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Povzetek: Performativnost spola v medijskih reprezentacijah politike 

 

V mediatizirani družbi medijske reprezentacije predstavljajo osrednjo referenčno točko za 

razumevanje sveta, v katerem živimo, pa tudi politike in političnega polja, zaradi česar se 

akterke in akterji, ki delujejo v političnem polju, ne zanašajo zgolj na logiko političnega polja, 

temveč tudi na medijsko in posredno na tržno logiko.  

 

Mediatizacija politike v politično polje prinaša zvezdniški diskurz, eventizacijo, 

personalizacijo in nekatere druge načine medijske reprezentacije. S tem v političnem polju v 

ospredju niso zgolj politični program ali različne politike, temveč politične osebnosti. Pri 

personalizaciji političnega diskurza pridejo v ospredje tudi načini, na katere politične 

osebnosti uprizarjajo svoj spol.  

 

Spol ni biološko determiniran, temveč je performativen. To pomeni, da se nekega spola ne 

rodimo, temveč nekega spola postanemo s ponavljanjem dejanj, ki jih družba pripisuje 

določenemu spolu. Pravilno uprizarjanje spola je v družbi nagrajeno, nepravilno pa 

sankcionirano, zato načini, na katere uprizarjamo spol, nosijo družbene posledice, načini, na 

katere spol uprizarjajo akterke in akterji v politiki, pa politične. 

 

Politično polje je bilo dolgo časa izključno moško, tudi sama politika v medijskih diskurzih je 

pogosto koncipirana kot moška zadeva, zato se medijske reprezentacije moškosti in ženskosti 

v politiki bistveno razlikujejo. Medijske reprezentacije ženskosti so namreč pogosteje 

podvržene intimizaciji diskurza, moralističnim pristopom in presojanju o pravilnosti 

uprizarjanja ženskosti, medtem ko je prisotnost različnih moškosti v političnem polju manj 

problematična. 

 

V političnem polju je dominantna oblika uprizarjane moškosti buržujsko-racionalistična 

moškost, ki jo srečamo predvsem v mednarodni politiki in diplomaciji. Gre za moškost višjega 

srednjega in višjega razreda s kozmopolitsko ideološko dimenzijo, ki temelji na zadržanem in 

racionalnem uprizarjanju političnega delovanja ter civiliziranem telesu. To je prevladujoč 

način uprizarjanja moškosti tako v mednarodni kot v domači politiki, le da je tovrstno 

uprizarjanje moškosti hegemono v mednarodnem kontekstu, nekoliko manj zaželeno pa je v 

lokalnem, slovenskem kontekstu.  

 

V slovenskem političnem polju je buržujsko-racionalistično moškost najbolj izrazito uprizarjal 

Danilo Türk, ki je postal predsednik Slovenije za tem, ko je imel za seboj kariero v 

mednarodni politiki oziroma v OZN. Njegovo uprizarjanje moškosti je bilo precej podobno 

uprizarjanju moškosti Boruta Pahorja, ki je prav tako del svoje politične kariere deloval v 

mednarodni politiki, a sta se uprizarjanji njunih moškosti začeli bistveno razlikovati med 

predsedniško kampanjo leta 2012.  

 

Takrat je Borut Pahor začel uprizarjati drugačno, delavsko moškost; njegovo novo moškost je 

zamenjala retrogradna moškost, ki jo je uprizarjal tako, da je med kampanjo opravljal različna, 

predvsem fizična dela ter nosil delavske uniforme in druga neformalna oblačila. Pahorjevo 



 
 

uprizarjanje moškosti je imelo precej potez domačijskosti in spogledljivosti, kar je bilo še 

posebej opazno v primerjavi z zadržano buržujsko moškostjo Danila Türka. 

 

Podobno izrazito je bilo uprizarjanje domačijske moškosti Lojzeta Peterleta med predsedniško 

kampanjo leta 2007, ko je kandidiral ob Danilu Türku. Peterle je s personalizacijo svojega 

političnega programa, ki je temeljil na petju ljudskih pesmi, igranju orglic, čebelarstvu in 

zavzemanju za tradicionalne vrednote, poudarjal svojo domačijskost, čeprav je bil evropski 

poslanec in tako dejaven v mednarodni politiki, kjer je uprizarjal bolj buržujsko moškost.  

 

Medtem ko uprizarjanje različnih moškosti v politiki praviloma ni problematično in omogoča 

uprizarjanje različnih moškosti, tudi s strani istih oseb v različnih časovnih obdobjih, pa je 

uprizarjanje ženskosti v politiki skoraj vedno problematično, še posebej če ne gre za 

uprizarjanje tradicionalne, materinske ženskosti.  

 

Tako kot pri uprizarjanju moškosti je tudi pri uprizarjanju ženskosti za volilno telo najbolj 

sprejemljivo uprizarjanje domačijskosti. Tradicionalna, materinska ženskost Ljudmile Novak 

je bila v medijih manj pogosto problematizirana, medtem ko sta ženskosti Katarine Kresal in 

Alenke Bratušek v medijskem in političnem polju sprožile debate o primernosti uprizarjanja 

njunih ženskosti. V primeru Katarine Kresal je šlo za očitke v državnem zboru, da ni prava 

ženska, ker ni mati, pri Alenki Bratušek pa je šlo za vztrajno preizpraševanje primernosti 

njenih oblačil in obutve kot označevalcev njene politične legitimnosti.  

 

Kot nezaželeno je bilo sprejeto tudi uprizarjanje razreda, kjer se je višji razred Katarine Kresal 

prek škandalov v medijskih reprezentacijah tematiziral kot družbeni problem. 

 

Domačijskost in uprizarjanje tradicionalne ženskosti je bilo pri Ljudmili Novak 

neproblematično, spremembe v uprizarjanju ženskosti, kot so sprememba pričeske, oblike 

obrvi in sloga oblačenja, pa so bile v tabloidnih medijih tematizirane kot pomembne. 

 

Personalizacija politike v mediatizirani družbi, zaradi česar v ospredje bolj kot politični 

program vstopajo načini uprizarjanja spola, razreda, ideoloških usmeritev in posledično 

slovenstva, v medijske diskurze o politiki prinaša depolitizacijo, prek katere se odgovornost za 

stanje v državi prelaga na zunanje dejavnike, delovanje v notranjem političnem prostoru pa je 

zreducirano na približevanje idealnemu uprizarjanju slovenstva.  

 

Ključne besede: performativnost spola, moškosti, ženskosti, politika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract: Gender performativity in media representations of politics 

 
In mediatized society media representations constitute a focal point of reference for 

understanding the world in which we live in, including politics and political field. Therefore 

politicians and other people working in the political field do not only rely on political logic, 

but have to use media and consequently market logic as well.  

 

Mediatization of politics brings celebrity discourse, eventization, personalization and different 

modes of media representations into the political field. This brings forward not only the 

political agenda or policies, but also political personalities. With them, personalisation of 

political discourse brings forward the ways in which politicians perform their gender. 

 

Gender is not biologically determined but rather performative, meaning we are not born 

gendered but we become of one gender by performing specific acts which society deems as 

gendered, as male of female. Correct performance of one gender is awarded, incorrect 

performance sanctioned, therefore ways of performing gender bear social consequences, and 

ways in which politicians perform their gender bear political consequences.  

 

Political field has for a long time been gendered as male, media discourse therefore often 

describes politics as a male field. Media repesentations of masculinities and femininities in 

politics differ greatly – media representations of femininities are often subject of intimization 

of discourse, moralism and judging the correctness of performing femininity, whereas 

presence of different masculinities in the political field is deemed less problematic.  

 

Dominant way of performing masculinity in the political field is burgoise-rationalistic 

masculinity which can be predominantly found in international politics and diplomacy. 

Burgoise-rationalistic masculinity is middle and upper class masculinity with a cosmopolitan 

ideological dimension, based on reserved and rational performance of political activities and 

civilised body. It is a dominant way of performing masculinity in international and domestic 

context, but this way of performaning masculinity is hegemonic in international and a little bit 

less so in local, in our case Slovenian context.  

 

In the Slovenian political field we can find Danilo Türk performing burgois-rationalistic 

masculinity in the most obvious way – he became president of Slovenia after a career in 

international politics, namely United Nations. His performing of masculinity was similar to 

Borut Pahor's performance of masculinity having both been active in international politics, but 

their performances began to differ significantly during the presidential campagin of 2012.  

 

At that time Borut Pahor began performing different, working class masculinity; his new 

masculinity was replaced by a retrograde masculinity which was performed by taking up 

different, mostly physical tasks, wearing working uniforms and other informal wear. Pahor's 

performance of maculinity had several dimensions of domesticity and flirting masculinity 

which was especially evident when compared to mmore rectricted burgoise masculinity of 

Danilo Türk.  



 
 

 

Similarly evident was the difference between Türk's and Lojze Peterle's performance of 

masculinity during the presidential campaign of 2007. Peterle's political agenda was 

personalised and based on him singing folk songs, playing mouth accordion, dabbling in 

beekeeping and promoting traditional values; all this emphasized his domesticity, even though 

he had been an European MP and even though he performed a a more burgois kind of 

masculinity in the international political field.  

 

Whle performing different masculinities in the political field mostly is not deemed 

problematic and usually enables performing different masculinities by the same person on 

different occasions, performing femininity is almost always problematic, especially when the 

femininity performed is not traditional or maternal. Just like performing masculinity, 

performing femininity is best rewarded when it is combined with domesticity.  

 

Traditional, maternal femininity of Ljudmila Novak was less problematic in the media, while 

femininities of Katarina Kresal and Alenka Bratušek led to media and political field 

questioning the correctnes of their performances of femininity; one MP questioned Kresal's 

femininity by pointing out she was neither a wife nor a mother, while Bratušek faced constant 

questioning of the appropriateness of her clothing and shoes which became signifiers of her 

political legitimacy. Problematic was also their performance of class; Kresal's performance of 

her upper class was through media scandals constructed as a wider problem of society.  

 

Domesticity in performance of traditional femininity of Ljudmila Novak was deemed 

unproblematic until media noticed changed haircut, eyebrow shape and clothing style – those 

changes have been thematised as important in life style media.  

 

Personalization of politics in a mediatized society which brings forward different ways of 

gender performance and also performance of class, ideologial convictions and consequently 

ways of being Slovenian, changes media discourse by enforcing depolitization. Depolitization 

shifts the responsibility for state of the country to external factors, consequently reducing the 

activities in the domestic political context to getting as close as possible to ideal performance 

of being Slovene.  

 

Keywords: gender performativity, masculinities, femininities, politics. 
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1 Uvod 

  

Simone de Beauvoir je leta 1949 v Drugem spolu zapisala: »Ženska se ne rodi: ženska to 

postane. Nobena biološka, psihološka ali ekonomska usoda ne determinira figure, ki jo v 

družbi predstavlja ženska« (1997/1949, 295). Čeprav številni diskurzi spol z biološkega vidika 

obravnavajo kot binarni pojav, po katerem človeštvo delimo na dva pola, spol človeka še 

zdaleč ni nekaj, kar bi se »prikazalo« ob rojstvu, pa tudi ne nekaj, kar bi lahko zlahka razdelili 

na dve binarni opoziciji – moški in ženski spol. Teorija performativnosti spola (Butler 

2006/1999) govori o tem, da se nekega spola ne rodimo, temveč nekega spola postanemo s 

ponavljanjem dejanj, ki so značilna za nek spol. Nepravilno uprizarjanje spola je v družbi 

pogosto sankcionirano, pravilno uprizarjanje pa nagrajeno, zato je način, na katerega nekega 

spola smo, vedno družbeno pogojen; uprizarjanje spola posledično pomembno vpliva na 

razmerja moči v družbi. Spola ne uprizarjamo ločeno od razrednega, nacionalnega, 

ideološkega in drugih kontekstov, zato je pri uprizarjanju spola pomembno upoštevati tudi to, 

na katerih intersekcijah se uprizarja in s kakšnim namenom. Ker pravilno uprizarjanje prinaša 

»dividende« (Connell 2012), je uprizarjanje spola vedno tudi vprašanje moči, zato nas bo 

zanimalo uprizarjanje spola v polju politike.  

 

Polje politike v mediatizirani družbi je neločljivo povezano z medijskim poljem. Uspeh v 

političnem polju je odvisen od medijskih reprezentacij politike, vplivi med poljema pa so 

obojesmerni, saj politika s svojim delovanjem lahko sooblikuje oziroma v nekaterih primerih 

posega v medijsko polje. Ker živimo v mediatizirani družbi (Couldry in Hepp 2013), v kateri 

so mediji ključna referenčna točka našega dojemanja in razumevanja družbe, torej tudi 

politike, je razumevanje medsebojnega delovanja obeh polj še toliko pomembnejše. Mediji 

oziroma medijsko polje je podvrženo številnim zunanjim dejavnikom, med drugim tudi tržni 

logiki, zato se ji prilagajajo tudi pri poročanju o politiki. V politiko s tem vdirajo različni 

diskurzi, tako zvezdniški, ki pristop do politikov in političark enačijo s pristopom do 

zvezdnikov in zvezdnic, kot tudi sama medijska logika (Altheide in Snow 1979), ki stremi k 

epizodičnemu uokvirjanju (Iyengar 1991) in posledično k eventizaciji politike. Če se politika 

skuša prek medijev predstaviti ali celo približati volivkam in volivcem, mora to početi z 

uporabo medijskih mehanizmov: prevzemanjem zvezdniškega diskurza (Street 2003, 2004, 
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Van Zoonen 2005), eventizacijo oziroma podogodkovljenjem svojega delovanja (Saxer 2007), 

predvsem kampanj, in z vedno večjo personalizacijo (Van Santen in Van Zoonen 2010), ki 

vsebuje tudi uprizarjanje spola. Zanimalo nas bo, kakšno je uprizarjanje spola v politiki in 

kakšne so medijske reprezentacije spola v politiki.  

 

Medijskih reprezentacij spola v politiki se bomo lotili prek šestih študij primera, treh politikov 

in treh političark, kot izhodišče analize pa bo služila predsedniška kampanja Boruta Pahorja 

leta 2012. Ker je politično polje tradicionalno polje delovanja moških, je že pri sami izbiri 

časovnih okvirov, v katerih so analizirana uprizarjanja, prišlo do razlik. Vsi izbrani politiki so 

bili kandidati za predsednika republike v letih 2007 in 2012, zato je v njihovih primerih kot 

referenčno časovno obdobje izbrano obdobje predvolilne kampanje. Med vidnimi kandidati in 

kandidatkami za predsednico države je bila do zdaj le ena kandidatka, ki pa pred in po 

kampanji ni delovala v polju politike. Med analiziranimi političarkami so zato predsednice 

strank, med njimi tudi prva premierka Slovenije. Pri vseh je bilo treba zaradi omenjenih 

okoliščin upoštevati daljše časovno obdobje. V študijih primera so analizirane medijske 

reprezentacije spola naslednjih političark in politikov: Katarine Kresal kot prve predsednice 

parlamentarne stranke; Alenke Bratušek kot prve slovenske premierke in prve političarke, ki je 

ustanovila svojo stranko, s katero se je uvrstila v parlament; Ljudmile Novak kot predsednice 

parlamentarne stranke z najdaljšim stažem na tem mestu; Boruta Pahorja, ki je v času svoje 

predsedniške kampanje bistveno spremenil način uprizarjanja svoje moškosti in razreda; 

Danila Türka, ki je bil v tej kampanji njegov protikandidat, ter Lojzeta Peterleta, ki je med 

kandidati za predsednika najbolj izrazito uprizarjal domačijsko moškost. Politiki in političarke 

se v študijih primera ne razlikujejo le po načinu uprizarjanja spola, temveč tudi po načinu 

uprizarjanja razreda in svoje ideološke usmeritve.  

 

V študijah primera nas bo zanimalo, kako se spol uprizarja v politiki, kako na uprizarjanje 

spola vplivata uprizarjanje razreda in ideološka usmeritev ter kakšni so cilji uprizarjanja 

določenih moškosti in ženskosti v politiki. Pri tem bomo upoštevali kontekst uprizarjanja, 

vpliv mediatizacije na politiko in posledice. Zanimalo nas bo, ali uprizarjanje spola, razreda in 

ideološke usmeritve stremi k uprizarjanju najbolj sprejemljive različice slovenstva, ki bi lahko 
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v političnem polju zaradi svoje široke sprejemljivosti prinašalo večji simbolni in družbeni 

kapital.  

 

V središču študij primera so medijski prispevki o izbranih političnih subjektih, objavljeni v 

omenjenih obdobjih. Pri diskurzivni analizi medijskih prispevkov bomo upoštevali tako tisto, 

kar političarkam in politikom pripisujejo mediji, kot tudi tisto, kar so političarke in politiki o 

sebi povedali sami. Z reprezentacijami in samorezprezentacijami bomo skušali dobiti vpogled 

v način, kako se v slovenskem političnem polju uprizarja spol, ali se uprizarja samostojno ali 

na intersekciji, stremeli pa bomo tudi k orisu določenih tipov uprizarjanja spola v politiki.  

 

Analiza primerov bo izhajala iz teoretskega izhodišča Couldryja in Heppa (2013), da živimo v 

mediatizirani družbi, v kateri so mediji in s tem medijske reprezentacije referenčna točka za 

dojemanje sveta, posledično tudi politike. Pogledali bomo, kateri vidiki medijske logike 

vplivajo na politično logiko, do kakšnega medsebojnega prilagajanja prihaja med medijskim 

in političnim poljem in kako se to odraža v politiki in v reprezentacijah politike. 

 

Ker je osrednji teoretski koncept disertacije performativnost spola po Butler (2006/1990), bo 

tudi osrednji teoretski del posvečen spolu. Ta je bil dolgo časa obravnavan kot biološka 

determinanta, a, kot ugotavlja Fausto-Sterling (2014), spol tudi biološko ni preprosta 

kategorija, predvsem pa ga ne moremo zreducirati na binarno opozicijo moški-ženska. 

Psihoanaliza, čeprav se še vedno v veliki meri zanaša na biološko delitev, začne spol oziroma 

moškost in ženskost obravnavati kot ideal, ki ga je treba dosegati ves čas, a je kot ideal 

nedosegljiv. Po psihoanalitični obravnavi spola bomo pogledali funkcionalistične teorije, ki 

spol obravnavajo prek družbenih vlog v družbi, kot nekaj, kar pomaga pri funkcionalni 

ureditvi družbe, vendar opravljanje določenih družbenih funkcij še vedno določa biološki spol. 

Teorija performativnosti spola spol »osvobaja« bioloških determinant in ga postavlja na 

področje prakse, ponavljanja dejanj, ki jih družba pripisuje nekemu spolu, s čimer se tako 

teoretsko kot empirično odpre polje raziskovanja spola. Prek performativnosti spola lahko 

zaobjamemo številne različne prakse uprizarjanja in tudi intersekcije, na katerih se uprizarja. 

V disertaciji se bomo osredotočali na intersekcijo z uprizarjanjem razreda in ideološkimi 

usmeritvami.  
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Uprizarjanje spola lahko postane sredstvo delovanja v različnih poljih, tudi politiki. Prek 

koncepta hegemone moškosti bomo pogledali, kako se z uprizarjanjem v družbi najbolj 

sprejemljive in zaželene moškosti pridobiva simbolna in družbena moč ter v kakšnem 

razmerju so druge, podrejene moškosti s hegemono. Po pregledu tipov dominantnih, političnih 

in hegemonih moškosti bomo pogledali, kako se uprizarjajo ženskosti, ki so že v izhodišču 

podrejene moškostim, in kako se ustvarjajo razmerja moči med različnimi tipi ženskosti, kar 

nas bo zanimalo predvsem v kontekstu politike. Zgodovina politike in političnega polja je 

spolno močno zaznamovana, saj je bila dolgo časa politika, podobno kot večina javnega 

življenja, rezervirana zgolj za moške. Pogledali bomo, kako so ženske vstopale v slovensko 

politično polje in kako se je to spreminjalo na prehodu iz socializma. Ker je v mediatizirani 

družbi delovanje žensk v polju politike odvisno tudi od medijskih reprezentacij in 

samoreprezentacij, bomo s pomočjo že objavljenih analiz medijskih reprezentacij političark v 

tujini, v nekdanjih socialističnih državah in pri nas pogledali, kako so se spreminjali okviri 

poročanja o političarkah, kasneje v študijah primerov pa videli, ali se tovrstni načini poročanja 

oziroma tovrstne medijske reprezentacije spola pojavljajo tudi pri nas. Vstopanje žensk v 

politiko namreč pomeni razširitev področja političnega delovanja in tudi spremembe v 

medijskih reprezentacijah politike. Čeprav se z vstopanjem v politično polje medijski diskurzi 

o ženskostih spreminjajo, o enaki medijski obravnavi političark in politikov, kot bomo videli v 

analizi, ne moremo govoriti.  

 

1.1 Vpliv spola na zastopanost v politiki in medijih 
 
Kako določujoč je spol v politiki in medijih, lahko razberemo iz statistik. Januarja 2015 so 

ženske po podatkih Združenih narodov (UN Women 2015) zasedale samo 22 odstotkov vseh 

parlamentarnih sedežev po svetu, vodile 17 odstotkov vseh ministrstev na svetu, 10 držav in 

14 vlad. Političarke so večinoma dojete kot drugačne od svojih kolegov politikov, kot 

outsiderke z lastnostmi, ki bolj kot v javno sfero sodijo v zasebno. Poročanje o političarkah se 

razlikuje od poročanja o politikih, zaradi manjše prisotnosti žensk v politiki pa so te pogosto 

manj prisotne tudi v medijih, na kar kažejo kvantitativne raziskave. Glede na raziskavo Media 

Watch, The Global Media Monitoring Project (Global Media Monitoring Project 2010), ki jo 
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izvajajo vsakih pet let od leta 1995 in v kateri mapirajo reprezentacije žensk in moških v 

novicah po vsem svetu, so leta 1995 zabeležili samo 17 odstotkov novičarskih subjektov 

ženskega spola. Ženske so se najmanj pogosto pojavljale v novicah o politiki, vladi, 

poslovnem svetu in gospodarstvu, največkrat pa so bile predstavljene v bolj tradicionalno 

ženskih domenah zdravja in socialnih zadev, prav tako v zgodbah o umetnosti. Leta 2000 se je 

odstotek žensk dvignil na 18, leta 2005 na 21, leta 2010 pa na 24 odstotkov, torej že skoraj na 

četrtino. A celo v državah, kjer je bil ta odstotek nadpovprečen, je le redko presegal četrtino, 

hkrati pa so bile ženske v zgodbah o politiki in gospodarstvu praktično nevidne, odstotek do 

leta 2010 še ni presegel 17 odstotkov. Po Gill (2007) bi to lahko interpretirali kot odsev 

realnosti, saj ženske v veliki meri še vedno ne zasedajo položajev moči, vendar je političarkam 

namenjeno bistveno manj prostora kot politikom tudi če upoštevamo, da je žensk v politiki 

manj kot moških; načini, na katere so predstavljene političarke, so podobni načinom, na katere 

mediji predstavljajo ženske na sploh (Gill 2007, 117). Podobno kažejo analize na spletni strani 

Meta dekleta (2014a), kjer mesečno merijo prisotnost žensk v televizijskih oddajah na TV 

Slovenija, POP TV, Kanalu A in Planet TV. Oktobra 2014, ko je bila prisotnost žensk v 

medijih med višjimi, so namerili 28-odstotno zastopanost žensk kot gostij/strokovnjakinj v 

informativnih televizijskih oddajah, ta delež pa je nekoliko manjši, in sicer 24-odstotkov, če 

upoštevamo tudi trajanje njihovega pojavljanja (Meta dekleta, 2014b). 

 
Slika 0.1 Delež prisotnosti gostij v slovenskih informativnih oddajah oktobra 2014 

 
Vir: Meta dekleta (2014b). 

 

http://metadekleta.metinalista.si/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-11-09-at-17.52.27.png


15 
 

Slika 0.2 Delež prisotnosti strokovnjakinj v slovenskih informativnih oddajah glede na področje oktobra 2014 

 
Vir: Meta dekleta (2014b). 

 

Ženske so v oddajah najpogosteje govorile o zdravstvu in zunanji politiki (oktobra 2014 je 

potekalo zaslišanje nove kandidatke za evropsko komisarko, najprej Alenke Bratušek in nato 

Violete Bulc), moški pa so pogosteje odgovarjali na vprašanja o lokalni politiki, zakonodaji, 

gospodarstvu, pravosodju, športu, vojski, javni upravi in prometu. Prisotnost žensk v medijih 

se z leti sicer povečuje, a še vedno ostaja nizka. Kljub kvantitativnim ugotovitvam ni 

zanemarljivo, kakšna je narava prisotnosti žensk v medijih, kako so tematizirane političarke in 

kako politiki, kako na reprezentacijo politike vplivajo tudi širše spremembe v medijih in 

politiki nasploh.  

2 Mediatizacija in eventizacija družbe in politike 

 

Medijsko prisotnost politikov in političark je treba misliti v kontekstu širših družbenih in 

medijskih sprememb ter samega odnosa med mediji in družbo. Kulturo sodobne družbe 

namreč razumemo kot medijsko kulturo, saj jo označuje vseprisotnost medijske komunikacije, 

pri kateri se vedno bolj zanašamo na tehnologijo (Hepp 2013, 29). Za medijske kulture je 

značilno, da jih odločilno oblikujejo mediji: serija institucij in tehničnih naprav, ki jih ljudje 

uporabljamo za komunikacijo v prostoru in času. Kultura je povezana z vsakdanjo produkcijo 

http://metadekleta.metinalista.si/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-11-09-at-18.08.33.png
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pomena, vedno je stvar prakse, torej aktivnega dela pri ustvarjanju pomena, zato je neločljivo 

povezana z močjo. »Tisti, ki lahko definira, kaj je kultura in kaj ni, ima moč,« hkrati pa 

živimo v več kulturah hkrati, ki se med seboj prekrivajo in prelivajo, zato Hepp govori o 

»zgostitvah« (Hepp 2013, 5). Razpršenost kulture in moči izhaja iz Foucaultove 

konceptualizacije moči, ki ni več skoncentrirana v vplivnih institucijah ali pri ljudeh, temveč 

se reproducira v ogromnem omrežju povezav, aparatusev in navad znotraj vsakdanjega 

življenja (Couldry in Hepp 2013, 194). Medijske kulture so kulture, katerih primarni viri so 

mediatizirani s tehnološkimi komunikacijskimi sredstvi na različne, natančno specificirane 

načine. Medijske kulture so v resnici kulture mediatizacije (Hepp 2013, 5) in ne masovne 

kulture, kulture dominantnega medija ali neke vrste program, ki bi nas integriral v družbo. 

Čeprav Hepp medijske kulture oziroma kulture mediatizacije ne enači z masovno kulturo, o 

kateri sta pisala Adorno in Horkheimer, jima priznava skupno točko, in sicer njuno 

omniprezenco, ki penetrira v celotno družbo in ne vpliva le na produkcijski proces kulturnih 

komoditet, temveč tudi na identitete ljudi (Hepp 2013, 10). Naša konstrukcija realnosti je 

vedno bolj pod vplivom komunikacije, ki je, vsaj delno, posredovana prek medijev.  

Mediatizirana kultura nima dominantnega medija, temveč »kompleksen preplet različnih 

oblik komunikacijskih praks, ki temeljijo na medijih« (Hepp 2013, 17). Radikalna 

konstruktivistična teorija medijske vsebine postavlja v središče kognicije in komunikacije, 

zaradi česar so številni sistemi moderne družbe sinhronizirani s pomočjo množičnih medijev. 

Ti so se razvili v avtonomni družbeni sistem, globalni medijski sistem družbe, ki vedno bolj 

ustvarja model realnosti in ki je dostopen vsem, s čimer ponuja avtentičen občutek pripadnosti 

družbi (Hepp 2013, 21). Mediji hkrati predstavljajo produkcijski proces s svojimi notranjimi 

lastnostmi ter vir samoumevnih okvirov za razumevanje resničnosti, ki jo reprezentirajo 

(Couldry 2003).  

Konservativna delitev na izkušnje, posredovane prek medijev, in tiste, ki to niso, s konceptom 

medijske kulture oziroma kulture mediatizacije postane nerelevantna, saj omniprezentnost 

medijev transformira tako individualne kot družbene konstrukcije resničnosti; za kulture 

mediatizacije ni najbolj značilno to, da v njej ljudje drug z drugim komunicirajo prek 

tehnoloških medijev, temveč da so tudi ko med seboj komunicirajo neposredno, medijske 

konstrukcije realnosti ključna referenčna točka pri artikulaciji pomena (Hepp 2013, 21–22). 
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Ko se torej ljudje pogovarjajo o politiki, je njihova ključna referenčna točka medijsko 

poročanje o politiki, zaradi česar je domet in uspeh politik pogosto odvisen od medijskega 

tematiziranja določenih tem. Medijska kultura je konstitutivna za resničnost, saj medijske 

podobe, Bourdieu poudarja predvsem televizijske (1996/2001, 18), povzročajo učinek 

realnosti, »zato čisto običajno poročanje, se pravi dejstvo, da nekdo poroča (to record) kot 

reporter, vedno implicira družbeno konstrukcijo realnosti z možnimi mobilizacijskimi (ali 

demobilizacijskimi) učinki«, sredstva beleženja pa postanejo sredstva ustvarjanja resnice 

(Bourdieu 1996/2001, 19). Viri pomenov so v kulturah mediatizacije medijski produkti, kot so 

besedila, filmi ali spletne strani, na katere se nanašamo, ko ustvarjamo pomene v (medijski) 

komunikaciji. Seveda nobena družba ni mediatizirana do te mere, da bi bili v njej vsi viri 

pomenov posredovani prek medijev, vedno ostaja kulturna produkcija, ki je posredovana 

neposredno, saj je človek fizično bitje. Bistveno v mediatiziranih kulturah pa ostaja dejstvo, 

da je »življenje« v takšnih kulturah nepredstavljivo brez medijev (Hepp 2013, 71).  

Pod mediatizacijo družbe razumemo proces, v katerem je družba v vedno večji meri 

podvržena ali postaja odvisna od medijev in medijske logike. V tem procesu mediji hkrati 

postajajo integralni del delovanja drugih institucij in imajo status družbenih institucij sami po 

sebi. Posledično družbena interakcija med institucijami (med njimi samimi, znotraj njih ter 

med njimi in družbo) poteka prek medijev (Hjarvard 2008, 113). Mediatizacija1 po Hjarvardu 

ni univerzalen proces, lasten vsem družbam, temveč je značilen za obdobje od zadnjih let 20. 

stoletja v modernih, visoko industrializiranih in večinoma zahodnih družbah; v Evropi in 

ZDA, na Japonskem, v Avstraliji itd. Prav tako ne gre za normativen koncept; Hjarvard 

namreč meni, da bi bilo a priori negativno označevanje mediatizacije problematično, hkrati pa 

ne moremo posplošiti, ali ima mediatizacija negativne ali pozitivne posledice, saj so te 

odvisne od konteksta. Mediatizacija, kot jo definira Hjarvard (2008), ne pomeni le, da mediji 

igrajo svojo vlogo v skladu s svojimi cilji in interesi, temveč da so pridobili status neodvisne 

                                                        
1 Mediatizacija ni enako kot mediacija, ki je nekoliko širši koncept in pomeni komunikacijo 

prek medija, ki lahko učinkuje tako na sporočilo kot na razmerje med pošiljateljem in 

prejemnikom, ne bo pa nujno vplivalo na širši družbeni prostor in institucije. Mediacija 

označuje konkretno dejanje komunikacije prek medija v dolečenem kontekstu, medtem ko 

mediatizacija označuje dolgotrajnejši proces, v katerem se spreminjajo družbene in kulturne 

institucije ter načini interakcije kot posledica naraščajočega vpliva medijev (Hjarvard 2008, 

114). 
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institucije, ki zagotavlja in vpliva na načine, na katere lahko med seboj komunicirajo 

družbene institucije, kot so družina, politika, religija in podobno, hkrati pa zagotavljajo 

»skupno« za družbo kot celoto, virtualni forum, ki ga druge institucije vedno bolj uporabljajo 

za medsebojno interakcijo (2008, 115). Mediatizacija je torej proces, v katerem so mediji 

povečali vpliv tako na splošno kot tudi na sistematični ravni analize, kar posredno pomeni 

zmanjšan politični vpliv (Strömbäck 2011). 

Mediji v okviru mediatizacije:  

- zagotavljajo vmesnik za odnose znotraj in med institucijami,  

- konstituirajo polje skupnih izkušenj, s tem ko nudijo kontinuirano prezentacijo in 

interpretacijo »stvari, kot so« in s tem prispevajo k razvoju čuta za identiteto in 

skupnost, ter  

- ustvarjajo politično javno sfero, znotraj katere lahko institucije dosegajo in branijo 

svoje interese in vzpostavljajo svojo legitimnost (Hjarvard 2008, 126).  

Mediji kot vmesnik povezujejo različna polja2  v bourdieujevskem smislu, torej družbena 

področja, ki jih zaznamujeta določena avtonomija in notranja struktura in glede na katere 

dejavniki zavzemajo specifične pozicije v odnosu drug do drugega. Mediatizacijo lahko po 

Hjarvardu merimo s pomočjo še ene Bourdieujeve konceptualizacije: avtonomnega in 

heteronomnega pola polja. Medtem ko avtonomni pol predstavlja območje imanentne logike 

nekega polja, je heteronomni pol tisti del, na katerega vplivajo druga polja. Mediatizacija se 

tako lahko meri s tem, do katere mere je oslabel avtonomni pol polja. Tudi mediji imajo svoje 

avtonomne in heteronomne pole, zaradi česar novinarstvo, ki je v skladu z novinarsko etiko in 

vrednotami (avtonomni pol), na trgu pogosto tekmuje z zahtevami občinstva in potrebo po 

prodaji izvodov, branosti (heteronomni pol). Mediatizacija tako ne pomeni nujno samo 

»podrejenosti« medijem, temveč lahko nastopa skupaj s komercializacijo ali politizacijo 

(Hjarvard 2008, 126–127). Krotz (2007, 257) na primer mediatizacijo uvršča med 

metaprocese, med konstrukte, ki prostorsko ali kulturno niso omejeni, prav tako nimajo 

                                                        
2 Polje je po Bourdieuju »družbeno strukturiran prostor, polje sil – v njem imamo nadrejene in 

podrejene, v njem vladajo stalni, permanentni odnosi neenakosti, ki se kažejo znotraj tega 

univerzuma – univerzuma, ki je hkrati tudi prizorišče bojev za spremembo ali ohranitev tega 

polja sil« (Bourdieu 1996/2001, 36). 
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časovnega okvira, temveč jih dojemamo kot smer razvoja. Metaprocesi so konstrukti, ki 

opisujejo in razlagajo teoretično specifične ekonomske, družbene in kulturne dimenzije in 

ravni dejanskih sprememb. Krotz (2007) med najpomembnejše metaprocese uvršča 

globalizacijo, individualizacijo, mediatizacijo in vedno večji pomen gospodarstva, torej 

komercializacijo.  

2.1 Medijsko polje in medijska logika 
 

Medijsko oziroma novinarsko polje, kot ga imenuje Bourdieu (1996/2001), svojo družbeno 

veljavo črpa iz dejstva, da ima: 

v rokah dejanski monopol nad sredstvi produkcije in javne difuzije informacij, in, 

preko teh sredstev, nad dostopom navadnih državljanov, pa tudi drugih kulturnih 

ustvarjalcev, znanstvenikov, umetnikov, pisateljev do tega, kar včasih imenujemo 

»javnost«, se pravi do širokega občinstva ... Čeprav novinarji zasedajo nižji, podrejen 

položaj v poljih kulturne produkcije, vendarle izvajajo neko čisto posebno obliko 

dominacije: obvladujejo sredstva, ki omogočajo javno izražanje in javni obstoj, to, da 

postaneš poznan ali znana osebnost (kar je za politike in nekatere intelektualce 

največji možni dosežek) (Bourdieu 1996/2001, 41). 

Po drugi strani ima novinarsko oziroma medijsko polje to posebnost, da je veliko bolj kot 

druga polja kulturne produkcije odvisno od zunanjih sil. Zelo neposredno je odvisno od 

povpraševanja, tržne potrditve, potrditve občinstva, ki jo potrebuje celo bolj kot politično 

polje (Bourdieu 1996/2001, 47).  

Novinarsko oziroma medijsko polje deluje kot distributer znanja iz bolj specializiranih polj do 

širšega občinstva. Kot tako je podvrženo pritiskom ekonomskih (heteronomnih) in kulturnih 

(avtonomnih) sil. Povečani heteronomni (ekonomski) pritiski na medijsko polje posledično 

vplivajo tudi na druga polja kulturne produkcije; bolj ko zunanji pritiski vplivajo na kriterije 

znotraj novinarstva, bolj so tudi druga polja kulturne produkcije podvržena ekonomskim 

pritiskom, s čimer se zmanjšuje njihova avtonomija in povečuje odvisnost od drugih polj, še 

posebej medijskega (Bourdieu 1996/2001, 50). Heteronomija na drugih poljih se kaže tako, da 

se v polje vmeša nekdo, ki mu ne pripada, zunanji razsodnik; to vlogo pogosto prevzamejo 

mediji, ki »se neprestano vmešavajo in izrekajo sodbe« (Bourdieu 1996/2001, 51), ki se kot 
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heteronomni producenti vrivajo na avtonomna področja in v njih podpirajo svoje »ljubljence« 

in »ljubljenke«. Ti dobijo potrditev, ki je znotraj svojega polja ne dobijo, njihova novinarska 

teža pa ni v »sorazmerju s specifično težo, ki jo imajo v okviru svojega specifičnega 

univerzuma«, s tem pa posamezniki in posameznice dobivajo ugled, za katerega ni povsem 

jasno, ali je posledica medijskega priznanja ali ugleda pri kolegih in kolegicah, torej pri 

avtonomnem delu polja. Bolj ko akterji in akterke ne dobijo potrditve znotraj svojega polja, 

bolj bodo nagnjeni k iskanju zunanje potrditve, tudi na račun »izdaje« avtonomnih načel 

polja, zaradi česar Bourdieu govori o kolaboraciji (Bourdieu 1996/2001, 53–54) »Boj proti 

heteronomnim intelektualcem se mi zdi nujen, ker so trojanski konj, prek katerega v polje 

prodira heteronomija, se pravi tržni oziroma ekonomski zakoni« (Bourdieu 1996/2001, 56).  

Koncept mediatizacije je Kent Asp (Hjarvard 2008, 106) prvič uporabil prav v povezavi z 

vplivom medijev na politiko, kot eno od oblik pa je navedel način, na katerega politiki in 

političarke svoje izjave oblikujejo tako, da so primerne za medijsko poročanje. Podobno 

Altheide in Snow (1979) govorita o medijski logiki kot o prevladujočem načinu »gledanja« in 

interpretiranja družbenih zadev (Altheide in Snow 1979, 9). Medijska logika je institucionalni 

in tehnološki modus operandi medijev, vključno z načini, na katere mediji distribuirajo svoj 

material in simbolne vire ter delujejo s pomočjo formalnih in neformalnih pravil (Hjarvard 

2008, 113). 

Medijska logika sestoji iz oblike komuniciranja; procesa, skozi katerega mediji 

predstavljajo in posredujejo informacije. Elementi te oblike vsebujejo različne medije 

in formate, uporabljene v teh medijih. Formati sestojijo deloma iz tega, kako je 

material organiziran, slog, v katerem je predstavljen, fokus ali poudarek na določenih 

karakteristikah vedenja in slovnice medijske komunikacije. Format postane okvir ali 

perspektiva, ki je uporabljena, da predstavlja kot tudi interpretira fenomen (Altheide 

in Snow 1979, 10). 

Medijska logika je relevantna takrat, ko dogodki, dejanja in performansi akterjev in akterk 

reflektirajo tehnologijo, specifične medije in formate, ki vodijo komunikacijo. Institucionalne 

medijske oblike tako ne le oblikujejo ter vodijo vsebino in številne vsakodnevne dejavnosti, 

temveč hkrati tudi občinstva kot akterji normalizirajo te oblike in jih uporabljajo kot orodje za 

vzdrževanje realnosti (Altheide 2013, 225). Ko je medijska logika uporabljena za predstavitev 
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in interpretacijo institucionalnih fenomenov, se oblika in vsebina teh institucij spremeni, 

vsaka večja institucija pa je v moderni družbi že postala del medijske kulture (Altheide in 

Snow 1979, 11): religija je prevzela perspektivo televizijske zabave za doseganje čim večjega 

števila ljudi, v športu se spreminjajo pravila, slog igre in količina denarja, ki ga zaslužijo 

športniki in športnice, predvsem na podlagi zahtev televizije. Teza Snowa in Altheida (1979, 

12) je, da je družbena resničnost konstituirana in prepoznana z mediji, medijska logika pa pri 

tem zagotavlja skupno »normalizirano« različico družbenega življenja. Medijska logika tako 

po eni strani prevzame nemediatizirano obliko reprezentacije, po drugi strani pa se morajo 

akterji in akterke zunaj medijskega polja prilagoditi medijski logiki, če želijo biti 

reprezentirani v medijih ali če želijo uspešno delovati v medijski kulturi in medijski družbi 

(Couldry in Hepp 2013, 196).  

Ker medijska logika v veliki meri temelji na selekciji, organizaciji in produkciji problemov 

glede na kriterij konkurenčnosti, torej visoke branosti, gledanosti, odmevnosti, njena osnova 

leži v tržni logiki predvsem zasebnih medijskih podjetij, ki jih vodijo pritiski stroškov in 

naklade, zato medijska logika sledi tržni. Prav tržni vidik je ključen pri obravnavi medijske 

logike (Landerer 2013), saj mediji v upanju, da bi ujeli pozornost čim večjega občinstva, 

uporabljajo epizodično in konkretno uokvirjanje, manj pogosto pa tematsko in abstraktno 

(Iyengar 1991), zaradi česar politični proces tematizirajo kot strateško igro ali konjsko dirko, 

le redko pa tematizirajo vsebino politik. Epizodično uokvirjanje praviloma prevzema obliko 

študije primera ali reportaže, osredotočene na dogodek. Družbene probleme prikazuje skozi 

konkretne primere, kot so na primer osebne zgodbe, poročanje o nesrečah ... Tematsko 

uokvirjanje družbene primere obravnava v bolj splošnem ali abstraktnem kontekstu in 

prevzema obliko poročila o ozadjih, usmerjenega v splošne posledice in pogoje bivanja. 

Epizodično uokvirjanje torej prikazuje konkretne dogodke, ki ilustrirajo širše družbene 

probleme, tematsko pa kolektivne ali bolj splošne dokaze. Vizualno je epizodično uokvirjanje 

precej bolj privlačno, tematsko pa temelji na pripovedovalcih, na t. i. talking heads. V praksi 

so sicer le redki televizijski prispevki samo tematski ali samo epizodični, pogosto k poročanju 

o dogodku novinarka ali novinar ali pa napovedovalec ali napovedovalka doda širši družbeni 

kontekst, ga poveže s spremembo zakonodaje in obratno, v tematskih prispevkih se pogosto 

znajdejo tudi konkretni primeri posledic družbenih problemov. Naklonjenost epizodičnemu 

uokvirjanju novic je vidna pri pokrivanju predvolilnih kampanj. Te so v televizijskih novicah 
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pogosto prikazane kot konjske dirke, kjer prednjačita poročanje o »vmesnih rezultatih« 

javnomnenjskih anket in številu udeležencev na predvolilnih shodih in dogodkih, le redko pa 

se prispevki posvečajo ideološkim pozicijam kandidatov in javnim politikam, za katere se 

zavzemajo. Epizodično uokvirjanje odgovornost za družbene probleme pripisuje 

posameznikom, medtem ko tematsko uokvirjanje odgovornost, ravno obratno, pripisuje širšim 

družbenim silam. Ker je televizijsko poročanje večinoma epizodično, se krivda in odgovornost 

večinoma prelagata na žrtve ali neposredne storilce, pri čemer se zanemarja širši družbeni 

kontekst. Končni politični učinek televizijskega uokvirjenja je tako naklonjen že vzpostavljeni 

politični struji (Iyengar 1991, 15-16). S poenostavljanjem kompleksnih problemov na raven 

anekdotnih dokazov namreč televizijske novice preusmerjajo odgovornost na posameznike in 

tako ščitijo družbo in vlado pred odgovornostjo, hkrati pa po hegemonem modelu 

komuniciranja, ki širjenje informacij pripisuje procesu, skozi katerega strukture vpliva 

ohranjajo svojo moč, novičarske organizacije na splošno služijo interesom dominantnih skupin 

in njihove ideologije (Iyengar 1991, 137). To se dogaja tudi prek novinarskega ideala 

objektivnosti, ki stremi k »hard news«, torej poročanju o konkretnih dogodkih, medtem ko je 

analitično, tematsko uokvirjanje precej bolj podvrženo očitkom o pristranskosti, je počasnejše, 

manj spektakularno in posledično manj privlačno za gledalce in gledalke ter oglaševalce in 

oglaševalke (Iyengar 1991: 138). »Na dolgi rok epizodično uokvirjanje prispeva k trivializaciji 

javnega diskurza in k eroziji politične odgovornosti« (Iyengar 1991, 143).  

 

Za razliko od medijske ima tržna logika precej bolj natančen in linearen model: izbira 

problemov in formati prezentacije so podrejeni enemu samemu cilju: maksimizaciji občinstva 

za doseganje dobička (Landerer 2013, 244). V nasprotju s tržno logiko pa lahko tako na 

medijskem kot političnem polju govorimo o normativni logiki, torej logiki avtonomnega dela 

pola.  

Landerer (2013, 249) normativno logiko katerega koli polja označuje s petimi dimenzijami:  

- idealiziran pogled na to, kako bi stvari morale biti v dobrobit demokratične družbe, 

- imperativ reševanja problemov,  

- usmerjenost k vrednotam,  

- elitizem in  
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- delovanje glede na sredstva.  

Tržna logika po drugi strani temelji na:  

- maksimizaciji lastnih interesov (visoka naklada, dobiček, volilni glasovi, izvolitev na 

pozicijo),  

- imperativu novičarske vrednosti,  

- usmerjenosti k občinstvu,  

- populizmu in  

- delovanju glede na povpraševanje.  

Medijska logika v kontekstu volitev označuje položaj, v katerem novinarji in novinarke  o 

dogodkih ne le poročajo, temveč jih interpretirajo in uokvirjajo v skladu z logiko medijskega 

polja. Pri tem uporabljajo različne prijeme, kot so sound-bites (zvočni izseki), poročanje o 

volitvah kot o konjski dirki in t. i. hoopla poročanje (Van Santen 2012, 33), ki stremi k temu, 

da bi občinstvo vznemirili in pritegnili, kar Saxer (2007) in Hepp (2013) opisujeta kot 

evforizacijo. Med druge »simptome« medijske logike se uvrščajo še hitrost, uokvirjanje, 

personalizacija, »hype«, repeticija, zvezdniški voditelji in voditeljice novic, interpretatorji in 

interpretatorke novic, vidni državljani in državljanke ter dominantne novičarske vrednote. A, 

kot opozarja Van Santen (2012), gre pogosto za nejasne in pristranske opise procesa, ki sicer 

označuje spremembe v novinarskih izbirah glede na tip in količino tem, za katere so značilne 

senzacionalnost, »human interest« in popularnost.  

V skladu z logiko medijskega polja, ki je usmerjena k produciranju novic, se konkurenčni boj 

za občinstvo oblikuje kot konkurenca za prioriteto oziroma za čim bolj sveže novice, boj pa je 

večji, kolikor bliže komercialnemu polu se nahajamo (Bourdieu 1996/2001, 65).  

Prisila trga deluje samo prek učinka polja: mnogo od teh senzacionalnih novic 

(scoops), ki so iskane in cenjene kot sredstvo za pridobivanje odjemalcev, bralci in 

gledalci dejansko ne bodo opazili, videli jih bodo samo tekmeci (samo novinarji 

namreč berejo vse časopise ...). Konkurenca za prioriteto, ki je vpisana v strukturo in 

mehanizme polja, privablja in favorizira akterje, ki so po svojih profesionalnih 

dispozicijah usmerjeni k temu, da naj bi vsa novinarska praksa potekala v znamenju 

naglice in permanentne prenove (Bourdieu 1996/2001, 65). 
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Naglico in permanentno prenovo dodatno spodbuja časovnost novinarske prakse, ki občinstvo 

sili v razmišljanje in življenje iz dneva v dan, informacijo vrednoti glede na njeno aktualnost 

in tako »povzroča nekakšno permanentno amnezijo, ki tvori negativno plat poveličevanja 

novosti in priča o nagnjenju k presojanju producentov in produktov v skladu z opozicijo med 

»novim« in »zastarelim«« (Bourdieu 1996/2001, 65–66). Zaradi vpliva medijskega oziroma 

novinarskega polja se v vseh poljih krepijo akterji in akterke ter institucije, ki so blizu tistega 

polja, ki je najbolj podvržen učinku števila in trga: »... ta učinek pa je še močnejši, ker so 

polja, na katerih deluje, strukturno strože podrejena tej logiki in ker je tudi novinarsko polje, 

iz katerega ta učinek izhaja, konjukturno bolj podrejeno zunanjim prisilam in v primerjavi z 

drugimi polji kulturne produkcije strukturno bolj obremenjeno z njimi« (Bourdieu 1996/2001, 

67).  

Ko začne tržna logika vedno bolj vplivati na novinarsko oziroma medijsko polje, je prek nje 

ogrožena tudi avtonomija drugih polj kulturne produkcije, saj v njih medijsko polje podpira 

tiste, ki so najprej pripravljeni »podleči skušnjavam »eksternih« profitov«, bodisi zato, ker 

imajo manj specifičnega kapitala v lastnem polju, bodisi zato, ker so manj prepričani v 

specifične profite, ki jih zagotavlja lastno polje (Bourdieu 1996/2001,68). Tržna logika 

posredno prek medijskega polja iz polj kulturne produkcije »izvablja« tiste, ki imajo slabši 

položaj v lastnem polju tako glede simbolnega kot ekonomskega kapitala.  

Druga posledica vdiranja tržne logike v medijsko polje je t.i. banalizacijska sila: »Čim širšo 

publiko si hoče pridobiti nek medij ali katero koli sredstvo izražanja, tem bolj se mora znebiti 

ostrine, vsega, kar bi lahko ločevalo, razdvajalo« (Bourdieu 1996/2001, 39). Bolj ko je nek 

medij bran/gledan/poslušan, bolj se ogreva za omnibusne teme, ki ne načenjajo problemov, ki 

naj ne bi nikogar šokirali, glede katerih se vsi strinjajo, ki ne razdvajajo ljudi, se vsem zdijo 

zanimivi, »vendar na tak način, da se ne dotaknejo ničesar pomembnega« (Bourdieu 

1996/2001, 15). Če porabimo dragocene minute/prostor za to, da govorimo o tako površinskih 

stvareh, meni Bourdieu, te površinske stvari v resnici prikrivajo nekaj zelo pomembnega; s 

poudarjanjem praznine mediji odrivajo informacije, ki bi jih moral imeti državljan ali 

državljanka pri uveljavljanju demokratične pravice. Vsakič, ko se torej mediji ukvarjajo z 

banalnostmi, ki širijo občinstvo, a ne odpirajo nobenega resnega problema, se odpira 

vprašanje, kaj skrivajo, kaj prikrivajo s prikazovanjem, če si spet izposodimo Bourdieujeve 
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besede. Podobne banalizacijske sile lahko zaznamo tudi v politiki, na primer v predsedniških 

kampanjah, kjer so v ospredju banalne podrobnosti o zasebnosti kandidatov in kandidatk, ali 

pa so celotne kampanje zgrajene na podobah z malo politične vsebine. Kot bomo videli pri 

predsedniški kampanji Boruta Pahorja, je ta temeljila na opravljanju različnih del v različnih 

kostumih, pri čemer pa o političnem programu nismo izvedeli ničesar. Podobno lahko 

tematiziramo medijsko ukvarjanje s čevlji premierke Alenke Bratušek, z novo pričesko 

Ljudmile Novak, z igranjem orglic Lojzeta Peterleta ali z nakupovanjem ministrice Katarine 

Kresal v Milanu, temah, ki, čeprav so bile nekatere delno obravnavane kot škandal, ne povedo 

veliko o njihovem dejanskem delu v politiki.  

Po Altheidu (2013, 227) ne gre zgolj za premik k »feel good« novicam, za infotainment, 

temveč za mediatizirane tehnološke prilagoditve, ki zagotavljajo mešanico informacij, v 

katere je občinstvo vedno bolj udeleženo, še posebej če lahko iz te udeležbe črpa socialni 

kapital. Ideal »državljanskega novinarstva« se tako takrat, ko ne gre za izredne dogodke, kot 

je bila Arabska pomlad, uresničuje prek banalnih, omnibusnih zgodb. Marshall (2014) v zvezi 

s tem govori o novi javni intimnosti, v kateri zvezdništvo, o katerem bomo govorili pozneje, 

postaja zelo javna oblika diskurza o dimenzijah tega, kaj je javno, kaj je zasebno in kaj 

intimno. Javna intimnost nam je vedno bolj sprejemljiva po zaslugi ravni izpostavljenosti, pa 

tudi zmožnosti naših naprav, prek katerih spremljamo novice. Slava in zvezdništvo sta postala 

naravno povezana z javno potrošnjo zasebnih razkritij, skrite intimnosti pa pot do iskanja 

notranje resnice in pomena, ki je povezan z vojerstvom in pretiranim zanimanjem za intimno 

(spolno) življenje drugih.  

2.2 Mediatizacija politike 
 

Iz procesa mediatizacije družbe politika torej ni izvzeta in je prav tako del procesa, v katerem 

si ljudje ne znajo več predstavljati sporazumevanja brez posredovanja medijev (Strömbäck in 

Esser 2009). Že sama konceptualizacija termina mediatizacija izvira iz problema 

mediatizacije politike, torej procesa, v katerem mediji nimajo samo večjega vpliva, temveč so 

postali osrednja arena za politično delovanje (Ampuja in drugi, 2014, 112). Mediatizacija 

spreminja politično komuniciranje, mediji pa kot novi in relevantni akterji na področju 

političnega komuniciranja postanejo tisto, kar morajo drugi akterji upoštevati in v skladu s 
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tem tudi spremeniti svoje strategije (Krotz in Hepp 2011).  

Po Mazzoleniju in Schultzu (1999, 250) je mediatizirana tista politika, ki je izgubila svojo 

avtonomijo in postala odvisna od osrednjih funkcij množičnih medijev, pa tudi tista, ki jo 

interakcija z množični mediji ves čas oblikuje. Mediatizacija za razliko od mediacije v politiki 

pomeni, da množični mediji postajajo najbolj ali ena najpomembnejših političnih institucij. 

Čeprav se »politika z vsebino« še vedno v veliki meri dogaja za zaprtimi vrati, mora politika 

po svoji naravi prej ali slej skozi fazo »publicitete«, za katero potrebuje medije; tako se zateka 

k sredstvom za prepričevanje in se hkrati izpostavlja kritiki medijev (Mazzoleni in Schultz 

1999, 250). Politično polje je do neke mere res avtonomno, ni pa povsem neodvisno od drugih 

polj, saj je ena od značilnosti političnega polja ta, da morajo profesionalci in profesionalke, ki 

v njem delujejo, da bi v njem uspeli in uspele, ugajati skupinam in silam zunaj tega polja 

(Thompson 1991, 28).  

Če torej v središče politične logike postavimo kolektivno in avtoritarno odločanje kot tudi 

implementacijo političnih odločitev, lahko politično komuniciranje v določeni družbi do 

določene mere narekuje medijska ali pa politična logika. Po Strömbäcku (2008) politična 

logika sledi potrebam političnega sistema in političnih institucij, še posebej strank in vladnih 

uradov, pa tudi demokracije kot seta norm in procedur. V središču so zadeve, ki bi jih po 

mnenju politikov in političark javnost morala izvedeti, medtem ko so po medijski logiki v 

ospredju stvari, ki po mnenju ustvarjalcev in ustvarjalk medijskih vsebin zanimajo ljudi in ki 

so komercialno smotrne. Pri tem (komercialno naravnana) medijska podjetja večinoma nimajo 

nobene odgovornosti, razen da ustrežejo željam svojega občinstva. Razen seveda ko gre za 

medije (na primer javno televizijo), ki sledijo politični logiki in ki imajo posledično moralno 

dolžnost, da pomagajo pri delovanju demokracije (Strömbäck 2008, 233–234).  

Sama mediatizacija politike poteka v štirih fazah:  

- prva faza se ukvarja s tem, kako mediji predstavljajo najpomembnejši vir informacij in 

komunikacijski kanal;  

- druga z medijsko neodvisnostjo od drugih družbenih in političnih institucij;  

- tretja s stopnjo, do katere medijsko vsebino narekuje medijska ali politična logika 

(stopnja neodvisnosti);  
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- četrta pa s političnimi akterji in tem, kako jim delovanje narekujeta medijska ali 

politična logika (Mazzoleni in Schultz 1999; Strömbäck 2008, 2011).  

Prva faza mediatizacije nastopi takrat, ko mediji postanejo najpomembnejši vir informacij in 

kanal za komunikacijo med političnimi akterji in akterkami ter javnostjo. Pomen medijev se 

veča z upadom strankarsko opredeljenih volivcev in volivk ter večanjem deleža volivcev in 

volivk, ki se za politično orientacijo vedno bolj obračajo na množične medije (Mazzoleni in 

Schultz 1999, 254). Ko je ta faza dosežena, se politični akterji in akterke zavejo, da 

potrebujejo medije, da bi lahko dosegli čim več ljudi. Druga faza mediatizacije nastopi, ko 

mediji posledično povečajo svojo neodvisnost od političnih akterjev in akterk ter institucij: 

»Bolj ko so mediji neodvisni od političnih institucij ter akterk in akterjev, bolj bosta njihova 

vsebina in poročanje o politiki podvržena lastnim potrebam, standardom novičarskih vrednot 

in logiki« (Strömbäck 2011, 425). Ko se to zgodi, se politične institucije ter akterke in akterji 

zavedo, da se morajo, da bi vplivali na medije in prek njih na javnost, prilagoditi ali celo 

prevzeti medijske standarde in logiko; govorimo o tretji fazi. S tem si zagotovijo več medijske 

pozornosti (prevzem meril za prednostno tematiziranje, agenda-setting), po drugi strani pa 

morajo zavoljo medijske pozornosti svoje delovanje in politike vedno bolj prilagajati medijski 

logiki. Ena od takih potez je spektakularizacija politične komunikacije in formatov, ki se kaže 

v zbliževanju političnega jezika z jezikom oglaševanja, odnosov z javnostmi in zabavne 

industrije (Mazzoleni in Schultz 1999, 251).  

Četrta faza se ukvarja s tem, do katere mere mediji so ali jih dojemamo kot vplivne v polju 

politike in do katere mere se politični akterji in akterke prilagajajo ali pa jih dojemamo, kot da 

se prilagajajo zahtevam medijev. Strömbäck (2011) navaja raziskave, med drugim tudi 

raziskavo Cohena in drugih (2008) v izraelskem parlamentu, ki kažejo na to, da je poleg 

dejanskega vpliva medijev skoraj enako pomembna tudi percepcija njihovega vpliva. Bolj ko 

politiki in političarke verjamejo v moč medijev, verjetneje se bodo prilagajali njihovi logiki 

(Strömbäck 2011, 427). Četrta faza mediatizacije je tako obojesmerni proces, saj so tako, kot 

so politiki in političarke odvisni od medijev, tudi mediji odvisni od politike, predvsem 

informacij, ki jih lahko spremenijo v novice. Pri tem ni tako pomembno, ali gre za dejanski ali 

samo percipiran vpliv, bistveno je razmerje moči, kdo vodi izmenjavo in kdo narekuje 

sodelovanje (Strömbäck 2011, 426). Strömbäck namreč tudi v svoji raziskavi (2011, 436) 
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ugotavlja, da je nepomembno, ali je vpliv medijev ali politike dejanski ali zgolj navidezen, saj 

se v primeru, da tako politiki in političarke kot novinarke in novinarji medije dojemajo kot 

zelo vplivne, vedejo v skladu s temi percepcijami. To pomeni, da gre za samouresničevalno 

prerokbo, saj s svojim vedenjem medije delajo tudi dejansko vplivne.  

Ko analiziramo medijske vsebine s politično tematiko, analiziramo dve polji, ki imata izjemen 

vpliv na druga družbena polja. Couldry mediatizacijo opiše prek Bourdieujeve 

konceptualizacije metakapitala, ki ga ima država nad vsemi polji. Država sama namreč nima 

polja moči, temveč metakapital, s katerim lahko vpliva na razmerja med različnimi polji in 

nad različnimi oblikami kapitala, ki lahko krožijo med njimi. Država vpliva na hierarhična 

razmerja med osnovnimi tipi kapitala v vsakem posameznem polju, takšen vpliv oziroma 

kapital pa lahko določa tudi prestiž oziroma simbolni kapital (ekonomski, kulturni ...), ki je 

znotraj polja legitimiran kot prestižen, kar pomeni, da je simbolni kapital znotraj polja 

oblikovan prek zunanjega vpliva, državnega metakapitala (Couldry 2003, 24). Couldry iz tega 

izpelje analogijo, da moramo tudi o medijski moči oziroma vplivu govoriti kot o obliki 

metakapitala, ki vpliva na druge oblike moči. Medijski metakapital vpliva na dva načina: 

podobno kot državni metakapital, in sicer tako, da vpliva na to, kaj je v nekem polju dojeto 

kot kapital, ter prek medijske legitimacije vplivnih reprezentacij družbenega sveta, ki so 

zaradi svoje splošnosti uporabne v specifičnih konfliktih v katerem koli polju. Drugi način 

govori o medijskem agenda-settingu (prednostnem tematiziranju) in uokvirjanju splošnih 

družbenih problemov (Couldry 2003, 25). Mediji spreminjajo tisto, kar šteje za simbolni 

kapital prek svojega vedno večjega monopola nad mesti družbenega prestiža. Nekdo si v 

izbranem polju lahko poveča simbolni kapital prek nastopanja na televiziji, prek svoje oddaje 

ali uspešne knjige; ta se lahko prevede v simbolni kapital na katerem drugem polju, če ima v 

njem medijski metakapital zadosten vpliv, medtem ko je simbolni kapital v nekem polju 

neprevedljiv v simbolni kapital v drugem. Prenos simbolnega kapitala med polji je tako 

odvisen od tega, kako specifično polje zaznamuje medijski metakapital. Večji kot je njegov 

vpliv, bolj je polje preoblikovano v skladu z medijskim poljem in posledično povečan doseg 

medijskega metakapitala. Na ta način mediji čez čas pridobivajo na koncentraciji simbolne 

moči, s čimer vplivajo na konstruiranje družbene resničnosti (Couldry 2003, 26–27; Driessens 

2013).  
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Medijski kapital v politiki ima več oblik (Davis in Seymour 2010, 743–745); lahko gre za 

institucionalizirani medijski metakapital, ki se akumulira skupaj z višanjem položaja v 

politični hierarhiji. Pomembnejši položaj ima torej oseba, večji medijski kapital ima. Lahko 

pa gre za individualizirani medijski metakapital, ki je bolj izmuzljiv, saj mora oseba v politiki 

za tak kapital združevati pravo mešanico osebnostnih lastnosti, ki bo prepričala občinstvo in 

volilno telo.  

Politiki in političarke si lahko prek sodelovanja z novinarji pridobijo dve vrsti notranjega 

medijskega kapitala. Medijski kulturni kapital temelji na znanju o tem, kako deluje novičarska 

produkcija in kako delujejo novinarji in novinarke. Gre za gojenje dobrih odnosov med 

politiki in političarkami ter novinarji in novinarkami, prek katerih lahko osebe v politiki do 

neke mere vplivajo na lastno medijsko izpostavljenost in so pri tem dokaj neodvisni od 

institucionalnega položaja ali telegeničnih lastnosti. Drugo vrsto notranjega medijskega 

kapitala predstavlja mediatizirani performančni kapital. Uprizarjanje oziroma performans 

namreč lahko prispeva k akumulaciji vseh oblik medijskega kapitala, saj so politični 

performansi namenjeni številnim občinstvom in so posledično tudi interpretirani na različne 

načine (Davis in Seymour 2010, 744).  

Javni politični nastopi lahko vplivajo na vse vrste medijskega kapitala, saj se prek javnih 

nastopov lahko določajo razmerja moči med političnim in novinarskim poljem. Uspešen 

politični nastop lahko pomeni večjo priljubljenost pri volilnem telesu, kar lahko posledično 

prek volitev vodi v večji politični kapital in tako spremenjen položaj v razmerju do novinarjev 

in novinark. Javne osebnosti, kot so politiki in političarke, morajo generirati medijski kapital 

tako znotraj kot zunaj političnega polja, to pa lahko počnejo tudi prek eventizacije, torej 

ustvarjanja dogodkov. 

2.3 Eventizacija politike 
 

Eventizacija politike je eden od načinov prilagajanja politike medijski logiki. Medijski 

dogodki so »prekinitve rutine«, zgodovinske priložnosti »z obrednim čaščenjem in 

sporočilom sprave«, na pragmatični ravni pa gre za dogodke, ki jih spremlja široko občinstvo. 

Dayan in Katz (1992) razlikujeta tri tipe medijskih dogodkov: »tekmovanja«, ki so razvita kot 

ciklični medijski dogodek, ki poteka pod določenimi pravili, na določenem kraju (arena, 
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stadion ...), ki ga označuje »drama« o tem, kdo bo zmagovalec ali zmagovalka, ki je 

organiziran okoli racionalno-legalne avtoritete in osredotočen na sedanjost. Drugi tip 

medijskih dogodkov so »osvojitve« (conquest), kot so televizirani prvi koraki na Luni. 

Osvojitev deluje kot posamičen medijski dogodek onkraj kakršnih koli pravil ali omejitev 

družbenega prostora; v središču je praviloma junak ali junakinja, ki se bori proti 

normam/naravi/veri in ga zaznamuje »drama« o tem, ali mu/ji bo uspelo. Osvojitev je 

organizirana okoli karizmatične avtoritete in je osredotočena na prihodnost. Tretja vrsta 

medijskih dogodkov so »kronanja«, ki niso fiksni, so pa ponavljajoči se medijski dogodki, ki 

se odvijajo glede na tradicije v javnem prostoru. »Drama« se vrti okoli tega, ali bo ritual 

uspel, s prezentacijo pa občinstvo obnavlja pogodbo s središčem, s čimer potrjuje 

tradicionalno avtoriteto in se osredotoča na preteklost (pod kronanja uvrščamo tudi pogrebe, 

abdikacije, kraljeve poroke ...) (Hepp in Couldry 2010, 4).  

 

Tovrstna delitev se osredotoča na ritualne medijske dogodke, katerih funkcija je integracija v 

družbo, problematično tezo, da medijski dogodki »družbo držijo skupaj«, pa Hepp in Couldry 

(2010) preoblikujeta v tezo o medijskih ritualih, ki konstruirajo mit o mediiranem središču: 

»Medijski dogodki so oblika komunikacije, ki se artikulira s pomočjo povezane, hegemone 

imaginacije medijev kot središč trenutnih družb, kot izraz pomembnih incidentov znotraj te 

družbe« (2010, 10). Mediji, posebno televizija, zaradi svoje odvisnosti od premikajočih se 

podob dogodke potrebujejo za svoje vsakodnevno delovanje. »Televizija kliče po 

dramatizaciji v obeh pomenih te besede: dogodek postavi na prizorišče, hkrati pa poveličuje 

njegovo težo, njegov dramatični, tragični značaj« (Bourdieu 1996/2001, 17). Podobno kot 

televizija so vsi dnevni mediji odvisni od dogodkov, a ker se ti v pravem pomenu besede ne 

dogajajo vsak dan, jih je treba ustvarjati. Boorstin (1961/1992) govori o psevdodogodkih, ki 

niso spontani, temveč načrtovani in umeščeni, pogosto (čeprav ne vedno) samo zato, da se o 

njih poroča. Njihovo pojavljanje je organizirano zaradi medijev, njihov uspeh pa se meri po 

tem, koliko in kako se je o njih poročalo. Vprašanje tako ni, ali so dogodki resnični, temveč 

ali imajo novičarsko vrednost. Vprašljivost glede resničnosti in pomena daje 

psevdodogodkom posebno dimenzijo, saj odpira vprašanje, ali so inscenirani intervjuji in 

izjave res pomenili to, kar mislimo, da so. Dodatna dimenzija psevdodogodkov je 

samoizpolnjujoča se napoved, kar pomeni, da psevdodogodki s trditvami, ki so na njih 
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izrečene, že konstruirajo resničnost o njih. Boorstin kot primer navaja dogodek ob obletnici 

hotela, kjer trditev, da gre za ugledno institucijo, ta hotel takšen tudi naredi (1961/1992, 11–

12). Tipični primeri psevdodogodkov so novinarske konference, okrogle mize, otvoritve. 

Boorstin (1961/1992, 31) kot psevdodogodek par excellence na primer označuje pricurljane 

novice (news leak) in dodaja, da si psevdodogodki za razliko od propagande, ki namenoma 

nudi napačne informacije, prizadevajo podati resnične informacije in čim več njih, celo več, 

kot jih je v resnici (Boorstin 1961/1992, 34). 

 

Kot bomo videli kasneje, so tudi predvolilne kampanje in politično delovanje polni 

psevdodogodkov. Predvolilne kampanje danes namreč ne morejo več potekati mimo logike 

medijev, saj bi bilo to z vidika časa in denarja neekonomično. Kampanje se morajo prilagoditi 

novičarskim vrednotam medijev in pri tem ustvarjati dogodke. Saxer (2007), Hitzler (2011), 

Hepp (2013) in drugi temu procesu pravijo Eventisierung, torej nekakšno podogodkovljenje. 

Dogodki so vnaprej ustvarjene priložnosti za družbeno ali vsaj skupno samoinsceniranje 

posameznikov, ki v tem iščejo nekaj posebnega v lastnem življenju. Dogodke bistveno 

zaznamujejo obljube po zabavi, akciji in hrupu v kolektivu, eventizacija pa v naše družbeno 

življenje prinaša zakonitosti zabave (Hitzler 2011, 13–14). Temeljna značilnost zabave sta 

užitek in zadovoljstvo občinstva, tega pa ne moremo meriti samo s kakovostjo nastopa, 

temveč tudi s čustvi, ki jih sproža pri občinstvu (Altheide in Snow 1979, 21); entertainizacija 

zato pomeni predvsem vzbujanje čustev, tako negativnih kot pozitivnih. Če vzamemo 

Altheidovo (1974) definicijo novice, vidimo, da je zabavni vidik v njej že vsebovan: »Novica 

je produkt organiziranega procesa, ki vsebuje praktičen način gledanja na dogodke s ciljem, 

da se jih med seboj poveže, naredi preproste in postavi neposredne trditve o razmerju med 

njimi; in to narediti na zabaven način« (Altheide 1974, 112). Pri tem dodaja, da dogodki ne 

postanejo novice zaradi kakšnih objektivnih lastnosti, temveč postanejo novica potem, ko so 

transformirani s strani novičarske perspektive oziroma skozi novičarski proces (Altheide 

1974, 173). Novičarski proces je lahko sam po sebi medij, skozi katerega gledamo svet 

(Altheide 1974, 174).  

 

Po Dayanu in Katzu (1992, 23) medijski dogodki ne posredujejo nečesa, kar bi se tako ali 

tako zgodilo tudi brez njihove pozornosti, temveč reartikulirajo samo dogajanje, ki bi bilo 
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zaradi lokacije oziroma razpršenosti lokacij sicer večini nedostopno. Kellner (2010) volilne 

kampanje označuje za medijske spektakle, posebno dramatični in vseprisotni medijski 

dogodki s poudarjeno estetsko dimenzijo. Glede na medijsko pozornost, ki so jo pri nas 

deležne volitve, te lahko uvrstimo med spektakle, sploh če pri tem upoštevamo informativne 

in pogovorne oddaje, ki nastajajo samo v času volitev, denimo soočenja, ter način, kako 

(slovenski) mediji o njih poročajo: tabloidizacija, infotainment, politični škandali (Kellner 

2010, 78–80). Medijski dogodki in spektakli so del kulture zabave (Entertainisierungskultur), 

ki temelji na evforičnem, hedonističnem ozračju, personalizaciji, eventizaciji in evforizaciji. 

Personalizacija pomaga udeležencem volilnega procesa pri lažji orientaciji, eventizacija 

dinamizira vsakdan, evforizacija pa »kompenzira splošni čustveni deficit« (Saxer 2007, 80). 

Politična komunikacija s tem postaja neracionalna, čustvena in usmerjena k dogodkom, 

občutjem in izkustvom. V vedno bolj kompleksnem in diferenciranem svetu, ki povzroča 

družbene napetosti in psihološki stres, ljudje iščejo načine za soočanje s stresom, zabava 

(entertainment) pa je eden od najbolj celovito učinkovitih, saj ne le, da zmanjšuje napetosti, 

temveč kompenzira tudi frustracije ter destabilizira realnost do te mere, da lahko svet 

doživljamo tudi prek fikcije (Saxer 2007, 114).  

Z vedno večjo eventizacijo se briše meja med »normalnostjo« in »abnormalnostjo« oziroma 

med hard news in soft news, ki jo brišejo psevdodogodki (Boorstin 1961/1992, 23), saj mediji 

v pridobivanju občinstva vedno bolj poudarjajo dogodke, ki imajo novičarsko vrednost bolj 

zaradi svoje praktičnosti kot pa zaradi objektivnih lastnosti (Altheide 1974, 123). Televizijske 

novice sicer sledijo estetiki realizma z ustvarjanjem vtisa, da pokažejo, kar se zares dogaja, a 

televizija ne zagotavlja neposrednega dostopa do resničnega, temveč samo visoko 

mediatiziran, simboličen konstrukt dogodkov in sveta, ki ga morajo gledalci šele kritično 

dekodirati (Kellner 1990, 116). Po svoji strukturi so novice organizirane kot zabava, kot serija 

natančno sestavljenih naracij, ki upoštevajo kode televizijskih zgodb (Kellner 1990, 111–

112).  

Modernistični politični diskurz sicer želi popularno kulturo in politiko razdeliti na dve zelo 

oddaljeni polji z dvema zelo različnima logikama, ki bi ju morali držati čim bolj narazen. Van 

Zoonen (2005, 53) med poljema popularne kulture in politike najde precej analogij in 

podobnosti, hkrati pa opozarja, da je zaničljiv odnos do medsebojnega vplivanja 
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neproduktiven, saj popularni kulturi uspeva tako aktivacija občinstva v diskusijo kot 

aktivacija participacije, kreativnosti, intervencije in vrednotenja vsebine, torej aktivnosti, ki 

jih politiki pri volilnem telesu vedno slabše uspeva spodbujati. Ena od lastnosti moderne 

politike je tudi erozija jasno določenih razrednih interesov, zaradi spreminjanja gospodarskih 

razmer, s tem pa poklicnih in družbenih struktur, pa se izgublja tudi kulturna homogenost, ki 

je v preteklosti skupaj držala razredna gibanja (Mulgan 1994, 12). Podobno zadrego 

doživljajo tudi v marketingu, kjer ekonomske razmere in družbeni položaj ne določajo več 

potrošniške izbire.  

Posledično se politika ne more več zanašati na skupne družbene lastnosti svojega volilnega 

telesa, temveč mora svoje volilno telo »producirati« na podlagi lastne privlačnosti, torej 

privlačnosti političnih strank ter njihovih kandidatk in kandidatov (Van Zoonen 2005, 59). 

Politike in politiki v političnem procesu ne igrajo več vloge reprezentacije, temveč 

mobilizacije, saj legitimni predstavniki in predstavnice ljudstva ne bodo postali na volitvah, 

temveč ko jim bo uspelo definirati svoje volilno telo, najti skupne interese in jih predstaviti 

tako drugim kot sebi (Mulgan 1994, 33).  

Politična komunikacija s tem postane neracionalna in usmerjena k dogodkom, občutjem in 

izkustvom. Pri tem sta vizualizacija dogodka (Saxer 2007, 112) in personalizacija politike dva 

ključna novičarska dejavnika televizije in časopisov pa tudi spleta. Pri medijski »kolonizaciji« 

politike se s prevladujočim vplivom zabavne medijske kulture področje zasebnosti začne širiti 

na javno, kar je še posebej koristno v politiki, kjer akterji vedno težje dajejo obljube, saj 

rezultati niso odvisni zgolj od njih, zato pa lahko toliko bolj poudarjajo in prodajajo svojo 

osebnost in zasebnost (Saxer 2007, 185). To se dogaja prek procesa personalizacije. 

2.4 Personalizacija politike 
 

Politična sfera se je vedno bolj prisiljena naslanjati na tehnike in storitve kulturnih industrij, 

na medijsko promocijo, politični projekti pa so bolj dostopni skozi personalizacijo in 

reducirani na individualne motivacije. »To pomeni, da volivci in volivke ne izbirajo več le na 

osnovi ideoloških principov ali političnega programa, temveč na osnovi zaupanja, ki ga 

vzbuja kandidat ali kandidatka, torej na osnovi medijskega performansa kandidatove ali 

kandidatkine individualnosti« (Luthar 2008, 93). Kombinacija razkrivanja zasebnega življenja 
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posameznikov in posameznic ter množična vidnost, ki si jo lahko privošči mediatizirana 

politika, ki v ospredje postavlja slog, videz in osebnost, podira nekatere meje, ki sicer ločujejo 

politiko od zabave in politično vodstvo od zvezdništva (Corner in Pels 2003, 2). Posameznik 

ali posameznica je v politiki vedno bolj pomembna zaradi premikov v kulturi in politiki: v 

vedno večji poplavi zabavnih vsebin je posamičen performans politika ali političarke več kot 

potrebna bližnjica do informacij, ki jih državljani in državljanke potrebujejo za ustvarjanje 

političnih sodb; v zabavni kulturi mora biti bližnjica ne le kratka, temveč tudi prijetna. Drugi 

premik je v zabavnih žanrih, ki ponujajo dominanten kulturni okvir, prek katerega osmišljamo 

politiko in v katerem imajo posamezniki in posameznice, njihovi osebni motivi in odločnost 

prednost pred procesi in abstraktnim družbenim razvojem. Politiki in političarke se zato 

nenehno premikajo med zahtevami politike in zahtevami zabave, s čimer ohranjajo in 

vzdržujejo svoj položaj v političnem polju in tudi svojo relevantnost do kulture vsakdana 

svojega volilnega telesa. Politika je zato postala izredno personalizirana (Van Zoonen 2005, 

69).  

Personalizacija politike ni nov pojav. Van Zoonen (2005, 72) opozarja, da je že Machiavelli 

pisal o združitvi osebnosti in performansa v prepričljivo politično persono, novi pa so načini 

in pogoji, pod katerimi se uprizarjajo politični performansi. Oddaja volilnega listka na podlagi 

osebnosti je v znanstveni literaturi pogosto opisana kot neracionalna in površinska, vendar, 

kot ugotavljajo Miller in drugi (1986), racionalni modeli izbire ponujajo le omejen in 

vprašljiv vpogled v volilno vedenje, volivci in volivke pa naj bi z osredotočanjem na 

osebnostne lastnosti kandidatov in kandidatk ocenjevali, kako se bo ta vedel po izvolitvi. Med 

kategorije ocenjevanja lastnosti kandidatov (Miller in drugi so raziskovali predsedniške 

volitve med letoma 1952 in 1984) so uvrstili kompetentnost (pretekle politične izkušnje), 

integriteto (stopnja zaupanja, lastnosti, kot so iskrenost, poštenost in na drugi strani 

podkupljivost), zanesljivost (ali je kandidat močan, delaven, odločen, agresiven ali ne; 

zanesljivost služi kot most med integriteto in kompetentnostjo), karizmo (vodstvene 

sposobnosti, skromnost, dostojanstvo, domoljubje, komunikativnost …) in zasebno življenje 

(zdravje kandidata, način govora, nasmešek, veroizpoved, prejšnji poklici). Ocenjevanje 

kandidatov na podlagi tovrstne sheme je bilo v večji meri značilno za volivce in volivke z 

višjo izobrazbo, še posebej na podlagi kompetentnosti, integritete in zanesljivosti, medtem ko 

so nižje izobraženi izobražene kandidate (ti so bili vsi moški) ocenjevali na podlagi vidnejših 
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lastnosti, kot sta karizma in zasebno življenje oziroma so o prvih treh kategorijah sklepali na 

podlagi vidnih lastnosti. Volilno telo naj bi si generične kategorije ocenjevanja kandidatov in 

kandidatk ustvarilo vnaprej, po mnenju Millerja in drugih (1986) na podlagi preteklih 

kandidatov, po mnenju Cutlerja (v Van Zoonen 2005, 126) pa na podlagi lastnih socio-

demografskih značilnosti, kot so spol, etničnost, veroizpoved in geografsko ozadje. Tu ne gre 

za enostranski prijem medijev ali politike, temveč za vzajemen proces, ki izhaja iz 

personalizacije političnih institucij, ki je spremenila način poročanja medijev, predvsem 

televizije, kar pa v povratni zanki vpliva na način, kako se vedejo politiki pri načrtovanju 

svojih aktivnosti, ki jih prilagajajo logiki medijev (Rahat in Sheafer, 2007).  

Rosa Van Santen in Liesbet Van Zoonen (2009) personalizacijo na podlagi literature razdelita 

na sedem vrst:  

1. Osredotočenje na vodje – povečana medijska pozornost je namenjena politikom in 

političarkam namesto strankam; 

2. Individualne politične kompetence in politične veščine – povečana medijska pozornost 

je namenjena posameznim lastnostim posameznih politikov in političark; 

3. Privatizacija – povečana medijska pozornost je namenjena zasebnemu življenju 

politikov in političark; 

4. Osebne naracije – medijska osredotočenost na osebna čustva in izkušnje 

posameznikov in posameznic; 

5. Obraz stranke – politiki in političarke ter stranke pozicionirajo vodjo stranke kot 

»obraz stranke«; 

6. Institucionalna personalizacija – prilagoditev institucije, ki da večji poudarek 

posameznim politikom in političarkam (»predsednikalizacija«); 

7. Vedenjska personalizacija – povečanje individualnega političnega delovanja in upad 

strankarske aktivnosti (vlaganje predlogov zakonov v lastnem imenu). 

Personalizacije, ki so povezane z osredotočanjem na vodje političnih strank ali institucij, sicer 

bolj malo povedo o sami vsebini medijske pozornosti in tem, kako ta vpliva na demokracijo. 

Van Santen (2012, 46) zato izpostavlja tri oblike personalizacije, kjer so v ospredju zasebna 

življenja in kompetence: 
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1. Profesionalne kompetence – Individualizacija 

Individualizacija vsebuje zgodbe o individualnih kompetencah politika ali političarke. Van 

Santen v analizi televizijskih zgodb o nizozemskih politikih in političarkah opaža lastnosti, 

kot so retorične sposobnosti, elokventnost, priljubljenost, izkušenost, odkritost, integriteta in 

nadzor nad situacijo (Van Santen 2012, 116). Med analiziranimi politiki in političarkami, ki 

najbolj izkoriščajo ta tip personalizacije, je Borut Pahor, ki je svoje individualne kompetence, 

predvsem svojo fizično moč in sposobnosti, uprizarjal s prostovoljnim delom pred in med 

predsedniško kampanjo. 

2. Zasebnost politika ali političarke – Privatizacija 

Privatizacija vključuje podrobnosti iz zasebnega življenja politikov in političark; njihovo 

vzgojo in odraščanje, vpliv staršev in težave pri usklajevanju politične kariere z zasebnim 

življenjem, kjer je poseben poudarek na tem, da je politik ali političarka dober starš. 

Družinsko življenje in usklajevanje sta sicer ustaljeni temi intervjujev s politiki in 

političarkami, le da pri politikih ti služita kot priložnost, da pokažejo svojo »človeško plat«, 

medtem ko političarkam predstavljajo izziv, da pojasnijo svojo nenavadno izbiro javnega 

življenja, ki ni v skladu s pričakovanji, ki jih ima družba do žensk. Poročanje o družinskem 

življenju je tako pomemben žanr predvsem za politike, saj v njem lahko uprizarjajo vrline 

svoje politične persone, medtem ko ima družinsko uokvirjanje poročanja o političarkah 

povsem drugačne učinke (Van Zoonen 2005, 78). Pomemben podatek o zasebnosti političark 

je tudi, ali so njeni otroci že dovolj stari, da ne bodo preveč »trpeli« zaradi odsotnosti matere, 

medtem ko so otroci politikov le redko tematizirani. Takšen tip personalizacije je mogoče 

opaziti predvsem pri Alenki Bratušek, nezanemarljiv pa je bil tudi pri drugih dveh 

analiziranih primerih ženskosti v politiki, pri Katarini Kresal in Ljudmili Novak.  

3. Osebna čustva – Emocionalizacija  

Medtem ko so zgodbe o zasebnem življenju stalnica političnih intervjujev, so čustva bolj 

redka dimenzija teh osebnih zgodb (Van Santen 2012, 119). Na nizozemskem vzorcu politiki 

in političarke nikoli niso sami začeli pogovora o čustvih, temveč so jih o njih izpraševali 

novinarji in novinarke, medtem ko je izražanje čustev v slovenski politiki bolj ali manj 

nezaželeno ali pa vsaj nenavadno. Ko je takratna notranja ministrica Katarina Kresal ob 
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javnem nastopu začela jokati, so v oddaji Preverjeno na primer dejali, da se je »ledena kraljica 

zlomila« (Marovt 2009), Danilo Türk pa je ves čas svoje predsedniške kampanje poudarjal 

razum in racionalnost (Golob 2007a). 

Ker so posamezniki in posameznice, njihove osebnostne lastnosti, zasebnost in čustva v 

politiki opaznejši od strank in političnih vrednot, je pomembno njihovo prisotnost v javnem 

prostoru misliti tudi skozi popularne kategorije, kot je zvezdništvo.  

2.5 Politiki in političarke kot zvezdniki in zvezdnice 
 

Zgodovina slave je po Braudyju (1986/1997) v večjem delu zgodovina spremenljivih načinov, 

na katere posamezniki in posameznice skušajo pritegniti pozornost drugih in s tem tudi 

povečati vpliv nad njimi. V zahodni družbi slava zato predstavlja osvoboditev od brezvplivne 

anonimnosti (Braudy 1986/1997, 3–7). Slava je bila pred modernizacijo redka in izredno 

cenjena, za dosego je bilo treba delati več let, večinoma pa je bila povezana z verskim ali 

nadnaravnim. Najbližje tovrstni slavi je bila hagiografija, torej biografije svetnikov in drugih 

čudodelnežev, z razvojem javne sfere pa se je vzpostavil prostor, v katerem je prevladovala 

racionalna debata, a tudi propaganda, samopromocija in polemike (Ponce de Leon 2002). 

Javna sfera je bila dostopna tako za filozofe kot za pisce »škandalozne kronike«, v 19. stoletju 

pa se je razširila in spremenila; nanjo so vedno bolj vplivale še danes) komercialne vrednote, 

zaradi česar v javni sferi v ospredje vedno bolj vstopajo teme, ki imajo funkcijo 

samopromocije, senzacionalnosti ali pa so ustvarjene za ustvarjanje želenih učinkov (Ponce 

de Leon 2002, 17). Razvoj javne sfere v 18. stoletju je prinesel novo vrsto vidnosti, ki je bila 

v veliki meri posredovana prek tiska, posamezniki, ki so bili pretežno moški, pa so postali 

»javne figure«, kategorija, ki je bližje vidnosti kot pa dejanskim dosežkom ali poreklu, ki bi 

ga nekoč opevale hagiografije. S širjenjem javne sfere je lahko praktično vsak moški postal 

slaven oziroma javna figura, znana širokemu krogu ljudi, za kar mu ni bilo treba biti niti član 

aristokracije niti bogat (čeprav je bila premožnost v javni sferi zagotovo prednost). Persone, ki 

so jih ustvarjali posamezniki v javni sferi, so pogosto odražale nove ideale sebstva, ki so se 

pojavili v 18. stoletju, namesto z nadnaravnim ali čudežnim početjem so bili vzpostavljeni kot 

vzorni člani družbe, kot zgled tega, kaj človek lahko doseže, če sledi »razsvetljenemu« 

modelu samorazvoja in doseganja lastnih potencialov (Ponce de Leon 2002, 19–23). 

 



38 
 

Ker je slava neločljivo povezana z javno vidnostjo, je to nujno tudi spolno zaznamovana 

kategorija, saj javna vidnost ni enakomerno razporejena med moške in ženske, prav tako pa 

javna vidnost moških in žensk ne nosi enakih pomenov (Van Zoonen 2006, 290). Vidnost v 

javni sferi deloma odpre možnosti tudi za ženske, da postanejo javne figure, kot je to konec 

18. stoletja uspelo Mary Wollstonecraft, a je javna sfera v veliki meri še vedno ostala spolno 

zaznamovana, saj so bili ideali ideologije republikanizma vezani na moške. Ženske v javni 

sferi, predvsem pripadnice elit in srednjega razreda, so pot v javno sfero našle kot 

romanopiske, učiteljice ali reformatorke, vendar so bile vrline, ki so jih postavljali za vzor, 

drugačne kot tiste, po katerih so sloveli moški. Ženske v javni sferi v 18. in 19. stoletju so bile 

slavljene kot pobožne, nesebične in moralno čiste, zaradi česar so bile primerne za skrb 

drugih in za moralne varuhinje družbe, torej za vloge, ki se še danes dodeljujejo ženskam v 

politiki (na primer v intervjuju z Alenko Bratušek, Kojić 2013). Prave ženske so bile torej 

tiste, katerih udejstvovanje v javni sferi ni načelo njihove ženstvenosti (Ponce de Leon 2002, 

22–24) ali, kot bomo videli kasneje, prave ženske so tiste, ki so kljub udejstvovanju v politiki 

še vedno ženstvene, materinske, dobre žene, mile in nekonfliktne.  

 

Medtem ko se slava odraža predvsem v javni vidnosti in javnem priznavanju dosežkov, je 

zvezdništvo odvisno od medijske vidnosti. Beseda celebrity oziroma zvezdništvo se namreč 

nanaša na ljudi, ki s pomočjo množičnih medijev uživajo večjo prisotnost in širši doseg 

aktivnosti kot preostanek populacije (Street 2004, 437, Marshall 1997, ix). Driessens (2013) 

zvezdništvo definira kot akumulirano medijsko vidnost prek ponavljajočih se medijskih 

reprezentacij, ki jo lahko širše opredelimo tudi kot prepoznavnost, medtem ko Boorstin 

(1961/1992, 45) zvezdnike in zvezdnice zaradi odsotnosti dejanj, ki bi jih naredili poznane, 

enači s človeškimi psevdodogodki, ki so moralno nevtralni, produkt medijev. Zvezdnik ali 

zvezdnica predstavlja več kot zgolj sebe. »Materialna realnost zvezdniškega znaka – torej 

dejanske osebe, ki je v jedru reprezentacije – izgine v kulturne formacije pomena. Zvezdniški 

znaki reprezentirajo osebnost, bolj natančno osebnosti, ki jim je dodeljena povečana kulturna 

pomembnost znotraj družbenega sveta« (Marshall 1997, 57). 

 

Za status zvezdnika ali zvezdnice mora biti posameznik ali posameznica zanimiva, imeti mora 

novičarsko vrednost in biti v očeh novinarjev in novinark, urednic in urednikov dovolj 
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zanimiva za občinstvo. Ljudje status zvezdnika ali zvezdnice večinoma ne dosežejo po 

naključju, temveč po zaslugi zavestnega delovanja v smeri pridobivanja pozornosti in 

projiciranja podobe, po zaslugi katere so zanimivi/e drugim. Zvezdniki in zvezdnice 20. 

stoletja so upodobljeni kot »človeška bitja«, na način, zaradi katerega se zdijo bolj resnični 

(Ponce de Leon 2002, 6). V zvezdnika ali zvezdnico občinstvo projicira svoje želje in sanje, 

po Horkheimerju in Adornu (v Marshall 1997, 9) je zvezdnik ali zvezdnica del sistema lažne 

obljube kapitalističnega sistema, saj ponujajo upanje za boljše življenje, ki ga je lahko deležen 

vsakdo z malo sreče. Prav zato je ena od osrednjih zvezdniških hollywoodskih naracij naracija 

preboja, vzpona iz revščine med zvezde. Zvezdništvo postane utelešenje diskurzivnega boja o 

normah individualnosti in osebnosti znotraj kulture (Marshall 1997, 65), zato je (zvezdniško) 

tekmovanje za uspeh tudi tekmovanje prevladujočih družbenih vrednot. Kot bomo videli na 

primeru izbranih politikov in političark, njihove persone ne utelešajo le političnih, temveč tudi 

širše družbene obljube in norme, diskurze o tem, kaj se spodobi in kaj ne, kaj je slovensko in 

kaj ne, kaj si lahko dovolijo ženske in kaj moški.  

Iz Couldryjeve (2003) izpeljave mediatizacije kot medijskega metakapitala, ki tako kot 

državni lahko deluje v različnih poljih, Driessens (2013) oblikuje pojem zvezdniški kapital, 

torej materializacijo kroženja medijskih reprezentacij. Zvezdniški kapital lahko vpliva na 

notranjo dinamiko in delovanje polj, vendar pa  s strani drugih akterjev in akterk v polju ni 

nujno pripoznan, prav tako se ga ne da vedno prevesti v simbolni kapital, sploh če temelji na 

zloglasnosti. Zvezdništvo je zato zelo nestabilna kategorija, saj je pretvorba zvezdniškega v 

simbolni ali celo ekonomski kapital odvisna od priznanja drugih. Zvezdništvo v politiki – kot 

človeška oblika psevdodogodkov – služi kot način komuniciranja med politiki in 

političarkami ter volilnim telesom, ko posamezni člani ali članice strank prek televizije, 

družbenih omrežij ali blogov komunicirajo s širšim občinstvom, ki ga klasične strankarske 

dejavnosti sicer ne bi dosegle. Politiki in političarke se približajo zvezdništvu zato, da lahko z 

volilnim telesom komunicirajo na bolj oseben in manj ideološki način (Wheeler 2013, 16), 

hkrati pa se z uporabo družbenih spletnih omrežij, ki jih politiki in političarke uporabljajo na 

podoben način kot zvezdniki in zvezdnice in ki jim jih pomagajo upravljati strokovnjaki in 

strokovnjakinje za digitalne medije, politika po svojem načinu prezentacije javnega sebstva 

vedno bolj približuje zabavni industriji, še posebej z vidika grajenja čustvene povezave z 

volivci in volivkami (Marshall 2014, xiv). 
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Wheeler (2013) izvor zgodovine zvezdništva najde že v antiki, medtem ko se sama slava 

demokratizira s propadom fevdalizma v 18. stoletju in z razvojem modernosti in širjenjem 

zahodne kulture po svetu. Z razvojem množičnih medijev, vse od časopisnega tiska naprej, je 

zvezdništvo vedno bolj pomembno za razred oblastnikov (in oblastnic). V 20. stoletju lahko 

zvezdništvo neposredno povežemo z razvojem hollywoodskega zvezdniškega sistema, v 

katerem so filmski studii spodbujali razvoj ikon, kot so Charlie Chaplin, Mary Pickford in 

Douglas Fairbanks, s pomočjo katerih so lahko svoje filme tržili čim večjemu občinstvu. Z 

večanjem priljubljenosti zvezdnikov in zvezdnic je naraščalo tudi zavedanje ameriških 

politikov o pomembnosti njihove podpore. Zvezdništvo kot podpora politiki se v ZDA 

uveljavi s Franklinom D. Rooseveltom in Johnom F. Kennedyjem (Wheeler 2013, 34). Leta 

1994 naj bi bila za Rooseveltovo zmago na predsedniških volitvah odločilna predvsem 

podpora zvezdnikov, kot je bil na primer Frank Sinatra, s pojavom televizije pa sta videz in 

ravno pravšnja mešanica moči in glamurja zmago prinesla Kennedyju. Ameriški politiki so se 

tako z združevanjem političnih kompetenc in zaželenih osebnostnih lastnosti bližali statusu 

zvezdnikov, hkrati pa so jih podpirali zvezdniki iz zabavne industrije. Z vzponom 

resničnostnih šovov, televizijskih tekmovanj, infotainmenta, družbenih omrežij in vsebin, ki 

jih ustvarjajo uporabniki in uporabnice, zvezdništvo postane »instantno«, hkrati pa ga je 

mogoče usmerjati na konvencionalen ali viralen način.  

Street (2004, 437–438) loči med zvezdniškimi politiki in političarkami, ki so do izvolitve 

prišli s pomočjo marketinških tehnik (CP1), in politiziranimi zvezdniki in zvezdnicami (CP2), 

ki svoj status uporabljajo za podporo določeni politični struji.  

Zvezdniški politiki in političarke (CP1) so:  

a) izvoljeni predstavniki in predstavnice/kandidati in kandidatke, ki so svojo kariero 

pred tem gradili drugje, na primer v zabavni industriji ali športu, pri nas na primer 

Violeta Tomič, Eva Irgl, Saša Tabaković, Peter Vilfan, Vito Rožej, Franci Kek.  

b) izvoljeni politiki in političarke/kandidati in kandidatke, ki za izboljšanje svoje 

podobe in za komuniciranje uporabljajo oblike ali povezave z zvezdništvom, na 

primer fotografiranje s športniki in glasbeniki (Borut Pahor in Slavko Avsenik, 

Katarina Kresal in Dan D) ali koristijo natradicionalne platforme in formate za 
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promocije, na primer obisk Boruta Pahorja ali Janeza Janše v narodnozabavni oddaji 

Na zdravje. Zvezdniški politiki in političarke so politične persone, ki vstopijo v sfero 

zvezdniška kot odgovor na medijsko dobo in potrošniško kulturo v upanju, da bodo 

personalizirali njihovo blagovno znamko vodenja (Marsh in drugi 2010, 325). 

c) Tretji način za uporabo zvezdništva v politiki je uporaba tehnik in znanja iz 

zvezdništva za potrebe politike, na primer organizacija dogodkov, za katere se je treba 

akreditirati, dobiti vstopnice itd., na primer kongres stranke z glasbenimi gosti (Street 

2004, 438). 

Politizirani zvezdniki in zvezdnice (CP2) se ne odločijo za kandidaturo na volitvah, temveč v 

obliki javnih potez podpirajo ali pozivajo k različnim politikam. To lahko počnejo tako, da 

javno podpirajo določene politične cilje, kar naredijo prek sebi dostopnih medijev, na primer z 

objavo videa na svoji Facebook strani, ki jo nato vidijo vsi oboževalci in oboževalke. Stopnja, 

do katere jih javnost in politika jemljeta resno, se kaže v medijski pozornosti, ki jo dobijo med 

nastopanjem s poudarkom na politiki, v politični pozornosti oziroma pripravljenosti politike, 

da se odzove na pozive, in v podpori občinstva, ki se kaže s sredstvi/podpisi/všečki, ki so jih 

pripravljeni nameniti za določen politični cilj (Street 2004, 438). Oba tipa zvezdniške politike 

sta v medijih in v akademskih vodah praviloma sprejeta s posmehom, s predpostavko, da je 

politična uporaba popularne kulture cinični izraz obupanega populizma, v katerem namesto 

politike in principov nastopata prezentacija in podoba (Street 2004, 436). Marshall (2014) 

govori o bizarni dialektiki zvezdništva: zvezdništvo po eni strani predstavlja najmanj cenjeno 

v družbi, po drugi strani pa je pomemben vidik izražanja individualnosti v zabavni industriji 

in posledično tudi v drugih poljih. Svet zvezdniške politike je tako svet, v katerem se politiki 

in političarke, zavedajoč se svojega pomanjkanja kredibilnosti in zaupanja, zatekajo k novim 

oblikam komunikacije, s katerimi še naprej krnijo svojo kredibilnost in ugled (Street 2004, 

436). Po drugi strani pa zvezdniki in zvezdnice niso usposobljeni za dolžnosti, ki jih prinaša 

vodenje države, manjka jim znanja za ustvarjanje javnih politik, s čimer se odpira vprašanje 

kompetenc. Zvezdniki in zvezdnice s promoviranjem določenih političnih vprašanj podpirajo 

»težave bogatih«, hkrati pa marginalizirajo številne socialne probleme, ki tarejo tiste, ki 

nimajo dostopa do medijev. Kritika zvezdništva in politike tako temelji na tem, da izvoljeni 

predstavniki in predstavnice državljanom in državljankam dolgujejo politično informirane 
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odločitve in presoje, kar pa ogrožajo politizirani zvezdniki in zvezdnice, ki odgovornosti do 

volilnega telesa nimajo.  

Zvezdniški politiki in političarke, sodeč po kritikah, tako zanemarjajo vsebino in pred njo 

postavljajo podobo, politizirani zvezdniki in zvezdnice pa s svojo dejavnostjo marginalizirajo 

relevantno ekspertizo (Street 2004, 440).  

S kategorizacijo politikov in političark kot zvezdnikov in zvezdnic »njihove aktivnosti 

vključimo v splošnejši projekt konstrukcije javnih subjektivitet, ki vsebujejo popularno voljo« 

(Marshall 1997, 204). Ko politične osebnosti postavimo v zvezdniško kategorijo, odpremo 

prostor za čustveno funkcijo, ki je znotraj racionalnega polja politike teže konceptualizirana. 

Afektivna oziroma čustvena funkcija je vidna predvsem v predvolilnih kampanjah, ki so 

namenjene širšemu občinstvu in preseganju političnega polja, medtem ko naj bi znotraj 

političnega polja prevladovala racionalnost. Kandidat ali kandidatka kot zvezdnik ali 

zvezdnica po Marshallu (1997) združuje iracionalne pozive v procesu, ki ga dojemamo kot 

racionalnega. Konstruirana sta kot komoditeti, državljanstvo pa je postavljeno v vlogo 

potrošništva; politika s tem postane tekma na podlagi razlik in »konkurenčnih prednosti«, pri 

čemer se politika poslužuje instrumentov zabavne industrije, kot so na primer javnomnenjske 

ankete, oblikovanje imidža pa tudi vzdrževanja povezave med politično in kulturno 

hegemonijo. Če je politična hegemonija premičen konsenz med različnimi institucijami in 

skupinami v družbi, ki deluje s ciljem ohranjanja moči, je kulturna hegemonija simbolna 

struktura, ki zagotavlja skupnost med različnimi skupinami v družbi. Kulturna hegemonija je 

v političnem procesu institucionalizirana na ravni vodstva; vodja mora biti strukturiran tako, 

da se stalno nanaša na skupek univerzalnih kulturnih sentimentov (Marshall 1997, 206–213), 

torej da uteleša tisto, kar je v družbi najbolj zaželeno, sprejemljivo. »Vodja, čeprav je 

institucionalno element politične sfere, mora delati tako, da uteleša tisto, kar je dojeto kot 

univerzalni interes ali skupna izkušnja, ki se primarno definira v kulturnem življenju« 

(Marshall 1997, 213). Politični oziroma politična vodja v kapitalistični demokraciji deluje kot 

vez med politično hegemonijo in uspešno karakterizacijo kulturne hegemonije, s čimer se v 

ospredje postavlja predvsem njegova ali njena osebnost. »Tako zvezdniki in zvezdnice kot 

politični in politične vodje vzpostavljajo obliko kulturne hegemonije. Pomeni moškosti in 

ženskosti, pomeni družine in definicija skupne kulturne identitete navigirajo njihovo 
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formacijo v javne persone« (Marshall 1997, 214). Marshall (2014, xxxv) pojem persone 

definira kot nekaj, s čimer se vsi ukvarjamo, ko nekaj naredimo javno, ko uprizarjamo in 

predstavljamo različice nas samih. V sodobni mrežni družbi, kot jo imenuje Marshall, persona 

določa tudi mikrojavnosti, ki služijo za konstruiranje različnih kalibracij načinov, na katere 

javne persone delujejo. Politična persona temelji na performansu, ki je sestavljen iz določene 

mere samozavedanja in kalkulirane prevare, performans pa poleg družbenega življenja 

vključuje tudi zasebno. Politična persona je posredovana na tri različne načine: ikonično, torej 

prek upravljanja vidnosti prek podob, kot so fotografije, posnetki; prek kinetičnih elementov 

upodabljanja, kot je udeleževanje mednarodnih konferenc kot del visoke politike ali obisk 

tovarne kot del nizke politike; ter vokalno, torej prek javnih nagovorov, kjer je pomembno, 

kaj in kako je povedano (Corner 2000, 387–389). 

Slika 0.1 Delovanje javne, politične in zasebne sfere na primeru Boruta Pahorja med predsedniško kampanjo 2012 

 

Vir: Po Corner (2000, 392), prevod po Luthar (2008, 58). 
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Politiki in političarke morajo delovati znotraj dveh različnih sfer akcije. V sferi političnih 

institucij in procesov morajo vzpostaviti svojo politično identiteto in opravljati različne 

dolžnosti in dejavnosti, kot so razvoj političnih programov in politik, na nekaterih mestih tudi 

izvajanje državne moči, administrativnih dolžnosti in podobno. V politični sferi morajo 

uprizarjati sebe v skladu s politično in administrativno kulturo, na primer priznavati napake, 

vzpostavljati superiornost ali biti strogi. Tovrstno samouprizarjanje znotraj sfere političnega 

polja praviloma ni neposredno podvrženo medijskemu poročanju, posredovano je kvečjemu 

posredno, kot ozadje zgodbe, tako pozitivno kot negativno. Druga sfera, v kateri morajo 

delovati politiki in političarke, je sfera javnega in popularnega, v kateri igrajo vlogo javnih 

osebnosti. V sferi javnega in popularnega politiki in političarke razvijejo svoj sloves, zbirajo 

podporo, so označeni za dobre ali slabe in podobno. Vsebina, ki so jo dosegli v politični sferi, 

je strateško predstavljena v sferi javnega in popularnega, zaradi česar Corner (2000) sfero 

političnega imenuje delavnica, sfero javnega in popularnega pa prodajalna, s čimer še dodatno 

poudari potrošniško komponento politike. V sferi javnega in popularnega se oblikuje 

identiteta politika ali političarke kot osebe z lastnostmi, kot so mladostnost, vsakdanjost, 

zabavnost. Poudarjene lastnosti so odvisne od kulturnega okolja, od tega, kaj določeni 

državljani in državljanke cenijo. Dostop do medijev je zaradi omejitve svoje persone 

nekaterim onemogočen, drugim pa bistveno olajšan. Tretja sfera delovanja je sfera zasebnega, 

iz katere izvira ozadje politične figure, ki vpliva na politično identiteto in kariero pa tudi na 

javno projekcijo politične persone. Sodeč po novejših raziskavah je prav sfera zasebnega tista, 

iz katere se črpa večina lastnosti politične persone, zaradi česar so pri političnih personah 

vedno bolj v ospredju človeške in ne politične vrednote (Corner 2000, 391–394).  

Če Cornerjevo shemo prenesemo na predsedniško kampanjo Boruta Pahorja leta 2012, 

opazimo, da je prevladovala predvsem sfera javnega in popularnega, znotraj katere je Pahor 

med kampanjo opravljal različna prostovoljna dela, s čimer je želel prikazati svoje fizične 

sposobnosti, skromnost, delavnost, solidarnost in domačijskost. Vse te lastnosti je nato želel 

unovčiti v sferi političnega, in sicer prek priznanja oziroma glasov volivcev in volivk. V sferi 

političnega razen vložitve predsedniške kandidature vidno ni deloval oziroma to delovanje 

med kampanjo ni bilo poudarjeno. Relativno v ozadju je ostala tudi sfera zasebnega, ki je bila 
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vidna prek intervjujev s partnerico Tanjo Pečar in občasnih objav fotografij in video 

posnetkov njunega sina. Pahor je večkrat omenil tudi svojo mamo, svoje odraščanje v družini 

z enim staršem in v skromnih razmerah. Kot bomo podrobneje videli v analizi, je Pahor želel 

uprizarjati drugačno moškost in razred, kot ju je uprizarjal v sferi političnega, kar se sklada z 

ugotovitvami Luthar (2008), ki v Sloveniji po osamosvojitvi opaža bistveno spremembo v 

javni govorici medijev. »Ključne spremembe zadevajo dramatizacijo družbe in humanizacijo 

institucij s pomočjo personalizacije, reduciranje strukturne logike družbe in strukturnih 

razlogov za dogodke in fenomene na individualne motivacije in nasploh tematizacijo realnosti 

skozi osebno izkušnjo. Skratka, različni vidiki zasebnega so postali prevladujoči kulturni 

diskurz v družbi« (Luthar 2008, 49). 

Pri tem izpostavlja vzpon »navadnega človeka« kot pomembnega lika v novinarskih zgodbah, 

rutinsko referiranje na mnenje »človeka iz ulice«, spreminja pa se tudi nabor tistih, ki 

nastopajo kot »vedci«. Personalizacija, intimizacija in individualizacija popularnega diskurza 

imajo po Luthar dve plati, ki izvirata iz »demotskega egalitarizma« in imata svoje korenine v 

socialistični ideologiji Jugoslavije, gre za »diskurz o izjemnih in slavnih« ter »diskurz, ki 

povzdiguje običajnost navadnega človeka« (Luthar 2008, 49). Način, na katerega se v 

Sloveniji predstavljajo politiki in političarke, ko to počnejo zunaj sfere neposrednega 

političnega delovanja, po Luthar odraža etos »populističnega egalitarizma«. Najbolj očitno je 

to sicer počel Pahor, a tudi pri analizi drugih politikov in političark lahko opazimo, da je eden 

od glavnih oziroma vsaj pomembnejših poudarkov ta, da gre za skromne osebe, ki živijo tako 

kot preostali državljani in državljanke. Celo Barbara Miklič Türk, žena Danila Türka, ki je 

zanj rekla, da lahko ob princu Phillipu sedi povsem enakovredno, je za svojega moža trdila, 

da je skromen človek. A skromnost kot kompetenca v popularnem ne služi kot kompetenca v 

političnem: 

Privid kompetence, ki ga politik ustvarja v sferi popkulture, je tesno povezan s 

strateško projekcijo njegovih človeških kvalitet in ujemanjem teh kvalitet s splošnimi 

popularnimi mitologijami (torej z nacionalno popularnim, če povemo z Gramscijem). 

Toda ta privid kompetence v resnici nima dosti opraviti s kompetentnim delovanjem v 

politični sferi. Zasebna sfera je vedno bolj pomemben vir, iz katerega se napaja 

upravljanje s politično identiteto, saj se politične vrednote utemeljujejo v zasebnih 
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vrednotah (Luthar 2008, 53). 

Zvezdniški politik ali političarka mora vsebovati poteze tako iz politične kot zvezdniške 

dimenzije, njegova ali njena persona v popularnih žanrih pa mora ustrezati tako kulturnemu 

modelu politika ali političarke kot tudi predstavam občinstva, kakšen ali kakšna morata biti 

zvezdnik ali zvezdnica. Kulturni model politika je sicer bližje idejam moškosti kot ženskosti, 

zaradi česar je uspešen performans precej težji za političarke (Van Zoonen 2005, 75).  

Zvezdniški politik mora gladko preklapljati med vlogami kandidata, strankarskega vodje ali 

ministra in vlogami partnerja, starša, ljubitelja filmov ali športa. Obvladati mora jezik 

političnega polja s poudarkom na abstraktnih družbenih, političnih in ekonomskih silnicah,  

govoriti pa mora tudi o zasebnih izkušnjah in posameznih dosežkih. »Osebna zgodovina 

revščine mora tako iz njegovih ust priti enako gladko kot politična ocena stanja gospodarstva« 

(Van Zoonen 2005, 78), medtem ko so vloge za političarke nekoliko bolj kompleksne, kar 

bomo videli pozneje. Ultimativna politična zvezda je sposobna uravnotežiti nasprotujoče si 

zahteve politike in zvezdništva in se pozicionirati točno na sredino: projicira persono, ki ima 

izkušnje v politiki, a je še vedno outsider/ka. Določena odstopanja v eno ali drugo smer so 

odvisna od okoliščin. Jimmy Carter je kot »običajen mož« postal predsednik ZDA po aferi 

Watergate, ko si je ameriška javnost želela outsiderja, nepovezanega s sumljivo moralo 

Washingtona. V Veliki Britaniji je »ekstravagantno« Margaret Thatcher nasledil »običajni 

insider« John Major (Van Zoonen 2005, 82–84). Podobno bi lahko zmago Mira Cerarja na 

volitvah leta 2014, umirjenega pravnika brez posebno izstopajočih stališč, pripisali temu, da je 

nasledil dve zelo kontroverzni politični figuri, Janeza Janšo in prvo slovensko premierko 

Alenko Bratušek. Wheeler (2013, 84) modernega zvezdniškega politika ali političarko opiše 

kot osebo, ki je dobro poznana, ima jasno politično naracijo, je sposobna učinkovite 

komunikacije znotraj popularne kulture, lahko privablja množice, je sposobna izražanja mnenj 

na način, da njene ideje vplivajo na dogodke, svoje zvezdništvo pa zna uporabljati za 

mobilizacijo političnega gibanja, ki se nanaša na njene osebne vrednote. Tovrstno politično 

zvezdništvo se je iz ZDA preneslo tudi na druge države, na primer na Francijo (Nicolas 

Sarkozy), Italijo (Silvio Berlusconi), Nemčijo (Gerhard Schröder, Angela Merkel) in seveda 

Veliko Britanijo, kjer še posebej izstopajo Margaret Thatcher, Tony Blair in David Cameron, 
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ki je na primer nastopil v spotu priljubljene fantovske skupine One Direction (Wheeler 2013, 

84).  

Slika 0.2 Britanski premier David Cameron v spotu skupine One Direction 

 

Vir: YouTube (2013). 

 

2.5.1 Moška slava in žensko zvezdništvo 
 

Van Zoonen (2005) loči med zvezdništvom in slavo, pojavoma, ki sta odvisna od javne 

vidnosti in priznanja drugih in sta izrazito spolno determinirani kategoriji. Javna vidnost je 

namreč neenako razporejena med ženske in moške ter zanje nima enakega pomena. Medtem 

ko je zvezdništvo produkt publicitete, delo množičnih medijev dvajsetega in enaindvajsetega 

stoletja, ima slava daljšo zgodovino in pomeni tipifikacijo, ki izvira iz izjemnih in javno 

priznanih dosežkov. Van Zoonen (2005, 92) zato opozarja na implicitno razlikovanje med 

moško slavo, ki temelji na javnih dosežkih, in ženskim zvezdništvom, ki temelji na 

pojavljanju v medijih in ne na dejanjih. Vseeno meni, da tako slava kot zvezdništvo 

izključujeta ženske iz političnega polja, čeprav na različne načine. Ločitev na javno in 

zasebno, na kateri temelji izključenost žensk iz politike, preprečuje ženskam dostop do slave, 

zvezdništvo pa po drugi strani, čeprav je za ženske morda bolj dosegljivo, temelji na 

ženskosti, lastnostih, ki jih je težje prenesti v politično polje.  

Zvezdniške reprezentacije političark lahko po MacDonaldu (1995) razdelimo na štiri 

popularne mite o ženskosti: skrivnostna in grozeča ženskost, skrbna ženskost, seksualna 

ženskost in ženskost kot telesna praksa. Žensko zvezdništvo tako še vedno temelji na videzu 

telesa, kar pa ni najbolj zanesljiva podoba za političarke, sploh ker se njihovo telo in oblačila 
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pogosto uporabljajo za njihovo diskreditacijo (če so neprivlačne, jih mediji označujejo za 

možače, če so privlačne, jih mediji označijo za nesposobne in pretirano ambiciozne, kot 

moteče). Spogledljivost kot slog politikov, ki politiko razumejo kot umetnost zapeljevanja in 

o kateri bomo govorili pri Borutu Pahorju, za ženske zaradi spolnih konotacij in vseprisotnega 

mita o nasprotju med devico in vlačugo ni mogoča izbira. Edini ženski mit, ki bi ga iz polja 

zvezdništva lahko prenesli v politiko, je mit ženskosti kot skrbne, ljubeče matere, kar pa je 

težko osnova za grajenje političnega zvezdništva, saj smo že ugotovili, da je materinstvo v 

politiki prej ovira kot prednost, hkrati pa žensko vrača v sfero zasebnega (Schwartzenberg v 

Van Zoonen 2005, 94). Mit ženskosti kot matere je sicer do neke mere lahko uspešna 

strategija uprizarjanja ženskosti v politiki, zasledimo jo lahko tako pri Angeli Merkel, ki sicer 

ni mati, kot pri Ljudmili Novak in deloma tudi pri Alenki Bratušek. A strategija uprizarjanja 

materinske ženskosti, kot bomo videli pozneje predvsem pri Alenki Bratušek, še zdaleč ni 

zagotovilo za uspešno delovanje v politiki, posebno, če materinstvo posameznice ne začne 

simbolizirati »materinstva naroda«. 

Kulturne kategorije legitimne moči in avtoritete so tako močno spolno zaznamovane; 

vodstvene sposobnosti oziroma vodstvo na sploh je v politiki večinoma reprezentirano kot 

moška lastnost, politični vodja pa je posledično naslikan kot očetovska figura naroda. 

Umeščanje političnega vodstva v kontekst družine je v skladu s pomenom moškosti v 

sodobnem političnem diskurzu; politični vodje morajo demonstrirati lastnosti moškosti, da 

lahko vzpostavijo svojo legitimnost, s tem pa prek skupnih vrednot vzpostavljajo vez z 

občinstvom (Marshall 1997, 217–218). »Moč je artikulirana prek maskuline kode, ki je prek 

družinske strukture pozicionirana kot nacionalni interes« (Marshall 1997 219). Podobno 

ugotavlja tudi Luthar (2008), ki meni, da je skozi uprizarjanje popularnih vrednot osebno 

tesno povezano s političnim. »Najbolj izrazito političnost zasebnega v naši analizi vidimo v 

hegemonični konstrukciji politike kot moške zadeve« (Luthar 2008, 56), slavljenje 

tradicionalne moškosti pa je po Luthar tako »postavljeno ob bok zmotljivosti »običajnega 

moškega«, ki spoštuje svojo ženo, je ljubeč do svojih otrok in je sposoben kritične refleksije 

svojega življenja in dela (Luthar 2008, 74). Tako v politiki kot v zvezdniškem sistemu ima 

torej spol pomembno, če ne celo ključno vlogo. Na podlagi spola se oblikujejo zvezdniške ali 

politične persone, njihova sprejemljivost pa je odvisna od »primernosti« uprizarjanja spola, in 

kot bomo videli pozneje, hkratnega uprizarjanja razreda. Spol kot koncept bo zato podrobneje 
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razdelan v naslednjih poglavjih.  

3 Spol med biološkim in družbenim dejstvom 

 
V vsakdanjem diskurzu je spol pogosto obravnavan kot biološko, nespremenljivo dejstvo, kot 

lastnost, s katero se rodimo in ki bistveno vpliva na potek naših osebnih in poklicnih poti. 

Splošna predstava o spolu je biološko deterministična, spol pa nastopa tako kot biološki kot 

družbeni določevalec. Iz takšnega prepričanja izhajajo tudi številne diskriminatorne predstave 

o mestu žensk v družbi in politiki, ki jih zasledimo tudi v slovenskem državnem zboru, kjer so 

se nekateri poslanci spraševali tako o genitalijah kot o tradicionalnih spolnih vlogah svojih 

kolegic. Spol ima v družbi tako pomembno vlogo, kot kategorija pa je pogosto slabo ali le 

delno razumljen. Čeprav ga uporabljamo kot označevalca položaja v družbi, naše predstave o 

spolu pogosto temeljijo na omejenem biološkem znanju tega, kaj pomeni biti nekega spola. 

Poglavje o spolu bomo zato začeli z biološkimi pogledi na spol, nadaljevali s 

psihoanalitičnimi pogledi na to, kako biološki spol vpliva na razvoj posameznice ali 

posameznika, prek funkcionalistične teorije dobili vpogled na vpliv spola pri organizaciji 

družbe in zaključili s konceptom performativnosti spola po Judith Butler, ki spol opredeljuje 

kot prakso, serijo ponavljajočih se dejanj, ki pripadajo družbenim predstavam moškosti ali 

ženskosti. Teorija performativnosti spola spol umešča na raven prakse, s čimer odpira širok 

spekter različnih možnih performansov oziroma uprizarjanj spola, ki presegajo klasično 

dihotomno razdelitev na moški in ženski spol in odpira tudi prostor za razumevanje 

uprizarjanja spola v kombinaciji z družbenim razredom, nacionalnostjo, političnim 

prepričanjem itd.  

3.1 Vpliv biologije na dojemanje spola v družbi 
 

Biološka razsežnost spola ima daljnosežne posledice na posamezničino ali posameznikovo 

družbeno življenje. Njen začetek praviloma povezujemo z izjavo o spolu, ki se lahko zgodi ob 

rojstvu ali pa s pomočjo ultrazvoka še pred njim, za posameznico ali posameznika pa se 

konstrukcija spola začne še pred rojstvom, kot povzema Fausto-Sterling (2014), že takoj po 

oploditvi. Takrat se konstrukcija spola začne na kromosomski ravni, ko zaradi različnih vrst 

sperme dobimo kromosomsko kombinacijo dvojnega niza avtosomov ter X in Y ali dvojnega 
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niza avtosomov in dva X kromosoma. Osem tednov po spočetju se pri zarodkih z Y 

kromosomom razvijejo embrionalni testisi, pri zarodku z dvema X kromosomoma pa 

embrionalni jajčniki. S tem se razvije fetalni gonadni spol. Fetalne gonade začnejo proizvajati 

hormone, s čimer se razvije fetalni hormonski spol, kar prispeva k nastanku notranjega 

reproduktivnega spola oziroma k razvoju maternice, materničnega vratu in jajcevoda pri 

ženskah ter semenovoda, prostate in obmodka pri moških. Ob koncu četrtega meseca se s 

pomočjo fetalnih hormonov razvijejo še zunanje genitalije oziroma genitalni spol; pri ženskah 

vagina in klitoris, pri moških penis in modnik. Vzporedno se v tem procesu razvija tudi 

možganski spol3 . »Ob rojstvu ima torej dojenček že pet plasti spola,« ugotavlja Fausto-

Sterling (2014, 17), ki pa ga ob rojstvu določijo na podlagi tega zunanjih genitalij, čeprav 

lahko med plastmi spola še pred rojstvom prihaja do neujemanj. Po drugi strani se genitalije 

pojavijo pred maskulinim in femininim spolnim izrazom in ta pred oblikovanjem spolne 

identitete, ki se pojavi nekje okoli tretjega leta starosti (Fausto-Sterling 2014). To pomeni, da 

zunanje genitalije odločilno vplivajo na določitev spola. Spol kot biološka kategorija nato 

prek poimenovanja, oblačenja in uporabe drugih spolnih označevalcev postane status, dejstvo, 

eden od načinov, na katere si ljudje organiziramo življenja od razdelitve dela do razporeditve 

sredstev, skrbi za otroke in šibke itd. (Lorber 1994, 14–15).  

 

Posameznik ima torej biološki spol (moški, ženski, nedoločen, drugo); v stik s svetom 

pa vstopa skozi raznovrstne družbene, spolne konvencije. Posameznik tako razvije 

lastno prezentacijo spola, ki se lahko naslanja na biološki spol in ki jo drugi 

interpretirajo v sklopu posamičnih spolnih okvirov posamezne kulture. Spol je tako 

nedvomno v očeh opazovalca. Biološki spol in izkazovanje spola pa sta v telesu in umu 

tistega, ki ju predstavlja (Fausto-Sterling 2014, 19).  

 

Otroci na primer najprej razvijajo svoja znanja o biološkem in družbenem spolu, tako da 

oblikujejo »ustrezne« povezave med odraslimi aktivnostmi ter moškimi in ženskami. Hkrati 

                                                        
3 Koncept možganskega spola je problematičen, po besedah Fausto-Sterling (2014, 41)  

»njegova uveljavljenost in odmevnost v sodobni kulturi daleč presega dokaze za njegov 

obstoj«. Pri ljudeh se namreč genitalne in reproduktivne strukture razvijejo dokaj hitro in 

zgodaj v fetalnem razvoju, medtem ko se možgani razvijajo počasi in enakomerno skozi 

fetalni razvoj in poznejši razvoj človeka (51). 
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razvijejo kulturno »ustrezne« vzorce igre in sčasoma v spol umestijo tudi sebe; najprej prek 

sprejemanja oznake, nato pa prek tega, da označijo sami sebe, vendar pa otroci spola kot 

trajnega stanja kot takega ne razumejo do sedmega leta (Fausto-Sterling 2014, 69). Spolne 

vloge se oblikujejo z vplivom okolice, pomembna je na primer družinska struktura; dečki s 

starejšimi brati so bolj fantovski in deklice s starejšimi sestrami bolj dekliške kot edinci istega 

spola, višje izobraženi starši, ki se manj držijo tradicionalnih spolnih vlog, imajo manj spolno 

tipizirane otroke in tako naprej (Fausto-Sterling 2014, 70).  

 

Biološko dojemanje spola je dihotomno, predvideva dva nasprotujoča si spola, moškega in 

ženskega, vendar pa to ne pomeni, da gre za dva enakovredna pola, temveč se moški spol 

najpogosteje obravnava kot osnova, nevtralno stanje, ženski spol pa kot odmik. Znanstvena 

literatura, opozarja Fausto-Sterling (2014, 29), na primer pogosto obravnava zgolj moški 

spolni razvoj. »V mnogih znanstvenih člankih, recimo, imenujejo genetski faktor na Y 

kromosomu sesalcev namesto »faktor determinacije moškega spola« kar »faktor determinacije 

spola« … Ženskost tako postane odsotnost, nekaj, kar se zgodi mimogrede in ni vredno iste 

stopnje znanstvene obravnave kot bolj dejaven moški proces« (Fausto-Sterling 2014, 29–30).  

 

Podobno tudi psihoanaliza žensko obravnava kot odsotnost oziroma vrzel, zato po Fausto-

Sterling ni naključje, da je ženski (spolni) razvoj relativno slabo raziskan, in da še vedno slabo 

razumemo ključne vidike ženske spolne determinacije. Avtorica izpostavlja predvsem slabo 

raziskanost in poznavanje korakov, ki vodijo k oblikovanju jajčnikov, po drugi strani pa 

kromosomski spol, gonadni spol, notranji reproduktivni organi, zunanje genitalije in 

pubertetni hormoni niso neposredni določitelji spolne identitete, kar potrjujejo poglobljene 

študije oseb, pri katerih spolna identiteta ni v skladu z eno ali več omenjenimi biološkimi 

plastmi (Fausto-Sterling 2014, 59). V primeru spolno variantnih otrok je po mnenju Fausto-

Sterling pomenljivo, da postane varianta opazna v razvojnem obdobju, v katerem se 

oblikujeta tudi spolna identiteta in občutek trajnosti spola (81). Cordelia Fine (2010) z meta-

analizo raziskav možganov ugotavlja, da ljudje, ko o sebi ne razmišljamo kot o moških in 

ženskah, presojamo svet okoli sebe na enak način, medtem ko se razlike začnejo pojavljati 

takrat, ko smo izpostavljeni pričakovanjem glede na naš spol.  
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Nevroznanost spolnih razlik sega v sredino 19. stoletja, ko so izsledki viktorijanskih 

znanstvenikov in zdravnikov služili kot vir razlogov za nasprotovanje sufražetkam in boju za 

enakopraven dostop do visoke izobrazbe. Intelektualno inferiornost žensk so razlagali z 

daljšimi nosovi, ki znižajo obrazne linije, pomanjkanje vertikalnosti obraza pa naj bi ženske 

približalo bolj primitivnim in divjim rasam. Pozneje so inferiornost razlagali z manjšimi in 

lažjimi možgani, a ko so ugotovili, da med maso in volumnom ter intelektom ni povezave, so 

se osredotočili na notranje možganske razlike (Fine 2010, 132). Ženske naj bi imele svojo 

serijo lastnosti, moški drugo. Ženske naj bi bile skrbnice, zgovorne, čustvene, intuitivne in 

spolno zveste, medtem ko naj bi bili moški agresivni, nekomunikativni, racionalni, analitični 

in promiskuitetni. Dihotomija spolno determiniranih lastnosti je bila eno od prvih 

raziskovalnih vprašanj o spolu, ki so se jih lotili z empiričnimi raziskavami v začetku  

devetdesetih letih 19. stoletja. Do danes so raziskave spolnih razlik ena od bolj raziskanih 

tematik v psihologiji, precej raziskav o razliki med spoloma pa je bilo narejenih tudi v 

sociologiji in politologiji. Šele slabo stoletje pozneje so se začele pojavljati raziskave, ki med 

spoloma niso odkrile bistvenih razlik. Danes je splošno sprejeto, da pri splošni inteligenci ni 

bistvenih razlik med spoloma, hkrati pa so podrti tudi nekateri stoletje stari miti, da so deklice 

bolj družabne od fantkov, da imajo deklice nižjo samozavest, da so dečki bolj analitični, da na 

deklice bolj vpliva dedovanje, na dečke pa okolje. Če ne bi imeli opraviti z ogromno 

pristranskostjo tako raziskovalcev in raziskovalk kot bralcev in bralk, bi morda že zdavnaj 

govorili o raziskavah o podobnosti med spoloma, meni Connell (2009, 60).  

 

A ker popularna psihologija temelji na razlikah, številni v raziskavah iščejo razlike. Če jih ne 

najdejo, uporabijo vedno bolj natančne inštrumente, ki naj bi te razlike odkrili (Connell 2009, 

60–62). Čeprav so raziskave opravljene s tehnološko vedno bolj naprednimi instrumenti, se 

nevroznanstveniki in nevroznanstvenice, podobno kot v drugih znanostih, vse prepogosto 

zanašajo na spolne stereotipe in jim podrejajo interpretacijo rezultatov, pa tudi samo zasnovo 

raziskovalnih vprašanj in pripravo eksperimentalnega okolja. Fine (2010) dodaja, da je 

pristranskost opazna tudi pri objavi rezultatov, saj imajo raziskave, ki odkrijejo razliko med 

spoloma, četudi še tako majhno, večjo verjetnost, da bodo objavljene, kot tiste, ki je ne. 

Razmerje med tistimi, ki razlike zaznajo, in tistimi, ki jih ne, naj bi bilo 1 proti 20, vendar so 

prve pogosteje objavljene (Fine 2010, 134). Nevroznanost tako nekateri še danes uporabljajo 
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na enak način kot nekoč: za utrjevanje z avtoriteto znanosti staromodnih stereotipov in vlog 

(Fine 2010, 237). Podobno ugotavlja tudi Connell, ki meni, da teorije, v katerih telo proizvaja 

spol in razlike med spoloma, propagirajo predvsem tisti, ki stremijo k ohranitvi trenutnega 

spolnega reda, ali/in tisti, ki želijo zmanjšati relevantnost feminizma in feminističnih idej 

(Connell 2009, 53). 

 

Biologija je torej pogosto uporabljena za upravičevanje neenakosti; lastnosti, ki naj bi jih 

posamezniku ali posameznici prinašali telo in geni, so tudi v politiki pogoste uporabljene za 

diskvalifikacijo žensk pa tudi moških. Biološko upravičevanje dihotomije spolov, odnosov 

med spoloma in zanikanje polovice človeštva vodi v sistematično diskriminacijo žensk, ki jim 

je tako onemogočeno enakovredno udejstvovanje in prispevanje v javnih zadevah, zanikane 

pa so jim tudi številne osnovne človekove pravice (Ortner 1974). Sekundarni status žensk v 

družbi je po Ortner (1974, 68) ena od »resničnih« univerzalnosti, nekakšno pankulturno 

dejstvo, čeprav znotraj njega obstaja širok razpon različnih kulturnih konceptualizacij in 

simbolizacij žensk. Dejstvo, da žensko podrejenost najdemo v vsakem tipu družbene in 

gospodarske ureditve, daje vedeti, da gre za globoko ukoreninjeno logiko, ki delno temelji 

tudi na biološkem determinizmu, prepričanju, da je v ljudeh moškega spola nekaj genetsko 

inherentnega, kar jih dela dominirajoče, ter da v ženskah »nekaj« manjka, nekaj, zaradi česar 

niso samo naravno podrejene, temveč na splošno tudi zadovoljne s svojo pozicijo, saj jim 

zagotavlja zaščito in možnost maksimizacije materinskih radosti, ki so za ženske najbolj 

zadovoljiva izkušnja v življenju (Ortner 1974, 71). Ortner žensko subordinacijo oziroma 

podrejenost interpretira v luči drugih univerzalnosti, generaliziranih struktur in pogojev 

bivanja, ki so skupni vsem kulturam in ki vodijo v slabše vrednotenje žensk. V vsaki kulturi 

obstaja nekaj nezaželenega oziroma nižje vrednotenega, česar simbol je ženska; po Ortner je 

to v najbolj splošnem smislu narava, medtem ko je kultura nekaj, s čimer se generirajo in 

vzdržujejo sistemi smiselnih oblik, kot so simboli, artefakti itd. S kulturo človeštvo presega 

danosti naravnega obstoja, jih nadzira in prilagaja svojim interesom, zato lahko kulturo na 

široko enačimo z zavestjo, s katero človeštvo skuša nadzorovati naravo. Drugorazrednost 

pankulturnega statusa žensk se lahko pripiše dejstvu, da so ženske pripisane naravi, moški pa 

kulturi, torej zmožnosti transformacije, socializacije in kulturalizacije narave.  
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Projekt kulture je vedno, da podredi in spremeni naravo. In če so ženske del narave, potem je 

za kulturo nekaj »naravnega«, da si jih podredijo. Ženske so po tovrstni konceptualizaciji 

zaradi njihovega telesa bližje naravi: »Zelo preprosto, rečejo ljubitelji preprostih formul: ona 

je maternica, jajčnik, ona je ženska – to je beseda, ki jo zadostno definira« (de Beauvoir 

1949/1997, 35). Ženska je po besedah de Beauvoir oznaka, ki, izgovorjena iz moških ust, dobi 

oznako žaljivke; izraz ženska je žaljiv, ker žensko zapre oziroma ujame v njen spol, s čimer 

postane ujetnica lastne biologije, biologije svojega telesa. Žensko telo ima številne lastnosti, 

ki so drugačne od moškega telesa in ki za žensko nimajo »zdravstvenih« funkcij, saj so 

večinoma namenjene zdravju jajčec, maternice in drugih delov telesa, ki so pomembni za 

prokreacijo, ne pa za žensko samo in za njeno zdravje in počutje, na primer menstruacija, 

prsne žleze itd. (de Beauvoir 1949/1997, 59). Zgodovinsko gledano je bil položaj žensk v 

družbi zaradi njenega »nestabilnega« telesa, ki hkrati dominira in ogroža njen »krhek« um, 

vedno podcenjen. Biti utelešen kot ženska pomeni imeti telo in um, ki nista zmožna prenašati 

vseh fizičnih in psihičnih naporov (Shilling 2003, 40).  

 

Kot zgodovino naturalističnih pristopov k telesu povzema Shilling (2003, 40), je bilo telo 

sprva spolno nedefinirano, moško in žensko telo naj bi imela enake ude in organe, le da so bili 

ti pri ženskah »razporejeni« na drugačen, inferioren način. To telo je v 19. stoletju postalo 

patologizirano in posledično medikalizirano, menstruiranje je bilo na primer dojeto kot izvor 

bolezni pri ženskah, intenzivna ali daljša intelektualna aktivnost pa naj bi ženskam povzročala 

ginekološke težave in bila nasploh škodljiva zdravju; predvsem ženskam srednjega razreda je 

bila namenjena posebna skrb za počitek in sprostitev, odrekalo se jim je težje delo in telesno 

aktivnost, medtem ko so ženske delavskega razreda večinoma opravljale podobna dela kot 

moški in otroci delavskega razreda (Shilling 2003, 41–42). Žensko njeno telo postavlja v 

kontekst zasebnosti, doma in družine, na primer prek procesa laktacije, zaradi česar sta v 

prvih mesecih mati in otrok neločljiva, pozneje pa naj bi otrok mater potreboval, da ga 

nadzoruje in skrbi, da se ne poškoduje. Njena naloga je socializacija otrok, ki na svet pridejo 

nekultivirani, torej so bližje naravi, posledično pa je ženska, ki zanje skrbi, tudi sama bližje 

naravi (Ortner 1974, 77). Po Levi-Straussu (1969) zaradi univerzalne prohibicije incesta in 

pravila eksogamije, poročanja zunaj skupine, biološka družina, v kateri za »biološki vidik« 

skrbi ženska, nikoli ne more biti vzpostavljena kot zaprt sistem. Zapovedano zavezništvo z 
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drugimi družinami poskrbi za to, da družbeno, ki ga vodi moški, prevlada nad biološkim. 

Tovrstno povezovanje družin po Ortner sestavlja družbo, ki je nadrejena kontekstu doma, 

družine. Družina ter ženska in z njo partikularni interesi so podrejeni družbi in njenim 

integrativnim in univerzalnim interesom. Ker moškim manjka »naravna« osnova, ki bi jih 

vezala na dom in družino, se njihova sfera aktivnosti definira na ravni meddružinskih 

odnosov, kot so religija, rituali, politika in druge sfere kulturne misli. Kot poudarja Ortner 

(1974, 87), ženska »v resnici« ni nič bližje ali bolj daleč od narave kot moški. Oba imata 

zavest, oba sta smrtnika, a razlogi za domnevno bližino žensk in narave tvorijo povratno 

zanko: določene lastnosti ženske situacije, tako fizične kot družbene in psihološke, prispevajo 

k temu, da je videti, kot da je ženska bližje naravi, tak pogled pa je po drugi strani 

institucionaliziran v oblikah, ki reproducirajo njeno situacijo. Žensko njeno telo »obsodi« na 

reprodukcijo življenja, medtem ko moško telo, brez naravnih prokreativnih funkcij, svojo 

kreativnost lahko udejanja »zunanje«, skozi tehnologijo in simbole (Ortner 1974, 75). Ker naj 

žensko telo ne bi bilo popolno in v primerjavi z moškim telesom kot normo inferiorno in 

nestabilno, se je ženskam posledično odrekalo sodelovanje v javnem življenju, ker naj telesno 

ne bi bile primerne. Podobno je kot razlog za izločanje iz javnega življenja služilo temnopolto 

telo (Shilling 2003, 49).  

 

Shilling (2003) opozarja, da se interes za teorije, ki potrjujejo žensko utelešenje kot biološko 

inferiorno, pojavlja skupaj s poskusi ženskih gibanj za pridobitev civilnih, političnih in 

socialnih pravic; za ohranjanje moških poklicnih privilegijev se še vedno pogosto uporablja 

diskurz patološkosti ženskih teles in uma, ki naj bi ju vodili hormoni, zaradi česar naj bi bile 

ženske pred in v času menstruacije zunaj nadzora (Shilling 2003, 43). Patologizacija 

menstruacije in predmenstrualnega sindroma še danes upravičuje domnevno nezmožnost 

žensk, da bi v poklicni sferi delovale enakovredno moškim. Biološke utemeljitve ženske 

inferiornosti so v 20. stoletju svoj vrhunec doživele prek socio-biologije, ki v ZDA sovpada z 

gospodarsko krizo v zgodnjih 70. letih in s feminističnim gibanjem konec 60. in v začetku 70. 

let. Socio-biologija je kot teorija nastala na univerzi v Harvardu, njen cilj pa je bil vzpostaviti 

biološko osnovo človeškega vedenja. Kmalu je postala sodobna različica darvinističnega 

evolucionizma, Shilling (2003, 43–45) pa njeno privlačnost pripisuje temu, da s tem, ko 

družbeno neenakost pripisuje naravnim, genetskim razlikam, upravičuje status quo in je tako 



56 
 

lahko uporabljena kot del konservativnih ideologij: socio-biologija je našla gene za 

agresivnost, moško dominacijo, inteligenco, s tem pa so bili utemeljeni zaželena 

tekmovalnost, patriarhat in heteroseksualnost, ki so jo promovirali predvsem konservativni 

politiki in političarke tistega časa, kot sta Ronald Reagan in Margaret Thatcher. Socio-

biologija poenostavljene družbene kategorije utemeljuje in hkrati upravičuje s pomočjo 

genov, ki na primer odločajo o tem, ali bo rojeno bitje moškega ali ženskega spola, posledično 

pa geni s svojim vplivom na spolne hormone vplivajo tudi na možgane. Kot opozarja Connell 

(1987, 68–71), socio-biologija razlikam med stopnjami izločanja hormonov pripisuje precej 

večji vpliv na vedenje, kot so ga potrdile fiziološke raziskave. Socio-biologija namreč 

hormonom pripisuje vpliv, ki presega vpliv situacijskih, osebnih in kolektivnih determinant; 

namesto da bi temeljila na resnih znanstvenih ugotovitvah, po Connell (1987) socio-biologija 

interpretira trenutno družbeno življenje, ki je pogosto seksistično, etnocentrično in na druge 

načine neskladno z dejstvi, nato pa ga projicira nazaj na mitično zgodovino človeških družb. 

Procesi naravne selekcije so posledično vpeljani na način, ki upravičuje trenutno družbeno 

ureditev kot naravno in zaželeno: da ženske omejujejo njihove biološke funkcije, povezane z 

nosečnostjo, dojenjem, rojevanjem, skrbjo za otroke, in da je vzgoja otrok celodnevna, 

namreč niso univerzalne ideje, temveč »kulturno zaznamovana prepričanja, kulturna 

ideologija, ki je bila prenesena na naše najzgodnejše prednike« (Conkey in Spector 

1988/2000, 55). Raziskave v arheologiji, ki sta jih preučevala Conkey in Spector (1988/2000), 

tako na primer ne glede na časovni ali kulturni kontekst ponujajo imaginarij spolne asimetrije 

– moške nadvlade in ženske podrejenosti: moški so prikazani kot aktivni, pomembnejši in 

odgovornejši za obstanek in zaščito skupine, ženske pa kot zaprte v domačijsko sfero, 

omejene na vlogi matere in žene (Conkey in Spector 1988/2000, 73). Spolna asimetrija 

oziroma neenakost se ujema z »grobo institucionalno delitvijo med zasebno in družbeno sfero 

aktivnosti« (Conkey in Spector 1988/2000, 87), delitvijo na domnevna ženska in moška 

področja brez upoštevanja prostorskih ali družbenih kontekstov.  

 

Naravoslovne teorije (biološki esencializem, socio-biologija in evolucijska psihologija) 

vključujejo poglede v biološkem spektru, ki se razlikujejo predvsem glede na pripisani delež 

vplivanja ali celo prisotnost vpliva družbenih dejavnikov. Kritiki naravoslovnim teorijam 

spolno pogojenega vedenja očitajo predvsem neupravičeno racionalizacijo spolne neenakosti. 
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Biološki esencializem na primer predstavlja skrajni spekter s teorijo, da imajo geni odločilno 

vlogo pri določanju in nadziranju človeškega telesa in možganov ter posledično pri vedenju in 

psiholoških procesih oziroma, kot povzema Gerschick (2005), po biološkem esencializmu 23 

parov človeških kromosomov nosi med 80 in 100 tisoč geni, ki določajo izražanje vseh 

fizičnih, psiholoških in vedenjskih lastnosti posameznika ali posameznice, ki v določenih 

življenjskih obdobjih nadzorujejo izločanje »maskulinih« hormonov, kot sta androgen in 

testosteron, ter »feminilnih« hormonov, kot sta progesteron in estrogen. Razlika v izločenih 

hormonih naj bi bila odgovorna za telesne, psihološke in vedenjske razlike med ženskami in 

moškimi, predvsem prek vpliva na možgansko strukturo, rabo možganov, verbalne 

sposobnosti in zmožnost matematičnega in znanstvenega mišljenja. Hormoni naj bi narekovali 

celo razlike v interesih, poklicnih preferencah in dosežkih, spolni usmerjenosti in starševskem 

slogu (2005, 369). Kljub prekrivanju lastnosti med spoloma biološki esencialisti razmišljajo o 

dihotomijah, kar se izraža v besedni zvezi »nasprotni spol«, ki predvideva tudi simetričnost v 

izražanju spola. Vendar ženskost in moškost kot koncepta nista dva delna načina izražanja 

človeškega simbolnega sistema, ki ju med seboj lahko kombiniramo in s pomočjo katerih 

lahko delimo delo, posamezne identitete in vedenja; jedro moškosti namreč leži v zavrnitvi 

vsega, kar je kulturno definirano kot žensko, in v legitimiranem nadzoru vsega, kar je žensko. 

Moškost in ženskost nista simetrični, temveč sta asimetrični kategoriji človeške misli, ki 

upravičujeta moški monopol nad politično močjo in moralo v družbi (Harding 1986, 54–55). 

»Antiženskost« kot komponenta moškosti je verjetno edina dominantna in univerzalna 

lastnost moškosti (Kimmel 2004, 97).  

 

Asimetrija raziskovanja se po Harding (1986) občasno kaže tudi v sociologiji, kjer se 

nefeministično raziskovanje osredotoča na racionalne odločitve, ki naj bi jih sprejemali 

moški, medtem ko naj bi ženske motivirale čustva, zaradi česar so spregledana številna 

pomembna področja, na primer študije družine in vsakdanjega življenja, saj je družbeno 

življenje posameznic dojeto kot trivialno, zasebno in nevidno in tako izvzeto iz raziskovanja. 

Raziskovanje družbe je dolgo časa potekalo pod predpostavko, da obstaja ena družba oziroma 

eno družbeno okolje, a v praksi tako moški kot ženske navigirajo v različnih družbenih 

okoljih, celo ista družina lahko ima za moškega in žensko drugačno realnost.  
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Harding (1986) izpostavlja isti problem kot Conkey in Spector (1988/2000), in sicer da 

svetovi, ki jih raziskujejo znanstveniki in znanstvenice, niso nujno konsistentni z 

antropološkimi, sociološkimi in drugimi koncepti njihove družbe, večinoma maskuline, 

zahodnjaške družbe srednjega razreda, po drugi strani pa pri preučevanju spol pogosto ni bil 

vzet upoštevan, čeprav bi bil odločilni pojasnjevalec vedenja glede na delitev vlog v družbi. 

Težava je bila tudi v tem, da so nosilke spola v družbi samo ženske, medtem ko so izključno 

moške združbe dojete kot spolno nevtralne. Moški raziskovalci nimajo vedno dostopa do 

ženskih sfer in obratno, zaradi česar lahko spol raziskovalca ali raziskovalke bistveno vpliva 

na izbiro subjektov pa tudi na pridobljene podatke (Harding 1986, 85–91). Kot ugotavlja 

Shilling (2003, 24), je morda odsotnost telesa v klasični sociologiji prav tako posledica 

dejstva, da so bili »ustanovni očetje sociologije«, Marx, Simmel, Weber in Durkheim, moški, 

ki se jih tveganja med nosečnostjo, visoka stopnja umrljivosti žensk ob rojstvu in smrti med 

novorojenci in novorojenkami niso neposredno dotikale. Shilling s tem sicer znanja o telesu 

ne omejuje na neposredno telesno izkušnjo, temveč govori o povezanosti med znanjem in 

utelešenjem, saj so na sociologijo »ustanovnih očetov sociologije« bistveno vplivale 

intersekcije med njihovimi osebnimi biografijami in socialnimi problemi družb, v katerih so 

živeli.  

 

Spol je pogosto primaren način označevanja razmerja moči, primarno polje oziroma sredstvo, 

prek katerega se artikulira moč. Sicer ni edino področje, na katerem se to dogaja, se pa redno 

pojavlja kot področje za signifikacijo moči na zahodu, tako v judeo-krščanski kot islamski 

tradiciji (Wallach Scott 1988, 45). Kot je zapisal Bourdieu (2010), razdelitev sveta, ki temelji 

na bioloških razlikah in delitvi dela pri reprodukciji, deluje kot najbolj utemeljena kolektivna 

iluzija, kar jih je. Ker je vzpostavljena kot objektivna, koncepti spola strukturirajo tako 

dojemanje kot konkretno in simbolno organizacijo celotnega družbenega življenja (Bourdieu 

2010, 13), iz česar posledično sledi, da je spol del konstrukcije moči same. Spolno pogojene 

razlike med telesi konstantno služijo kot legitimacija družbenih odnosov.  

 

Biološka razlika med spoloma, se pravi med moškim in ženskim telesom, zlasti 

anatomska razlika med spolnimi organi, se tako lahko zdi kot naravna utemeljitev 

družbeno konstituirane razlike med spoloma in še posebej delitve dela … Ker načela 
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družbenega videnja konstruirajo anatomsko razliko in ker družbeno konstituirana 

razlika postane temelj in jamstvo naravnega videza družbenega videnja, ki ga 

utemeljuje, imamo tako opraviti z odnosom krožne vzročnosti (Bourdieu 2010, 13). 

 

Bourdieu pri tem opozarja, da ni nujnost biološke reprodukcije tista, ki določa simbolno 

organizacijo spolne delitve dela, temveč je arbitrarna konstrukcija biološkega tista, ki 

omogoča navidez naravno utemeljevanje androcentričnega pogleda na delitev dela »ter s tem 

na delitev celotnega vesolja« (Bourdieu 2010, 27), torej poudarjanje biološkosti tam, kjer 

koristi androcentričnemu pogledu oziroma po Bourdieuju, moški dominaciji. »… moški 

izkoriščajo prednost na podlagi temeljnih predpostavk bioloških razlik, ki so videti, kot da se 

napajajo tudi v osnovi družbenih razlik« (Bourdieu 2010, 29).  

3.2 Psihoanalitični pristopi k spolu kot procesu  
 

Medtem ko biološke deterministične teorije o spolu razvoja posamezničine in posameznikove 

identitete po izjavi o spolu pogosto ne problematizirajo več, se psihoanaliza ukvarja z 

razvojem identitete oziroma spolnih vlog. Tudi psihoanaliza je vzroke za različna psihološka 

stanja iskala v biologiji, a, kot ugotavlja Connell (1987, 28), je logika psihoanalitskih metod 

vodila v družbeni konstruktivizem. Psihoanaliza je razvila podrobne in sofisticirane opise 

ženskosti in moškosti kot psiholoških form, ki jih konstruirajo družbeni procesi, prek 

konceptov, kot sta maškarada in ženski jouissance, pa psihoanaliza razloži, zakaj ženska v 

moškem vzbuja občutek tesnobe, zakaj ženska z avtoriteto predstavlja monstrum in zakaj 

moški tako vztrajno poskuša žensko zreducirati na obvladljive vloge; gre torej za odzive 

moških, ki jih opažamo v politiki, ko vanjo vstopijo ženske. Bistven prispevek psihoanalize k 

teoriji spola je, da kljub iskanju anatomskih vzrokov za žensko ali moško osebnost ugotavlja, 

da spol oziroma spolna vloga ni nekaj, kar samodejno prevzamemo po rojstvu, temveč nekaj, 

v kar se moramo uspešno razviti. Prav uspešnost ali neuspešnost tega razvoja je po 

psihoanalizi ključna za posameznikovo oziroma posamezničino identiteto. Sorodnost 

feminizma s psihoanalizo je po Jacqueline Rose (1991/1986) predvsem v spoznanju, da v 

samem središču posameznikovega ali posamezničinega psihičnega življenja obstaja odpor do 

identitete.  
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V psihoanalizi je tako priznano, da večina žensk v svoje vloge ženske ne »smukne zlahka, 

kolikor se to sploh zares zgodi« (Rose 1991/1986), in, kot bomo videli pri teoriji o 

performativnosti spola, družba tovrstne »neuspešne prevzeme vlog« sankcionira, še posebej v 

politiki.  

Po Freudu pojmovanje seksualnosti predpostavlja razcep med ženskostjo in moškostjo (Köleš 

2007, 9). Čeprav sprva trdi, da je razvoj deklice in dečka analogen, kasneje spozna, da ni 

povsem tako. Ženska ima, čeprav nima penisa, hkrati tudi organ preveč. Poleg klitorisa, ki je 

analogen penisu, ima še vagino. Pri ženski se tako v razvoju pojavi dodatna faza prehoda 

seksualnosti iz klitorične na vaginalno, s čimer Freud ženski pripiše več možnosti za 

»komplikacijo« v razvoju (Bahovec 2006). Nastavke za težavnost ženskega spola lahko 

opazimo v Freudovi konceptualizaciji Ojdipovega kompleksa. Ojdipov kompleks Freud sprva 

teoretizira s pozicije dečka, kjer otrok za prvi objekt svoje libidinalne organizacije izbere 

mater. To povzroči jezo očeta, zaradi česar otrok predvideva, da sledi kastracija. Temu sledi 

kastracijski kompleks. Ojdipov kompleks otroku ponuja dve možnosti zadovoljitve; aktivno 

in pasivno. Lahko se postavi na mesto očeta, da bi občeval z materjo, kjer je oče ovira, ali pa 

hoče nadomestiti mater in biti ljubljen s strani očeta, pri čemer je odveč mati. Kastracijski 

kompleks ti dve možnosti zadovoljitve odvzame: »Domneva o možnosti kastracije, spoznanje, 

da je ženska kastrirana, naredi sedaj konec obema možnostma zadovoljitve pri Ojdipovem 

kompleksu. Kajti obe prinašata izgubo penisa, ena, moška, kot posledico kaznovanja, druga, 

ženska, kot predpostavko« (Freud 1924/1991, 8). Freud v razpravi Zaton Ojdipovega 

kompleksa analogna kompleksa pripiše tudi razvoju deklic.  

Tudi ženski spol razvije Ojdipov kompleks, Nadjaz in čas latence. Ali mu lahko 

pripišemo tudi falično organizacijo in kastracijski kompleks? Odgovor je pritrdilen, 

toda ne more biti enako kot pri dečku … Anatomija je usoda, če variiram Napoleonov 

rek. V začetku se dekličin klitoris vede čisto tako kot penis, toda v primerjavi s 

prijateljem moškega spola v igri deklica opazi, da »je potegnila kratko«, in doživlja to 

dejstvo kot krivico in razlog za manjvrednost (Freud 1924/1991, 9).  

Deklica naj bi torej takoj vedela, da je njena anatomija skromnejša od dečkove. Kastracijski 

kompleks ne samo, da v bodočem moškem vzbudi tesnobo do žensk, ker so že bile kastrirane, 

pri deklicah ustvari tudi predpogoj, da se sama čuti manjvredno, prikrajšano in s tem 
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upravičeno podrejeno (Freud 1924/1991, 7). Seksuacija tako ni le proces, skozi katerega 

postanemo enega ali drugega spola, temveč je tudi proces, v katerem se izoblikujejo odnosi 

med spoli. Travme iz otroštva naj bi po Freudu vplivale na poznejši odnos moških do žensk in 

obratno ter tudi žensk do žensk. Ženska za moškega predstavlja grožnjo s kastracijo, ne le, ker 

je bila nekoč ženska, ki je to grožnjo izrekala, temveč tudi zato, ker se je ta kastracija pri 

deklicah udejanjila (Freud 1924/1991, 8). Kot zapiše v razpravi Nekatere psihične posledice 

anatomske razlike med spoloma (1925/1991, 17), resničnost grožnje kastracije vodi v dve 

reakciji oziroma v dva različna odnosa do ženske: »odpor do pohabljenega bitja ali njegovo 

zmagoslavno zaničevanje«. Moškega žensko pohabljeno telo oziroma ženska sama lahko 

odvrača, v njem vzbuja neprijetne občutke in tesnobo, po drugi strani pa lahko vzbudi občutek 

večvrednosti, razlog, da žensko vedno dojema kot njemu neenako, manjvredno. Ženska po 

drugi strani krivdo za svojo manjvrednost in kastrirano telo »skoraj vedno pripiše materi, ki je 

poslala otroka v svet tako nezadostno opremljenega« (Freud 1925/1991, 19). Tesnobe tako ne 

izkazujejo zgolj moški, temveč tudi ženske proti svojim materam ali posledično ženskam na 

sploh. Edini način, da to situacijo v odraslosti obvladujejo, je, da si moški ženske podredijo, 

ženske pa to podreditev sprejmejo kot samoumevno. Po Freudu psihološki razvoj otroka 

neizbežno vodi do zavračanja ženskosti, na tak ali drugačen način, pojavi pa se tudi strah pred 

žensko monstrumom, pošastjo, ki poje šibkejše od sebe.  

Freud je za deklico predvidel tri različne učinke kastracijskega kompleksa. Prva je 

pripoznanje lastne manjvrednosti, premoči moškega in popolna odpoved seksualnosti ter 

precejšnjemu delu »moškosti na drugih področjih«. Druga možnost je, da se oprime ogrožene 

moškosti z upanjem, da bo še enkrat dobila penis, kar se lahko »izide v manifestno 

homoseksualno objektno izbiro. Šele nek tretji, zares ovinkast razvoj privede do normalne 

ženske končne konstitucije, ki vzame za objekt očeta in tako zariše žensko obliko Ojdipovega 

kompleksa« (Freud 1931/1991, 28). Vse tri možnosti vodijo v prej omenjeno razvrednotenje 

žensk. 

Feministke in feministi so Freudovo teorijo oziroma klasično psihoanalizo zavračali; v njej je 

namreč razvoj ženske sicer le marginalno in redko obravnavan, a vedno v primerjavi z moško 

normo, zato se vedno izkaže za nepravilnega. Kot zapiše Leland (1989), je v 70. letih 

prejšnjega stoletja koncept zavidanja penisa kot Freudov koncept ženske različice 
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kastracijskega kompleksa za mnoge feministke in feministe predstavljal mizogino 

pristranskost psihoanalize, kar je bil zadosten razlog, da so se psihoanalizi povsem 

odpovedale in odpovedali. A, kot ugotavlja Kimmel (1994), se tudi moškost razvije na 

podlagi zanikanja ženskosti in ženskih lastnosti matere, tudi moškost zaradi stalnega 

zanikanja ženskosti šibka, neprava, nikoli dovolj dobro razvita. Glavni razlog za feministično 

zavračanje psihoanalize je njena biološka predpostavka oziroma biološki determinizem, na 

primer že omenjena Freudova krilatica »anatomija je usoda«. A psihoanaliza po Lacanu po 

drugi strani vzpostavljanje spolne identitete pripisuje procesu identifikacije in učenju jezika, 

ki konstituirata nastanek socialnega bitja. Lacan ta proces razdeli na dva glavna koraka: na 

Imaginarno in Simbolno. Imaginarno ustreza pred-Ojdipovski fazi, ki jo zaznamuje razmerje 

med materjo in otrokom, ko otrok oblikuje prvo samokoncepcijo tako, da se identificira s 

podobo, ki je bolj ali manj podoba materinega telesa. To identifikacijo postopoma zamenja 

identifikacija z objektom materinega poželenja: otrok hoče biti »vse« za mater, jo zadovoljiti 

in se z njo zliti (Lacan 1991/1966). Simbolno po drugi strani ustreza Ojdipovski in post-

Ojdipovski fazi, ko se otrok individualizira od drugih in se začne dojemati kot jaz-on ali jaz-

ona. Ta identifikacijska sprememba od otroka zahteva, da se odpove želji zliti se z materjo, 

psihična kastracija pa je zavedanje te ločitve. Z represijo želje po materi otrok vstopa v 

Simbolni Red, ki mu ukazuje zakon očeta (tabu incesta) (Leland 1989).  

Nezavedno nenehno razkriva »neuspeh« identitete. Ker ni kontinuitete v psihičnem življenju, 

tudi ni trdnosti spolne identitete, ni ženske (ali moške) pozicije, ki bi jo vedno lahko preprosto 

dosegli. Psihoanaliza v takšnem »neuspehu« tudi ne vidi primera posebne nezmožnosti ali 

individualnega odklona od pravila. »Neuspeh« ni obžalovanja vreden trenutek v procesu 

prilagajanja oziroma razvoja k normalnosti (Rose 1986/1991). Lacanovo posredovanje je 

ključno, saj se oddalji od Freudove krilatice, da je anatomija usoda, in začne govoriti o 

nezmožnosti procesa seksuacije.  

Lacan nakaže, kar kasneje zapišeta Simone de Beauvoir in iz česar Judith Butler razvije 

teorijo performativnosti spola: ni takšne stvari, kot je »prava« ženska ali »pravi« moški; doseg 

ideala je nemogoč, delno tudi zato, ker original ne obstaja (Butler 2006/1990), v svojem 

poskušanju pa praviloma spodletimo, zato moramo določena dejanja znova in znova 

ponavljati. 
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Ko nam kategoriji »moško« in »žensko« začneta predstavljati absolutni in 

dopolnjujoči se razcep, postaneta žrtev mistifikacije, v kateri težavnost seksualnosti 

takoj izgine; Lacan je trdil, da psihoanaliza ne bi smela poskušati proizvesti 

»moškega« in »ženskega« kot dopolnjujočih se entitet, prepričanih v lastno identiteto 

in ena v drugo, temveč bi morala izpostaviti fantazmo, na kateri ta pojem temelji. 

Zavzemanje za vnaprej dane spolne razlike ali specifičnosti moških in ženskih 

nagonov vsebuje tendenco pozabe radikalnejšega vidika Freudovega dela o 

seksualnosti – njegovo vztrajanje pri ločitvi med spolnim objektom in spolnim ciljem, 

težavno nasprotovanje konceptu perverzije in zahtevo, da heteroseksualna izbira 

objekta ne sme biti predpostavljena, temveč pojasnjena (Rose 1982/1991). 

Če heteroseksualna privlačnost ni »naravno« predpisana vnaprej, lahko sklepamo, da spol ne 

more biti določen že vnaprej. Moška oziroma ženska oseba v psihološkem smislu ne more 

obstajati od začetka (Mitchell 1991/1982). Slavoj Žižek (1995) sicer opozarja na tipično 

napačno branje Lacanovih formul seksuacije. Bistvo je namreč v tem, da je to, da je ženska 

pozicija kot izjema, moška fantazija par excellence. Ženska je tako ne-vsa, nikoli ni v celoti 

zajeta v falično funkcijo. Ženska ne more obstajati, ker nikoli ne moremo govoriti o 

univerzalni Ženski; veliki Ž namreč predpostavlja univerzalnost; to je lastnost, ki je ženska 

nima. Ker ne more biti v celoti vključena v falično funkcijo, ji manjka univerzalnost, postane 

ne-vsa, in ker je ne-vsa, postane ženska simptom moškega, saj lahko vstopi v psihično 

ekonomijo moških samo kot fantazijski objekt, predmet njihovega poželenja. Po Lacanu 

Ženska torej ne obstaja. Lacan poudarja, da nobena splošna predstava o Ženski ne zajame 

vseh žensk. Ženska je za moškega, pa tudi za ženske, zaprečena, prekrižana, tako kot veliki 

Drugi: Ženska je radikalno nedosegljiva (Salecl 1998, 23): »… kar ženske same po sebi nikoli 

niso, ženska, ki je mitologizirana kot ideal, muza. Verjeti v Žensko je tako poskus izbrisati 

zapreko, ki označuje subjekt in negira manko v Drugem.  

Zato je po Lacanu Ženska za moškega v samem bistvu fantazija, ta mitična ženska, muza ali 

ideal, je sama po sebi aseksualna. Identifikacija s tem idealom predstavlja poskus izogiba 

razcepu, manku, ki zaznamuje spolno različnost.« 

3.2.1 Maškarada 
Seksualnost po Lacanu pripada sferi maškarade. Izraz je prevzet od Joan Riviere (1929), pri 
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kateri je maškarada označevala neuspešno ženskost, nekoliko drugačen koncept, kot ga sicer 

prevzame Lacan. Ženskost je lahko dojeta in nošena kot maska, da bi skrila moškost in se 

»obrnila od kazni, če bi se izvedelo, da to moškost poseduje«, vendar Riviere ne razlikuje 

med pravo ženskostjo in maškarado. Sta eno in isto. Maska zgolj prikriva moškost, ki je v 

ženski, v upanju, da je moški ne bi odkrili. Butler nakaže, da v koncepciji maškarade lahko 

razumemo željo ženske, da bi sodelovala v javnem diskurzu z moškimi kot moški, kot del 

homoerotične menjave (Butler 2006/1990, 71), za Lacana pa je prav maškarada definicija 

»ženskosti«, ker se vzpostavlja glede na moški znak (Rose 1991/1986). Virilni ideal in 

feminilni ideal ne ponazarjata opozicije moški spol–ženski spol; ta izvira iz termina 

maškarada, s katerim je po Lacanovem mnenju Riviere sijajno zadela žensko spolno držo: 

»Maškarada ni tisto, kar deluje v paradi, ki je na živalski ravni nujna, da pride do parjenja, pa 

tudi okrasje je v živalskem svetu zvečine pri samcih. Na človeškem področju ima maškarada 

drug pomen, namreč ta, da ne deluje več na imaginarni ravni, pač pa na simbolni ravni« 

(Lacan 1964/1996, 178). 

Vendar, kot predvideva Judith Butler (2006/1990, 64), lahko maškarado pri Lacanu 

razumemo na dva različna načina: kot performativno produkcijo seksualne ontologije, videz, 

ki je enako prepričljiv »biti«, po drugi strani pa lahko maškarado beremo kot zanikanje ženske 

želje, ki predvideva prvotno ontološko ženstvenost, ki jo falična ekonomija praviloma ne 

reprezentira. Ženska bo po Lacanu, da bi bila falos, torej označevalec želje Drugega, v 

maškaradi zavrgla bistveni del ženskosti, torej vse atribute ženskosti, hkrati pa zaradi tistega, 

kar ni, pričakuje, da bo želena in ljubljena (Lacan 1966). Ker ženska na obraz nadene masko, 

da bi vzbudila moško poželenje, ta maska za moškega predstavlja grozo, saj sumi, da je za 

masko skrita nevarnost.  

Pri Lacanu ta maškarada zadeva falos, ki je na prvem mestu slepilo, samo po sebi nič, samo 

označevalec manka kot takega – »vrhunski označevalec nemogoče identitete« (Salecl 

1998/2000, 26). 

Dokler je torej ženska označena prek originalne maškarade, dokler so vse njene lastnosti 

umetno nadete, je ženska bolj subjekt kot moški. Sama v sebi je praznina, ki je ne moremo 

identificirati z nobeno od teh lastnosti (Žižek 1995). Ženska postane nedosegljiva, podobno 

kot gon nikoli ne more biti zadovoljen in ga lahko primerjamo s tekmo Ahila in želve.  



65 
 

Moške reprezentacije, ki artikulirajo, kaj je ženska »za drugega«, se nenehno 

približujejo ženski, želvi, vendar v momentu, ko jo moški prehiti, se znajde tam, kjer je 

že bil, znotraj moških reprezentacij o tem, kaj je ženska »v sebi«. Ženska »v sebi« je 

vedno že ženska »za drugega«. Ženske tako nikoli ne more ujeti, lahko jo zasleduje v 

neskončnost ali jo prehiti, kajti »ženska v sebi« ne zamejuje nobene vsebine, samo 

čisto formalen rez, omejitev, da jo vedno zgrešimo (Žižek 1995). 

Moški se po Žižku po drugi strani ne ukvarja z enakim rezom, saj ne razlikujemo na enak 

način, kaj je moški »v sebi« in kaj je »za drugega« v smislu maškarade. Moškost je prej dojeta 

kot naravna, kot nekaj, kar izvira iz narave in, kot smo videli v prejšnjem poglavju, kot 

nevtralna, nezaznamovana pozicija. Res, da je sodoben moški prav tako razcepljen med tem, 

kaj drugi (ženska ali družbeno okolje) pričakuje od njega (da bo močan, mačo) in med tem, 

kaj on v resnici je »v sebi« (šibak, negotov vase). Razcep pa je povsem drugačne narave: 

mačo podoba ni dojeta kot maškarada, temveč kot ideal-ego, kar bi nekdo rad postal. Za mačo 

podobo moškega ni nobene skrivnosti, samo šibka, vsakdanja oseba, ki nikoli ne more dorasti 

svojemu idealu, medtem ko je trik ženske maškarade v tem, da se predstavlja kot maska, ki 

zakriva žensko skrivnost. Moški torej želi doseči neko podobo, dati občutek, da je to, kar se 

pretvarja, da je, medtem ko ženska zavaja tako, da ponudi masko kot masko, kot lažni namen, 

da bi sprožila iskanje skrivnosti za to masko (Žižek 1995). Skrivnost maske je torej grozeča. 

Maškarada s tem, ko destabilizira podobo, zamaje moško strukturo pogleda.  

Ženska po psihoanalitičnem pristopu v sebi vsebuje dve obliki odtujitve: uprizarjanje 

moškosti lahko pomeni izvor frustracije, a tudi uprizarjanje ženskosti je zmotno, saj biti 

ženska pomeni biti objekt, Drugi (De Beauvoir 1949/1997, 82–83). Zato mora 

samouresničitev po mnenju De Beauvoir iskati v transcendenci, raziskati možnosti, ki se ji 

odpirajo prek »virilnih« in »feminilnih« vedenj. Psihoanaliza prevzema pogled, da je 

odtujenost ženstvena lastnost. Moški je definiran kot človek, ženska pa kot »female«; 

kadarkoli se ženska vede kot človek, je označena za imitacijo moškega oziroma da imitira 

moškost; slikanje, pisanje in ukvarjanje s politiko, kot našteva De Beauvoir, niso samo 

sublimacije, temveč so namere same po sebi. 

3.3 Od psihoanalize do teorije vlog 
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Prepričanje, da ženska, ki je dejavna v javnem življenju in ki se udejstvuje v politiki, imitira 

moškost, njeno delovanje pa ji odreka njeno ženskost, se odraža tudi v teoriji vlog. Ta sicer 

razlogov za delitev na moške in ženske vloge v družbi neposredno ne vidi v biologiji ali 

psihologiji, a delitev na moške in ženske vloge vseeno sovpada z biološko delitvijo na dva 

spola. Po teoriji vlog se ženske za politiko ne odločajo zato, ker se to od njih ne pričakuje. 

 

Iskanje razlik med moškim in ženskim psihološkim ustrojem se je po vzponu psihoanalize 

nadaljevalo v 20. letih prejšnjega stoletja, do 30. let pa se je prek standardiziranih testov 

ustalila ideja o moškosti in ženskosti kot psiholoških lastnostih. V 30. letih prejšnjega stoletja 

so se koncepti družbene vloge kot družbenega scenarija za individualno vedenje, ki se ga 

najprej naučimo, nato pa ga uprizarjamo, prenesli na spol. Spolne vloge, moške in ženske, so 

postale središčne v sociologiji v 40. letih, tudi po zaslugi Parsonsovega funkcionalizma; 

normativne vloge so postale temelj za svetovalno industrijo, zakonsko svetovanje, 

psihoterapije in socialno delo, normativnost pa je hkrati upravičevala interveniranje v 

primerih deviantnosti. Osnovna ideja teorije spolnih vlog je, da biti moški ali biti ženska 

pomeni igranje vloge, ki je značilna za spol, torej spolno vlogo. Po teoriji vlog sta vedno samo 

dve spolni vlogi, moška in ženska, ki sicer sovpadata s posplošeno biološko delitvijo, a se 

hkrati od biologije oddaljujeta: moško in žensko vedenje je drugačno, ker se odzivata na 

različna družbena pričakovanja (Connell 1987, 27–50). Kako delujejo vloge, Connell (1987) 

opiše s pomočjo metafore igralca in scenarija: ločiti moramo namreč med osebo in družbenim 

položajem, ki ga ta oseba zaseda. Položaju so pripisana določena dejanja oziroma vedenja. 

Pričakovanja glede družbenih vlog določajo, katera dejanja so primerna za določen položaj, 

pričakovanja pa gojijo posamezniki in posameznice, ki zasedajo nasprotne položaje (na 

primer moški do žensk in ženske do moških). Pričakovanja se uveljavljajo s pomočjo sankcij: 

nagrad, kazni, pozitivnih ali negativnih okrepitev (Connell 1987, 47).  

 

V družbene vloge naj bi tako posamezniki in posameznice smuknili s prebiranjem pričakovanj 

drugih in odzivanjem na sankcije. Vendar, kot opozarja Connell, teorija vlog ne razloži 

motivov za takšne pritiske in pričakovanja oziroma predpostavlja, da ljudje prostovoljno 

ohranjamo obstoječe prakse, hkrati pa zato, ker ne preizprašuje izvorov pričakovanj, 

zanemarja vidik moči. Ker ne govorimo o razrednih in rasnih vlogah, saj so pri razredu in rasi 
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razmerja moči bistveno bolj očitna, ostane spolna dihotomija, ki se ujema s spolnimi vlogami, 

za teorijo vlog zadosten dokaz, da pri spolu ne gre za razmerja moči. Vendar večina teorije 

spolnih vlog ne temelji na terenskem opazovanju, temveč na analizi normativnega 

standardnega primera – nuklearne družine, s čimer zanemari tudi družbene spremembe 

(Connell 1987, 50–51).  

 

Parsons in Bales (1956) posameznike namreč razvrščata glede na njihove vloge v poklicnem 

svetu in znotraj nuklearne družine. Naloga moškega odraslega člana družine je, da z 

opravljanjem svoje poklicne vloge služi denar za preživljanje svoje nuklearne družine. »Mož-

oče« je instrumentalni vodja družine kot sistema in čeprav Parsons opozarja na vedno večje 

število žensk, ki imajo poklicne vloge tudi zunaj družine, meni, da ne moremo govoriti o 

simetriji in ne vidi resnih tendenc v tej smeri. Ženska vloga je ekspresivna, kvalitativno 

drugačna od moške in v nobenem pogledu resno ne tekmuje z njegovo vlogo primarnega 

preskrbljevalca. Vloga odrasle ženske je zasidrana v notranjih zadevah družine, v vlogi žene, 

matere in upravljavke gospodinjstva. Parsons in Bales pa predvidevata, da tudi dejstvo, če bi 

vedno več poročenih žensk imelo službo, ne bi porušilo tega relativnega ravnotežja med 

moškimi in ženskimi vlogami, prav tako kvalitativne razlike med vlogama ne bi bile 

izbrisane. Družina služi kot »tovarna« človeških osebnosti, s katerimi se ne rodimo, temveč 

jih moramo ustvariti. Družina skrbi za primarno socializacijo otrok in za stabilizacijo odraslih 

osebnosti (Parsons in Bales 1956, 12–16).  

 

Bipolarna dihotomija »ekspresivno-instrumentalno« že sama po sebi pomeni nadrejeno vlogo 

moškega: 

 

... moškemu je dodeljena nadrejena vloga, ker ima on zvezo s celoto, ki je 

instrumentalno urejena. In ker ima celota večjo vrednost, se normalno iz te sfere 

deducira moževa instrumentalna vloga v družini, tu pa je spet samoumevna hierarhija, 

ker je instrumentalno nasploh pomembnejše kot ekspresivno ... Družina se kaže samo 

kot podaljšek celote, ki je per definitionen razosebljena, torej gre tudi v družini le za 

sprejemanje vlog, ki izhajajo iz te globalne brezosebne urejenosti. Gospodovanje 

postane tako le igranje vlog, dejanski odnosi gospodovanja se v razlagi pokažejo kot 
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potrebni, kajti igranje vlog je (resnično) nujno (Jogan 2014, 59). 

Diferenciacija vlog znotraj družine poteka po dveh glavnih oseh: spolu in generaciji. Medtem 

ko Parsons in Bales (1956, 22) generacijsko os označujeta za biološko, saj gre za starost 

oziroma za razločitev med starši in otroci, pa gre pri spolu za osnoven, kvalitativen način 

diferenciacije, ki se pojavlja v vseh družbenih sistemih in temelji na ločevanju na 

instrumentalno in ekspresivno. Po njunem mnenju razdelitev vlog v družini močno določa 

dejstvo, da rojevanje in vzgoja otrok vzpostavita primarni odnos med materjo in otrokom, to 

pa posledično moškega postavi zunaj naravnega razmerja in mu »določi« alternativno, 

instrumentalno vlogo. Posledično se razvija tudi spolna vloga in osebnost otrok, zaradi česar 

je po Parsonsu in Balesu (1956, 101) glavna razlika med spoloma glede na osebnost v tem, da 

je moška osebnost bolj nagnjena k prevladi instrumentalnih interesov, potreb in funkcij, 

medtem ko je ženska osebnost bolj nagnjena k prevladi ekspresivnih interesov, potreb in 

funkcij. Moški zato prevzemajo bolj tehnične, upravljavske in odločevalske vloge, ženske pa 

so pogosteje v vlogah, ki zahtevajo od njih podporo drugim, lajšanje napetosti in 

intergrativnost. Stereotipi o moških in ženskih lastnostih po teoriji vlog ostajajo, le da se 

njihov izvor pripisuje potrebam v družbi oziroma v družini. Parsons in Bales (1956, 356) 

namreč zagovarjata skorajšnjo univerzalnost predpostavke, da je zunajdružinska udeležba 

moške vloge bolj kompleksna, hkrati pa tudi bistveno bolj vpliva na strukturo osebnosti, kot 

je to mogoče opaziti pri ženski osebnosti. Čeprav Parsons, Bales in drugi funkcionalisti vidijo 

spol kot družbeno vlogo, tega še vedno določa biologija oziroma sposobnost rojevanja in 

zgodnje vzgoje, odsotnost iz tega procesa pa naj bi bolj kot žensko zaznamovala moško 

osebnost, ki je »prisiljena« iskati svojo vlogo drugje, zunaj družine, v bolj instrumentalnih 

sferah. Spol (Parsons in Bales 1956, 387) v razvojnem smislu predstavlja najbolj primitivno 

obliko diferenciacije generične osebnosti, s kakršno se rodimo. Posameznik ali posameznica 

sprejema skupke ciljev, ki so pripisani določeni spolni vlogi in temu primerno zavrača cilje, ki 

so pripisani drugemu spolu.  

Parsons iz različnosti, ki temelji na biologiji, razlaga družbeno neenakost, kjer se teorija opira 

na »empirično dosegljivo družino, ki brez različnih spolov ne more opravljati svoje temeljne 

funkcije (rojevanja otrok)«, neenakost notranjih vlog pa vodi v neenake možnosti za vstop v 

svet instrumentalnosti. »Neenake možnosti se morajo (spet) zaradi »naravne« različnosti 
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ohranjati« (Jogan 2014, 60). Spolne vloge vsebujejo vgrajeno nasprotje, saj ne predvidevajo 

možnosti sprememb (Lorber 1994, Connell 1987), vloge, ki jih moški in ženske igrajo, pa ne 

pojasnijo spola kot družbene institucije nič bolj, kot službe pojasnjujejo gospodarstvo (Lorber 

1994). Lorber vidi spol kot institucijo, ki vzpostavlja vzorce pričakovanja za posameznike in 

posameznice, narekuje družbene procese vsakdana in je vgrajena v socialne organizacije 

družbe, kot so gospodarstvo, ideologija, družina, politika, hkrati pa je entiteta sama po sebi 

(Lorber 1994, 1). Psihologija teorijo vlog vidi kot družbeni determinizem, kjer so 

posamezniki in posameznice ujeti v stereotipe, čeprav po drugi strani teorija vlog temelji na 

biološki bazi, torej na biološki delitvi na ženske in moške, medtem ko naj bi bila družbena 

superstruktura zlahka prilagodljiva biološkim delitvam. Teorija vlog tako ne sledi terenskim 

raziskavam, temveč normativnim standardnim primerom (Connell 1987, 49–51). »V teoriji 

spolnih vlog se delovanje (igranje vlog) povezuje s strukturo, ki jo opredeljujejo biološke 

razlike, dihotomija med moškim in ženskim, ne pa s strukturo, ki bi jo opredeljevala družbena 

razmerja,« ugotavlja Connell (2012/1995, 57). Zato pride do kategoričnosti, v kateri je spol 

reduciran na dve homogenosti. »Ker so spolne vloge vzajemne in polarizajoče, pride do 

napačne predstave o družbeni realnosti, pri čemer se pretirano poudarja razlike med moškim 

in žensko, hkrati pa prikriva strukture rase, razreda in seksualnosti,« zapiše Connell 

(2012/1995, 57).   

3.4 Performativnost spola 
 

Tako v bioloških kot tudi v psihoanalitičnih in funkcionalističnih razlagah se izrisuje 

kompleksnost spola, še posebej procesa, kako nekega spola postanemo. Biološke razlage 

večinoma predvidevajo enoznačen razvoj od izjave o spolu ob rojstvu naprej, umestitev osebe 

v družbo na podlagi spola pa nato upravičuje posamezničin ali posameznikov psihološki 

ustroj, ki je prav tako posledica biološkega spola. Položaj posameznice ali posameznika v 

družbi »legitimira« funkcionalistična teorija, ki moške in ženske vloge pripisuje odzivanju na 

družbena pričakovanja, a še vseeno znotraj dihotomije ženska–moški. Če karikiramo, po 

nobeni od omenjenih teorij ženska ne sodi v javno življenje ali politiko, razlikujejo se le 

razlogi, zakaj ne.  
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Dihotomijo omenjenih teorij presega teorija performativnosti spola, po kateri spol ni biološka 

danost, temveč posledica posameznikovih in posamezničinih ter družbenih ponavljajočih se 

dejanj – uprizarjanj. Simone de Beauvoir v knjigi Drugi spol (1997/1949) proces opiše z 

znamenito trditvijo: »Ženska se ne rodi: ženska to postane. Nobena biološka, psihološka ali 

ekonomska usoda ne determinira figure, ki jo v družbi predstavlja ženska.« Po njenem mnenju 

šele intervencija nekoga drugega lahko posameznika vzpostavi kot Drugega (De Beauvoir 

1997/1949, 295). De Beauvoir analizira družbene dejavnike, ki iz bitja naredijo žensko. Po 

njenem je ženska samo toliko ženskega spola, kot se sama počuti, pri tem pa ni narava tista, ki 

definira žensko, temveč se definira sama s tem, na kakšen način se ukvarja z naravo in svojim 

čustvenim življenjem: 

 

Moški danes predstavlja pozitivno in nevtralno, torej moški spol in človeško bitje, 

ženska pa samo negativno in s tem ženski spol. Ko se vede kot človeško bitje, ji je 

očitano, da se identificira z moškim spolom. Njene aktivnosti v športu, politiki in 

intelektualnih zadevah, njena spolna želja po drugih ženskah so vse interpretirane kot 

»maskulinizacijski protest«, zanikanje vrednot, h katerim stremi ali se 

transcendentira, kar vse vodi v zaključek, da kot subjekt dela neavtentične izbire (De 

Beauvoir 1997/1949, 428). 

 

Glavni nesporazum, nadaljuje, je v prepričanju, da je za žensko naravno, da iz sebe naredi 

feminilno žensko. Ni dovolj biti heteroseksualka, niti mati, da je ta ideal realiziran. »Resnična 

ženska« je po De Beauvoir umeten produkt civilizacije (1947/1997, 428). »Nič ni manj 

naravno, kot se oblačiti na ženstven način; brez dvoma je tudi moška oprava umetna, a je bolj 

preprosta in udobna, namenjena k omogočanju, namesto k preprečevanju aktivnosti ... 

Posebnost ženske oprave je očitna: gre za dekoracijo in biti okrašen pomeni biti na voljo« (De 

Beauvoir 1947/1997,442).4 

 

                                                        
4 Udejstvovanje žensk v politiki je tako večkrat zaznamovano kot neavtentično; ženske v 

politiki so pogosto označene za pretirano ambiciozne, za ledene kraljice, celo možače, ko pa 

uprizarjajo poudarjeno ženskost, pa so označene za dekoracijo, s čimer naj bi motile druge 

moške pri njihovem poslanstvu, delu v politiki.  
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Kategorija ženske (ali moškega) ni biološko determinirana, temveč gre za spremenljiv 

kulturni dosežek, za skupek pomenov, ki delujejo znotraj polja kulture, kar pomeni, da se s 

spolom ne rodimo, temveč ga dosežemo oziroma uprizarjamo (Butler 2006/1990, 151). Spol v 

tem pogledu ni stabilna identiteta ali točka, iz katere sledijo določena dejanja, temveč gre za 

identiteto, ki se konstituira skozi čas, skozi stilizirano repeticijo dejanj. Spol je vzpostavljen 

tudi prek stilizacije telesa in mora biti zato razumljen kot način, na katerega telesne kretnje, 

gibi in uprizoritve sestavljajo iluzijo skrajno spolno zaznamovanega sebstva. Dejanja, s 

katerimi je konstituiran spol, so podobna vlogam v gledališču, telesa pa so serija možnosti, ki 

jih lahko kontinuirano realiziramo (Butler 1988). Spol je tako bolj kot naravno dejstvo 

zgodovinska situacija (De Beauvoir 1947/1997), biti ženskega (biološkega) spola tako ne 

pomeni nič, a biti ženska pomeni, da je oseba ženska postala, da je svoje telo podredila 

zgodovinski ideji »ženske«, s čimer je njeno telo postalo kulturni znak, katerega vzdrževanje 

je projekt. Cilj spola kot projekta je kulturno preživetje, saj ima spol kot performans jasne 

kazenske posledice. Družba namreč redno kaznuje tiste, ki svojega spola ne uprizarjajo na 

pravilen način, a ker prava »esenca« spola ne obstaja, niti ni objektivnega ideala, h kateremu 

bi spol lahko stremel, je na dejanjih, da ustvarjajo idejo o spolu. Spol je torej konstrukcija, tihi 

kolektivni dogovor, da uprizarjamo, proizvajamo in vzdržujemo diskretna in polarna spola kot 

kulturno fikcijo (Butler 2006/1990, 190). Performativnost spola ni enkratno dejanje, temveč 

repeticija in ritual, ki svoje učinke dosega skozi naturalizacijo v kontekstu telesa (Butler 

2006/1990, xv). Pri restriktivnem, binarnem diskurzu o spolu ne smemo pozabiti, da so 

permutacije spola, ki se ne znajdejo znotraj binarne opozicije, prav tako del spola kot najbolj 

normativni primeri. Multiplikacija spolov pri tem ne reši težave binarnosti, saj vodi v 

problematično kvantifikacijo spolov (Butler 2004, 42), ker pa ima vsak fiktivni pol spola več 

oblik uprizarjanja, bomo govorili o moškostih in ženskostih.  

 

Že samo poimenovanje spola je po Butler skrajno problematično, saj ne gre za izčrpno 

poimenovanje. Spol ni vedno konstituiran koherentno ali konsistentno v različnih 

zgodovinskih kontekstih. Spol najdemo na intersekcijah skupaj z razredom, raso, narodnostjo, 

spolnostjo in regionalnimi modalitetami, zaradi česar ga je nemogoče ločiti od političnih in 

kulturnih intersekcij, znotraj katerih nastaja in se vzdržuje (Butler 2006/1990, 4). Kot 

opozarja Connell, psihološke raziskave kažejo, da velika večina ljudi kombinira moške in 
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ženske lastnosti v različnih mešanicah in ne uprizarja zgolj lastnosti enega spektra (Connell 

2009, 6). Bolj kot lastnost posameznika ali posameznice je spol smiselno dojemati skozi 

njegove institucionalne, zgodovinske in kolektivne lastnosti, saj tako postane bolj dostopna 

kategorija za sociološko analizo, meni Martin (2004). Spol namreč ustreza vsem kriterijem 

institucije, in sicer: institucije so družbene, predstavljajo lastnosti skupin; obstajajo skozi 

daljše časovno obdobje; vsebujejo značilne družbene prakse, ki jih ponavljajo, reciklirajo in 

uprizarjajo člani in članice; omejujejo in hkrati olajšujejo vedenje skupin, imajo posebna 

pričakovanja, norme in postopke, obstajajo skozi utelešenja posameznih članov in članic; ti 

jih ponotranjijo kot identitete in izkazujejo kot osebnosti, imajo svojo ideologijo, so 

nekonsistentne in polne konfliktov, stalno se spreminjajo, organizirane so v skladu z močjo in 

vplivom, institucije ter posamezniki in posameznice pa vzajemno ustvarjajo drug drugega in 

se jih ne da ločiti na mikro in makro fenomene. Takšen pogled na spol poudarja njegovo 

družbenost, središčnost teles in praks. Martin se strinja, da je koncepcija spola kot institucije 

podobna, če ne celo ekvivalentna koncepciji družbenega reda (Connell 2009), s takšnim 

pogledom pa se izognemo redukciji spola na biološke značilnosti, kot so geni, hormoni in 

morfologija ter psihologija, ki bi zanikala družbenost in družbeno konstrukcijo spola (Martin 

2004, 1262).  

 

Spol je kot konstrukt, ki stalno skriva svoj izvor, del kolektivnega dogovora, da spol stalno 

uprizarjamo, produciramo in pri tem ohranjamo dihotomijo spolov kot kulturno fikcijo (Butler 

1988). Čeprav tako De Beauvoir kot Butler ne zanikata biološkega spola (sex), pa vztrajata, 

da biološki spol ne povzroča družbenega (gender). Družbeni spol postane proces, brez 

pravega začetka in konca, kot trajajoča diskurzivna praksa, ki je odprta za intervencije in 

resignifikacije.  

 

Umeščanje v spolni režim ali odziv na mesto, ki so nam ga določili, na način, kako se vedemo 

na vsakodnevni ravni (Connell 2009). Po De Beauvoir nikoli ni dokončno mogoče postati 

ženska, saj gre za ponavljajočo se stilizacijo telesa in serijo ponavljajočih se dejanj znotraj 

rigidnega okvira, ki pa čez čas ustvarjajo vtis »naravnosti« (Butler 2006/1990, 45). 

Individualni načini uprizarjanja spola sicer obstajajo, a že to, da spol uprizarjamo in da ga 
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uprizarjamo v skladu s sankcijami in predpisi, pomeni, da uprizarjanje spola ni v celoti stvar 

posameznice ali posameznika.  

 

Razlika med izrazom in performansom spola je ključna, kajti če so lastnosti in dejanja spola 

različni načini, na katere telo kaže ali ustvarja kulturno signifikacijo, performativni, potem ne 

obstaja predobstoječa identiteta, s katero bi lahko merili dejanja in lastnosti. Realnost spola je 

ustvarjena prek vzdrževanih družbenih performansov, kar pomeni, da je sama ideja 

esencialnega spola, ideja prave moškosti ali ženskosti prav tako konstituirana kot del 

strategije, ki zakriva performativno naravo spola (Butler 2006/1990). Posledično spola ne 

moremo razumeti kot vloge, ki izraža ali prekriva pravi »jaz«. Spol je »prizor«, ki konstruira 

družbeno fikcijo svoje lastne psihološke notranjosti. Za razliko od Goffmanovega pojmovanja 

jaza, kjer jaz prevzema različne vloge znotraj kompleksnih družbenih pričakovanj »v igri 

življenja«, Butler (1988) meni, da je jaz ves »zunaj«, konstituiran v družbenem diskurzu, 

dodatek notranjosti, ki ga dodamo družbeno konstituiranemu jazu, pa je javno regulirana in 

sankcionirana oblika fabriciranja esence, posameznikove ali posamezničine avtentičnosti, 

tistega, »kar v resnici je«. Če spol uprizarjamo narobe, se sproži vrsta kazni, tako neposrednih 

kot posrednih, če pa ga uprizarjamo na pravilen način, s tem potrjujemo, da obstaja 

esencializem spolne identitete (Butler 1988). Ali drugače, uspešno uprizarjanje spola 

retroaktivno potrjuje biologijo, medtem ko je nepravilno uprizarjanje nemudoma kaznovano. 

Spol ni pasivno zapisan na telo, niti ga ne določajo narava, jezik, simbolno ali zgodovina 

patriarhata, meni Butler (1988, 525): »Spol je tisto, kar si nadenemo, vedno z omejitvami, 

dnevno in neprestano, s tesnobo in užitkom, a če je ta kontinuiran prizor zmotno zamenjan za 

naravno ali lingvistično danost, odstopi svojo moč razširitvi kulturnega polja telesnega prek 

subverzivnih performansov različnih vrst.«  

 

Če biološki spol ne predstavlja več »usode«, pa to predstavlja kultura. Nekega spola se resda 

ne rodimo, smo pa pod kulturno nujo, da nekega spola postanemo (Butler 2006/1990, 11). 

Ženska, ki zanika svojo vlogo objekta, se upira celotni družbi. Če želi biti »nesumljiva«, mora 

ostati ženstvena. Seksualni aspekti ženske so poudarjeni v vseh krogih in situacijah, a tudi če 

se ženska v celoti oblači v skladu s svojim družbenim položajem, še vedno igra igro; oblečena 

ženska ne predstavlja sebe, temveč nekaj, česar ni. Identificira se z nečim, kar je neresnično, 
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fiksno, popolno kot »junak romana, kot portret ali doprsni kip«. Dokler je ženska objekt, 

njeno vrednost določa tudi njen slog oblačenja (De Beauvoir 1947/1997, 546–548). Kot 

opozarja MacKinnon (1982, 530), ženski arhetip, ki je v resnici stereotip ženskosti, 

predstavlja družbeno konstrukcijo ženskega spola, ki temelji na mehki, pasivni, skrbni, 

ranljivi, šibki, narcisoidni, otročji, nekompetentni, mazohistični in domačni ženski, ki je 

ustvarjena za vzgojo otrok, skrb za dom in moža:  

 

Ženske, ki se upirajo ali spodletijo, vključujoč tiste, ki se nikoli ne vklopijo, na primer 

temnopolte ženske nižjega razreda, ki ne morejo preživeti, če so mehke, šibke in 

nekompetentne; odločne ženske s samospoštovanjem, ženske z ambicijami v moških 

dimenzijah so dojete kot manj ženske, slabše ženske. Ženske, ki se podredijo in uspejo, 

so povzdignjene kot vzornice, kot primeri uspeha po moških merilih, predstavljene kot 

sprijaznjene s svojim naravnim mestom v družbi, ali pa zavrnjene, če se pritožujejo 

(MacKinnon 1982, 530). 

 

West in Zimmerman (1987) spol (gender) opisujeta kot rutinski, metodološki in ponavljajoč 

se dosežek, delanja spola (doing gender) pa se morajo lotiti tako ženske kot moški. Od 

tovrstne proizvodnje so odvisne tudi njihove kompetence kot članov in članic družbe, v kateri 

živijo. 

  

West in Zimmerman razlikujeta med biološkim spolom (sex), spolno kategorijo (gender 

category) in družbenim spolom (gender): biološki spol temelji na bioloških kriterijih za 

klasifikacijo oseb kot moške ali ženske. Uvrstitev v spolno kategorijo lahko dosežemo s 

pomočjo spolnih kriterijev, v vsakdanu pa to počnemo z družbeno zahtevanimi prikazi 

članstva v eni ali drugi spolni kategoriji. Posameznikova ali posamezničina spolna kategorija 

predpostavlja njegov ali njen biološki spol in služi tudi kot posrednik spola, čeprav vedno ne 

sovpadata, saj se je mogoče »včlaniti« v spolno kategorijo tudi, če ne izpolnjujemo zahtevanih 

spolnih kriterijev. Družbeni spol pa je po drugi strani »dejavnost upravljanja situiranega 

ravnanja v luči normativnega dojemanja vedenja in dejavnosti, primernih za posameznikovo 

ali posamezničino spolno kategorijo« (West in Zimmerman 1987, 127). Delanje spola 

oziroma njegovo uprizarjanje po West in Zimmerman (1987) vsebuje uporabo diskretnih, 
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dobro definiranih skupkov vedenj, ki jih lahko uporabljamo v interakcijah, z njimi pa 

ustvarjamo prepoznavne uprizoritve moškosti ali ženskosti. Delanje spola postane upravljanje 

s situacijami in uporabami vedenj na način, da so ta videti kot spolu primerna. Ker je vsaka 

dejavnost po svoji naravi lahko ocenjena kot moška ali ženska, je po mnenju West in 

Zimmermana delanje spola neizogibno. Z delanjem oziroma uprizarjanjem spola ustvarjamo 

razlike med moškimi in ženskami, ki sicer niso naravne, esencialne ali biološke, a se, ko jih 

enkrat konstruiramo, uporabljajo za utrjevanje esencialnosti spola. Uprizarjanje spola nima 

samo »površinskih« posledic, temveč bistveno vpliva tudi na organizacijo družbenega 

življenja. Če so razlike med moškimi in ženskami dojete kot esencialne, torej dane in 

obtežene s posledicami na vseh vidikih posameznikovega ali posamezničinega življenja, je 

temu primerna tudi organizacija družbenega življenja. Kajti če uprizarjanje moškosti pomeni 

uprizarjanje dominantnosti, lahko domnevno »naravne« razlike med spoloma služijo kot 

legitimacija hierarhične ureditve družbe. Če spol delamo na pravilen način, namreč 

vzdržujemo, reproduciramo in zagotavljamo legitimnost institucionalnih ureditev, ki temeljijo 

na spolni kategoriji (West in Zimmerman 1987, 146).  

 

Prav ponavljajoča se dejanja so v središču razumevanja spola kot performansa: moškost ali 

ženskost dobi svoj pomen in je dojeta kot koherentna prav zato, ker je ponovljena v različnih 

primerih na načine, ki delujejo koherentno. Ko je koherenca dosežena, se ljudje začnejo 

osredotočati na ponavljajoče se elemente spola in zanemarijo elemente, ki se ne ujemajo s 

podobo ali niso v skladu z interesi družbe. Ponavljanje moškosti ali ženskosti tako ne 

razkriva, da je spol naraven, temveč da za moškostjo ali ženskostjo ni ničesar. Moški ali 

ženska nimata notranjega jedra, esence, ki ju dela nekega spola, zato morata svoj spol in z 

njim povezana dejanja ponavljati, da pokažeta, da spol pod ponavljajočimi se dejanji v resnici 

ne obstaja (Reeser 2010, 82). Ideja, da ima spol svoje psihološko jedro, je fantazija, ki služi 

prikrivanju regulatorne narave diskurzivne moči (Hooper 2001, 31). Ideja o moški ali ženski 

esenci tako postane sredstvo družbenega nadzora in podrejanja žensk. Po Connell je spol 

struktura družbenih razmerij, ki temelji na polju reprodukcije in praksah, ki prinašajo 

reproduktivne razlike med telesi v družbene procese. Spol tako predstavlja način, na katerega 

se družba ukvarja s telesi in njihovo kontinuiteto ter posledicami, ki jih takšno ravnanje ima 

na naša zasebna življenja in družbeno usodo (Connell 2009, 11).  
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3.4.1 Spol, telo in razred 
 

Spol tako nima svoje biološke esence, temveč se uprizarja na različnih ravneh. Ena vidnejših 

ravni je človeško telo, ki pa ni zgolj označevalec spola, temveč tudi razreda. Shilling (2003, 2) 

namreč telo v pozni modernosti, v kateri pride do upada pomena religije in porasta 

potrošniške kulture, opisuje kot nosilca simbolne vrednosti, saj je ob pomanjkanju verskih 

avtoritet in velikih političnih pripovedi prav telo tisto, ki nudi trdno osnovo, na kateri je 

mogoče zgraditi zanesljiv občutek sebstva. Refleksivnost, s katero ljudje gledajo na svoja 

telesa, je po njegovem mnenju ena od bistvenih lastnosti pozne modernosti, ko je 

neprecenljiva vrednost dana mladostnemu, urejenemu in seksualiziranemu telesu. Nad 

telesom imamo zaradi napredka medicine in tehnologije vedno več nadzora, hkrati pa smo 

vedno bolj negotovi, kaj telesa so in kako naj jih nadzorujemo. Telo postane projekt, na 

katerem moramo delati, da bi dosegli lastno identiteto, tako žensko kot moško. Doseči čim 

bolj feminilno ali čim bolj maskulino telo je eden od pogostih projektov modernega 

posameznika ali posameznice. Po Shillingu (2003, 11) je telo »nedokončan biološki in 

družbeni fenomen, ki se transformira znotraj določenih omejitev kot rezultat vstopa in 

sodelovanja v družbi«.  

 

Telo v potrošniški družbi postane osrednjega pomena in pomaga pri uveljavljanju 

»uprizarjanja sebe«, s čimer telo postane stroj, ki ga je treba »natančno uglasiti, zanj skrbeti, 

rekonstruirati in natančno prezentirati s pomočjo sredstev, kot so redna telesna vadba, osebni 

programi zdravega življenja, diete z veliko vlakninami ...« (Shilling 2003, 32). Telo postane 

nekakšen stroj, kar pa ni samo medicinski pojem. Telo kot stroj največkrat dojemamo v 

športu, kjer gre denimo pri telesni vzgoji v šoli še vedno za zelo spolno segregiran predmet, 

pri katerem se pri dečkih spodbuja ekspanzija telesa, pri dekletih pa telesno omejevanje 

(Shilling 2003, 59). Podobno se z racionalizacijo telesa srečujemo na delovnem mestu, kjer so 

birokratsko predpisani količina in čas dela, ne glede na telesne potrebe delavcev in delavk.  

 

Pri tem so telesa delavk podvržena večjemu birokratskemu nadzoru, saj se od žensk pričakuje, 

da prikrijejo in upravljajo z menstruacijo, nosečnostjo in menopavzo (Shilling 2003, 34). 

Connell (1987, 67) uporablja pojem transcendentnosti telesa, s katerim opisuje, kako lahko 
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družbene prakse transformirajo biologijo. Transcendentnost pripoznava, da je telo objekt dela, 

ki ga opravljamo ljudje, na primer za krepitev telesa z vadbo ali za šibitev s sedenjem ali 

stradanjem. Tehnološki napredek lahko spremeni velikost in obliko teles, bodisi neposredno s 

kirurškimi posegi bodisi posredno s spremenjenimi načini potovanja in dela, ki zahtevajo več 

ali manj napora. Pri konstrukciji spolno zaznamovanih teles proces transcendentnosti ustvarja 

telesne razlike tam, kjer jih prej ni bilo: fizični vidik moškosti ne prihaja zgolj iz falusa ali iz 

podob, ki jih popularna kultura pripisuje moškemu telesu, temveč tudi iz same transformacije 

telesa skozi družbene prakse (Shilling 2003, 97). Različne priložnosti za športno 

udejstvovanje med deklicami in dečki lahko bistveno vplivajo na obliko in velikost njihovega 

telesa, k temu pa prispevajo tudi družbena pričakovanja o tem, kakšno naj bi bilo maskulino 

in kakšno feminilno telo. Športna vzgoja glede na spol lahko posledično vodi v to, da so 

ženske fizično šibkejše in manj vešče športnega upravljanja svojega telesa, s čimer se samo še 

dodatno legitimirajo obstoječe predstave o ženski šibkosti in fizični inferiornosti (Shilling 

2003, 97–98). »Večja spretnost moških pri športu je postala motiv protiudarca feminizmu. Je 

namreč simbolni dokaz premoči moških in njihove pravice do vladanja« (Connell 2012, 92).  

Ko se spol, predvsem moškost, konstituira prek telesnega delovanja, to pomeni, da je spol 

takrat, ko tovrstnega delovanja oziroma performansa ne more vzdrževati, ranljiv, ko na primer 

pride do telesne nezmožnosti. »Posebej telesa moških so tista, ki tvorijo množični spektakel 

športa, saj so ženska telesa v medijih marginalizirana« (Connell 2012, 92).  

 

Če razumemo telo kot kulturno situacijo, postane ideja naravnega telesa in s tem naravnega 

spola po Butler še dodatno sporna. Meje spola in razpon možnosti za interpretacijo spolno 

diferenciirane anatomije se namreč z vidika anatomije zdijo manj omejene kot z vidika 

kulture (Butler 1986). Če namreč vzamemo formulacijo Simone de Beauvoir, postane 

nejasno, ali mora biti spol (gender) sploh na kakršen koli način povezan z biološkim spolom 

(sex). Če je spol način obstajanja v nekem telesu in je telo situacija oziroma polje kulturnih 

možnosti, potem je spol predvsem kulturna kategorija.  

 

Da mora nekdo postati nekega spola, ne pomeni, da moramo ločevati med biološkim spolom 

(sex) in spolom (gender), temveč da biološki spol oziroma anatomija ne diktira ali omejuje 

možnosti spola (gender) (Butler 1986). »Spol je način urejanja družbene prakse. V procesih 
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spola je vsakodnevno izvajanje življenja organizirano v odnosu do reproduktivne sfere, ki jo 

opredeljujejo telesne strukture in procesi človekove reprodukcije« (Connell 2012, 112). 

Moški in ženski razvoj v biologiji vodi do reproduktivne razlike: moški oplojujejo, ženske 

donosijo in laktirajo. Razvoj, ki vodi v to razliko, določajo geni oziroma kromosomi, 

hormoni, žleze, notranji reproduktivni organi in zunanje genitalije. A razdalja med biološko 

določenimi razlikami in končnimi, družbenimi razlikami med moškimi in ženskami je delo 

kulture. Kot kažejo raziskave hermafroditov, so pričakovanja staršev in ne fiziološki spol 

glavni dejavnik pri oblikovanju spolne identitete hermafrodita. Podobno velja tudi za tiste, ki 

se rodijo z jasno izraženimi zunanjimi genitalijami: družbena pričakovanja oblikujejo spolne 

identitete (Harding 1986, 127). 

 

Connell izraz reproduktivna sfera, v katero vključuje še spolno vzburjenje, spolni akt, 

rojevanje in skrb za otroke, telesne spolne razlike in podobnosti, uporablja zato, da bi ga 

ločila od biološkosti spola in poudarila, da gre za zgodovinski proces, ki vključuje telo, in ne 

za nespremenljiv niz bioloških determinant.  

 

»Spol je družbena praksa, ki se nenehno nanaša na telesa in tisto, kar počnejo, ne pa družbena 

praksa, zreducirana na telo. Redukcionizem je pravzaprav čisto nasprotje pravega stanja 

stvari,« saj spol po njenem mnenju obstaja le v tolikšni meri, kolikor biologija ne določa 

družbenega. »Z vidika esencializma je spol škandal, grozodejstvo. Socio-biologi si ga 

nenehno prizadevajo odpraviti z dokazovanjem, da so človekove družbene ureditve le refleks 

evolucijskih imperativov« (Connell 2012, 113). Družbena praksa je po Connell odziv na 

določene okoliščine in se tvori v okviru določenih struktur družbenih razmerij. Ena glavnih 

struktur so odnosi spolov, na katero se nanaša naša praksa ravnanja. »Ravnanja se usklajujejo 

v večjih enotah in kadar govorimo o moškosti in ženskosti, s tem imenujemo konfiguracije 

spolnih praks … Če na organizacijo prakse pogledamo z dinamičnega vidika, pridemo do 

razumevanja moškosti in ženskosti kot projektov spola« (Connell 2012, 113). 

 

Telesa si sicer z leti postajajo vedno bolj podobna, saj se ravnovesje hormonov pri moških in 

ženskah s starostjo uravnovesi na način, ki je med spoloma zelo podoben. Če so telesa 

dimorfna zgolj do neke mere, pa vedenje, ki naj bi ga narekoval spol, še zdaleč ni, niti na 
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področjih, ki so tesno povezana z reproduktivno sfero (Connell 2009, 59). Telesa in 

posledično telesne prakse so hkrati individualne in kolektivne entitete, ki se spreminjajo s 

časom in prostorom. Oblikujejo jih različni družbeni dejavniki, kot so rasa, razred, spol in 

invalidnost, ljudje pa v tem spletu delujejo samorefleksivno in se odzivajo na kulturne 

vrednote in pravila družbenega življenja. »Telesa vključujejo živa kulturna nasprotja in 

paradokse,« meni Gerschick. Večina znanstvenikov se strinja, da je človeško vedenje 

kompleksna posledica gensko pogojenih nagnjenj in vplivov okolja (Gerschick 2005, 369). 

Skozi biološko perspektivo telo igra dve vlogi: shranjuje hormone in gene ter predstavlja 

vedenjsko, psihološko in fizično izražanje teh genov. Telesa so tako hkrati vir in dokaz 

spolnih razlik. Nasprotno pa družboslovna perspektiva poudarja telesne podobnosti in se 

osredotoča na družbene procese, skozi katere se ustvarjajo, vzdržujejo in spreminjajo spolne 

razlike. Ena od temeljnih odločitev za človeško bitje se zgodi ob rojstvu ali včasih že prej 

prek sonograma, ko se zarodku določi spol na podlagi genitalij. Določitev spola sproži 

vplivno serijo družbenih praks, ki močno oblikujejo, vendar ne determinirajo poteka življenja.  

Ko je telo pripisano spolni kategoriji, so telesu pripisana tudi pričakovanja, ki so sicer različna 

glede na zgodovinske, kulturne, strukturne in globalne kontekste (Gerschick 2005).  

 

Osredotočenost na spol ni vedno eksplicitna, a je vedno ključna pri organizaciji enakosti in 

neenakosti. Hierarhične strukture temeljijo na posplošenem razumevanju tako imenovanih 

naravnih razmerij med moškim in ženskim, četudi govorimo o razredu. Koncept razreda se je 

v 19. stoletju v Franciji artikuliral prav prek spola: srednji razred je delavce opisoval kot 

podrejene, šibke in spolno zlorabljene kot prostitutke, s čimer je diskurz o razredu feminiziral. 

Na drugi strani so se laburisti in socialisti borili, da bi delavskemu razredu vrnili moškost, 

zato so delavce opisovali kot močne, proizvajalce, zaščitnike svojih žena, medtem ko so 

evropski anarhisti z zavračanjem buržujske konvencije poroke stremeli k svetu, v katerem 

spolna razlika ne bi pomenila tudi hierarhije (Scott Wallach 1988, 48).  

 

Moškost kot fizična lastnost je v ospredju predvsem pri delavskem razredu, vendar pa se 

tovrstno uprizarjanje moškosti bistveno spremeni po uvedbi strojev in drugih sredstev. Ko 

delavci na trg dela vlagajo sredstva, kot so telesne zmožnosti, prihaja do izčrpavanja telesa 

delavcev prek utrujenosti, poškodb in mehanske obrabe. Za fizične delavce, ki svojo moškost 
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opredeljujejo na podlagi dela, nezmožnost opravljanja dela prinaša ranljivost. »Težko fizično 

delo zahteva moč, vztrajnost, določeno stopnjo neobčutljivosti in žilavosti ter podporo 

skupine. Poudarjanje moškosti pri industrijskem delu je hkrati sredstvo za preživetje v 

izkoriščevalskih razrednih odnosih in sredstvo za uveljavljanje premoči nad ženskami« 

(Connell 2012, 93). A ko pride do sprememb v naravi dela, na primer v smeri nižanja 

zahtevnosti spretnosti in večje nestalnosti, moški delavskega razreda postajajo tisti, ki 

posedujejo zgolj silo, medtem ko moški srednjega razreda postanejo tisti, ki so 

»usposobljeni«. Takšno razdelitev po Connell (2012) podpira tudi sprememba na trgu dela, na 

katerem raste pomen formalne izobrazbe v povezavi z izobraževalnim sistemom. Povezava 

med moškimi in stroji se spreminja, nova delovna mesta, ki so pogosto sedeča za tipkovnico, 

kar je bilo prvotno klasificirano kot žensko delo, pa redefinirajo podobe dela.  

 

»Telesa moških srednjega razreda, ki jih stara razredna delitev loči od fizične moči, so se 

znašla v položaju, ko jim sistemi sodobne kibernetike v navezi moški-stroj osupljivo 

povečujejo moč (pri čemer je spolno zaznamovan jezik povsem primeren)« (Connell 2012, 

94). 

 

Kimmel (1994) je na primeru ZDA med letoma 1832 in 1920 ugotovil, da bolj ko je delo 

postajalo birokratizirano, bolj so se moški obračali k telovadnicam, športu in preživljanju časa 

v naravi kot k temeljem svoje moškosti. Puščali so si brade in brke ter krepili mišice, vse kot 

način, kako se razlikovati od žensk. Tovrstni primeri pričajo, da je telo najbolj neizpodbitna 

materializacija razrednega okusa, ki se manifestira v dimenzijah telesa in obliki, ki so vidni 

znaki načina, kako ljudje skrbijo za svoje telo, kaj jedo in kako vzdržujejo formo, to vse pa 

priča o lastnostih njihovega habitusa (Bourdieu 1979/1984, 190). Telo nosi pečat družbenega 

razreda iz treh razlogov: posameznikove ali posamezničine družbene lokacije (materialnih 

razmer, pogojenih z razredom, v katerih poteka vsakdan, ki oblikuje telesa), formacije 

habitusa (vnaprej razredno pogojeni odzivi na različne situacije, na primer način, na katerega 

hodimo, si čistimo nos, jemo ali govorimo) in razvoja okusa (proces, v katerem posamezniki 

in posameznice svoje izbire in preference dojemajo kot prostovoljne, čeprav so te globoko 

ukoreninjene v materialnih omejitvah). Telesa so tako nedokončane enote, ki se oblikujejo 

skozi participacijo v družbenem življenju in v katere se vtisnejo sledi družbenega razreda 
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(Shilling 2003, 112–113). Bourdieu o telesu govori kot o fizičnem kapitalu, ki poseduje moč, 

status in sredstva. Produkcija fizičnega kapitala pomeni razvoj teles na načine, ki so 

pripoznani kot takšni, ki imajo vrednost v družbenih poljih, medtem ko konverzija fizičnega 

kapitala v druge oblike kapitala poteka prek participacije telesa pri delu, v prostem času in v 

drugih poljih. Različni razredi in razredne frakcije ustvarijo svoje orientacije telesa, s čimer se 

ustvarjajo različne telesne forme, katerim se v modernosti pripisujejo simbolne vrednosti; te 

so pomembne za občutek sebstva, zaradi česar telo postane življenjski projekt (Shilling 2003, 

111–112).  

 

Filozofija moškega telesa po Bourdieuju moško telo koncipira kot vplivno, močno in veliko, z 

neizmernimi, imperativnimi potrebami, ki jih izkazuje vsaka moška drža, še posebej skozi 

prehranjevanje, kjer obstaja princip delitve hrane na moško in žensko, kar priznavata oba 

klasična spola in temu sledita tudi v praksi. Žensko telo naj bi potrebovalo zelenjavo in sadje, 

moško pa velike količine mesa in alkohola. Telo tako postane produkt osebnosti, legitimna 

uporaba telesa pa postane način uprizarjanja moralne pokončnosti – disciplinirano telo je 

namreč nasprotje naravnemu telesu, t. i. laisser aller načinu, ki pomeni predajo telesa 

(Bourdieu 1979/1984, 190). Način discipliniranja telesa je odvisen od razreda. Moški 

delavskega razreda mora svoje telo oblikovati tako, da bo čim močnejše, prehranjuje se s 

poceni, a nasitno hrano, medtem ko v srednjem in višjem razredu cenijo vitkost kot izraz 

samodiscipline in izbora bolj kakovostne, lahke neredilne hrane. Telo kot projekt je zato 

nekaj, kar si lahko privoščijo le dominantni razredi. Medtem ko ima delavski razred bolj malo 

časa za telesne aktivnosti, ki niso povezane s športom, si lahko srednji razred privošči načrtno 

oblikovanje telesa. »Šport je tako na nek način predispozicioniran za buržujsko rabo, ko 

uporaba telesa, ki jo šport zahteva, na noben način ne žali občutka visoke dostojanstvenosti 

osebe ...« (Bourdieu 1984, 218), na primer fizičnega kontakta ragbija ali tekmovalnosti 

atletike. Buržuji oziroma višji sloji tako svoje telo dojemajo kot cilj, kot znak svoje lastne 

lagodnosti. V ospredju je slog, določen način gestikuliranja, drže in gibanja, ki se izkazuje 

tudi v količini fizičnega prostora, ki ga zavzema, in predvsem »zadržanega, natančno 

odmerjenega in samozavestnega tempa«, ki višje razrede ločuje od »ihtavosti delavskega in 

želje male buržoazije« (Bourdieu 1984, 218).  
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Telesna hexis, osnovna dimenzija občutka za družbeno orientacijo, je praktičen način 

doživljanja in izražanja lastnega občutka družbene vrednosti. Posameznikov ali 

posamezničin odnos do družbenega sveta in do primernega prostora v njem ni nikoli 

bolj jasno izražen kot pa v prostoru in času, za katerega nekdo čuti, da mu pripada in 

da si ga lahko vzame od drugih; natančneje, v prostoru nekdo zavzame s svojim 

telesom fizični prostor, razširjen ali omejen (prezenca ali nepomembnost), in ga s 

svojim govorom v času skozi interakcijo apropriira na samozavestne ali agresivne, 

brezskrbne ali nezavedne načine (Bourdieu 1979/1984, 474). 

 

Med telesno performativnost sodi tudi izražanje seksualnosti, ki je po Ortner (2006, 32) 

projicirano na svet razrednih odnosov. Pri tem še posebej izstopa delavski razred, ki je 

pogosto označen kot nosilec pretirane seksualnosti, v razmerju do katere se definira 

spoštljivost (respectability) srednjega razreda. Delavski razred je posledično dojet kot 

promiskuiteten, izkušen in spolno nezavrt, srednji razred pa kot njegovo nasprotje. 

Zadržanost, umirjenost in samodisciplina so povezane z Eliasovim (2000) konceptom 

»civiliziranega telesa« oziroma procesa civiliziranja, ki predvideva, da telo kot nedokončana 

biološka in družbena entiteta zahteva dolgotrajen proces civiliziranja, preden je v celoti 

sprejeta v družbo. Elias opaža večjo svobodo in sproščenost po prvi svetovni vojni, ko pride 

do popuščanja v okviru že doseženega standarda, ki se je prej izoblikoval skozi tisočletja; od 

zadrževanja pri opravljanju naravnih potreb do vedenja za mizo in v odnosih med spoloma 

(Elias obravnava predvsem dvorjenje, poroko in heteroseksualne spolne odnose). 

 

»Standard, ki se je izoblikoval v naši civilizacijski fazi, zaznamuje izrazito neskladje med 

vedenjem t. i. »odraslih« in otrok. Otroci morajo v razmeroma kratkem času doseči visoko 

raven občutkov sramu in nelagodja, ki se je izoblikovala v mnogih stoletjih,« meni Elias. 

Odraščajoči imajo zaradi cenzure in družbenega pritiska samo dve možnosti: ali se podredijo 

»družbeno zahtevanemu vzorcu vedenja« ali pa ostanejo izključeni iz »olikane družbe« (Elias 

2000, 262–263).  

Samoprisila kot avtomatizem se posamezniku ali posameznici vceplja od malih nog, ta pa 

vodi v nepretrgano in raznotero uravnavanje vedenja. Samoprisila je prisotnejša v 
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diferenciiranih družbah, torej v tistih, kjer mora več ljudi »svoje vedenje uglasiti drug z 

drugim« (Elias 2001, 290).  

 

Eliasov pregled zgodovine »civiliziranja« človeškega telesa oziroma samonadzora s 

predpisanimi manirami kaže na to, da je sprva prišlo do prepovedi nekoč dovoljenih stvari, 

zaradi česar so se »animalistične« potrebe vedno bolj segregirale in prenašale v zasebnost. To 

je bil proces formalizacije, ko je bilo vedno več vidikov vedenja podvrženih strogim in 

podrobnim regulativam, ki so bile formalizirane v obliki zakonov ali manir (Wouters 2007, 

30). Vsak kodeks manir deluje kot režim, oblika družbenega nadzora, ki zahteva od 

posameznika ali posameznice izvajanje samonadzora (Wouters 2007, 10). Režimi manir in 

čustev vsebujejo tudi različne tipe habitusov in zavesti; vsak režim pa simbolizira in utrjuje 

družbene linije razlikovanja. Avtorji knjig o bontonu iz 19. in 20. stoletja so pisali, kot da 

pišejo o kodeksih vedenja in čustvovanja višjih (aristokratskih) razredov, ki so služili kot 

zgled za druge družbene skupine in razrede. Dominantne manire pa so služile in še vedno 

služijo za vzdrževanje prevladujočih linij razlikovanja v družbi, še posebej pri vzdrževanju 

družbene distance med že vzpostavljenim družbenim razredom in tistimi, ki želijo vanj 

vstopiti; manire tako služijo kot napad in obramba superiornih razredov pa tudi spola 

(Wouters 2007, 11–12). Ključni mehanizem spreminjanja manir je po Woutersu (2007, 21) 

namreč učinek superiornih družbenih slojev na inferiorne, vzbujanje občutka manjvrednosti, 

če ti niso dosegali njihovih standardov manir. Strah pred družbeno večvrednimi in strah pred 

kršenjem družbenih prepovedi se spremeni v sram, družba pa s proizvajanjem strahu (in 

sramu) vedno več telesnih funkcij potiska v notranjost, v tajnost, »medtem ko afekte z 

negativnim nabojem, kot so odpor, gnus ali nelagodje, s pogojevanjem goji kot edine v družbi 

vsakdanje občutke«. S potlačitvijo se širi »neskladje med duševno strukturo in vedenjem 

odraslih ter otrok« (Elias 2000, 265). Wouters (2007, 35) ugotavlja, da se konec 19. stoletja s 

pojavom »novih bogatašev« poveča pritisk na »stare bogataše«, ki so prisiljeni k odpiranju k 

nižjim slojem, v 20. stoletju pa se ti pritiski nadaljujejo z emancipacijo različnih družbenih 

skupin, kot so delavski razred, ženske, priseljenci in priseljenke, temnopolti in temnopolte.  

 

Ko je vedno več družbenih skupin zastopanih v odločevalskih telesih, se družbena distanca 

manjša, s tem pa se vedno več ljudi ravna po enakih pravilih in kodeksih vedenja. Manire 
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postanejo manj hierarhične, manj formalne in manj rigidne, s tem pa status buržujev oziroma 

višjih razredov postane bolj negotov, zaradi česar ti stremijo k izogibanju, navaja Wouters. V 

izogibanje sodi izpostavljanje situacijam, ki niso primerne za njihov status, kot so 

udeleževanje množičnih prireditev, gostiln, v katerih se zadržujejo nižji razredi, sedenje na 

poceni sedežih v kinu ali pa vožnja z vlakom v času, ko se z njim na delo ali domov vozijo 

delavci (Wouters 2007, 44). Vzdrževanje višjega razreda je v času informalizacije 

izpostavljeno novim restrikcijam in samonadzoru. Izguba nadzora nad lastnim vedenjem je 

pomenila družbeno degradacijo, zato je bilo tudi izogibanje določenim prostorom in 

situacijam v resnici zaščita pred provokacijami (Wouters 2007, 45). In obratno, 

»premišljenost, dolgoročna preračunljivost, samoobvladovanje, občutljivejše uravnavanje 

lastnih afektov, poznavanje ljudi in celotnega terena postanejo nujno potreben prvi pogoj za 

uspeh« (Elias 2001, 337).  

Reorganizacija družbenega tkiva, ki se dogaja vzporedno z večjo delitvijo funkcij v družbi, 

prinaša tudi stabilnejše »centralne organe, trdnejše monopolne institucije fizičnega nasilja« 

(Elias 2001, 337). Posledično pride do izoblikovanja pacifiranih prostorov, družbenih polj, v 

katerih običajno ni več nasilnih dejanj; za standardno sodobno zavest je eno najbolj vidnih 

utelešenj oblik nasilja, ki je ločeno od fizičnega, gospodarsko nasilje v obliki ekonomskih 

prisil. V visoko diferenciiranih družbah je posameznik ali posameznica tako sicer varen 

oziroma varna pred nenadnimi napadi ali vdorom fizičnega nasilja v svoje življenje, a je 

hkrati tudi prisiljen/a, da brzda svoje napade lastne strasti ali vzgibe k telesnemu napadanju 

drugih (Elias 2001, 293–294). Glavna grožnja postane ekonomska, torej boj za preživetje. 

 

Vsi novi predpisi in prepovedi so učinkoviti tako dolgo, dokler so lahko uporabljeni kot 

sredstva družbene distinkcije. Sčasoma vsak družbeni sloj stremi k prevzemanju modelov 

vedenja, ki so bili razviti v družbenih skupinah »nad njimi«. Medtem ko za »dobre manire« 

velja, da ponavadi curljajo navzdol, torej od višjih razredov k nižjim, se proces lahko odvije 

tudi v obratni smeri.  

 

Razlog za vedno večjo nujo po tem, da aristokracija oziroma vodilne elite predstavljajo 

celoten narod ali volilno telo, izhaja iz demokratizacije in širše porazdelitve moči v družbi, 

zaradi česar morajo višji sloji vedno bolj upoštevati družbene skupine na »vzponu« (Wouters 
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2007, 18–19). Poleg članov in članic kraljevih družin tako predvsem politiki in političarke, ki 

so kljub visokemu družbenemu položaju odvisni od nižjih slojev, od pregovorne večine 

prevzemajo manire ali vsaj nekatere vidike vedenja nižjih razredov, kar bomo videli na 

primeru Boruta Pahorja, Lojzeta Peterleta in Ljudmile Novak, ki se s svojo telesno 

sproščenostjo lahko precej bolj približajo volilnemu telesu kot politiki in političarke, ki nad 

svojim telesom izvajajo večjo stopnjo samonadzora in imajo tako imenovano vzvišeno držo, 

kot na primer Danilo Türk, Katarina Kresal in Alenka Bratušek. Proces družbene integracije 

prinaša tudi mešanje kodeksov in idealov med skupinami, s čimer se spreminjajo tudi 

razmerja moči med različnimi družbenimi skupinami (razredi, spoli, generacijami), Wouters 

pa govori tudi o formaciji določenega družbenega ali nacionalnega habitusa.  

Proces družbenega prepletanja različnih skupin tako po eni strani nudi osnovo za 

individualizacijo, saj »rahlja« prirojeno razredno pripadnost, hkrati pa omogoča širšo 

kolektivno identifikacijo in formiranje nacionalnosti (Wouters 2007, 13). 

3.5 Moškosti 
 
Spol uprizarjamo na intersekcijah in na različne načine, zato delitev na moške in ženske, ki 

temelji na biološki delitvi, ni zadostna. Če govorimo o uprizarjanju, moramo govoriti (vsaj) o 

moškostih in ženskostih, ki sta »pojavnosti, ki se ves čas producirata in reproducirata skozi 

prakse ponavljanja in uprizarjanja« (Antić Gaber 2015, 14). V nadaljevanju bomo pogledali, 

kako se v družbi uprizarjajo različne moškosti in ženskosti, predvsem na intersekciji z 

razredom in politično pripadnostjo, ter katere moškosti in ženskosti so tiste, katerih 

uprizarjanje v družbi prinaša največ ugodnosti. Uprizarjanje določenega spola je namreč tesno 

povezano tudi z uspešnim delovanjem v različnih poljih, še posebej v političnem, ki je 

tradicionalno koncipirano kot polje, v katerem največ moči prinaša uprizarjanje določenih 

moškosti. 

3.5.1 Moškost kot odmik od ženskosti 
 

Tako zgodovinsko kot razvojno je moškost definirana kot odmik od ženskega in kot zanikanje 

ženskosti (Kimmel 1994). Moškost kot odmik od ženskosti razumemo od Freudove 

konceptualizacije Ojdipovega kompleksa naprej. Po Freudu se v ojdipovskem projektu deček 

odreče svoji identifikaciji in globoki čustveni povezanosti z mamo ter jo nadomesti z očetom, 
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ki postane novi objekt identifikacije. Proces sproži dečkova spolna želja po materi, ki ji 

nasproti stoji oče. Njegova prva čustvena izkušnja je tako povezana s strahom pred 

močnejšim očetom, ko pa se identificira z izvorom svojega strahu, je sposoben imeti spolno 

razmerje z materinim nadomestkom, torej žensko. Deček hkrati postane nekega spola 

(moškega) in heteroseksualen, kar pomeni, da je po Freudu moškost neločljivo povezana s 

seksualnostjo. Deček se identificira s svojim opresorjem, kar lahko postane tudi sam.  

A strah pred tem, da ga bodo razkrinkali kot prevaranta, ki se še vedno ni povsem ločil od 

matere, ostaja. Zato poraz moškega deseksualizira, odvzame mu »polno« moškost, vidijo ga 

kot revo, kot maminega sinčka (Kimmel 1994). »Pobeg od ženskosti je jezen in prestrašen, 

ker matere s tako lahkoto lahko demaskulizirajo dečka, ga naredijo odvisnega ali pa ga na to 

vsaj spomnijo. Moškost s tem postane življenjski podvig dokazovanja svojih dosežkov,« torej 

dokazovanja nečesa, o čemer niso prepričani niti sami (Kimmel 1994, 127).  

 

Zanikanje matere ima za dečke po Kimmlu (1994) trojne posledice: deček odrine mater in z 

njo lastnosti, kot so skrb, sočutje in nežnost. Te lastnosti nato v sebi potlači, ker razkrivajo 

njegovo nepopolno ločitev od matere, s čimer njegovo življenje postane projekt dokazovanja, 

da nima nobenih lastnosti svoje mame. Moška identiteta se rodi iz zanikanja ženske in ne iz 

direktnega prevzemanja moške, zaradi česar je moška identiteta neizrazita in šibka. In tretja 

posledica: da bi pokazal svoj dosežek izpolnjevanja prvih dveh točk, se deček nauči 

razvrednotenja vseh žensk v njegovi družbi, ki zanj predstavljajo utelešenje lastnosti, ki se jih 

je sam naučil zatreti. Tovrstna kronična negotovost o spolu nam pomaga razumeti številna 

obsesivna vedenja, kot je denimo ustrahovanje na šolskem dvorišču (Kimmel 1994).  

Skrajno uprizarjanje moškosti vodi želja po ponovni vzpostavitvi moškega statusa tako v 

lastnih kot v očeh drugih.  

 

Prekomerna kompenzacija pomeni, da ne gre le za kompenzacijo, po kateri bi se moški vedli 

tako kot sicer, kljub notranjim negotovostim, temveč za skrajen odziv na negotovost, ki jo 

nekateri moški s prekomerno kompenzacijo tudi razkrivajo. To pomeni, da moški, ki pretirano 

uprizarjajo moškost, s tem ne izkazujejo svoje samozavesti, temveč ravno nasprotno, svojo 

negotovost, da niso dovolj moški (Willer in drugi 2013). Teoretične korenine teze ležijo v 

psihoanalizi, v teoriji Alfreda Adlerja, da moški kot odziv na občutek manjvrednost izvajajo 
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maskulinizacijski protest, ter v teoriji Sigmunda Freuda, da se posamezniki na očitek, da 

imajo družbeno nezaželene lastnosti, odzovejo tako, da uprizarjajo ravno nasprotne lastnosti, 

pogosto v skrajnost. Raziskave večinoma potrjujejo Freudovo tezo, tudi v točki, da homofobni 

moški s svojo nestrpnostjo do homoseksualcev v resnici izražajo dvom o lastni 

heteroseksualnosti, kar je leta 1996 pokazala raziskava Adamsa, Wrighta in Lohra, v kateri so 

bili homofobni moški ob ogledu homoerotičnih posnetkov bolj vzburjeni kot nehomofobni 

moški (Willer in drugi 2013). Po tej logiki moški, ki se bojijo, da niso dovolj možati, to 

prekomerno kompenzirajo tako, da s skrajnim uprizarjanjem določene moškosti dajejo vtis, da 

so bolj moški oziroma bližje hegemoni moškosti.  

 

Moška prednost, ki je tudi past, je po Bourdieuju (2010) v tem, da mora moški v vseh 

okoliščinah potrjevati svojo možatost. Ta je razumljena kot spolna ali družbena zmožnost 

reprodukcije, kot sposobnost bojevanja in nasilnih dejanj. A tako Kimmel (2005) kot 

Bourdieu možatost vidita kot breme. Moški si mora po njunem čast ves čas utrjevati, medtem 

ko ženska, katere čast je v resnici negativna, to lahko samo ubrani ali izgubi. »Poveličevanje 

moških vrednot ima svojo temno stran v strahovih in tesnobah, ki jih zbuja ženstvenost« 

(Bourdieu 1998/2010, 59). Nabor kulturnih definicij tega, kaj so sprejemljive in spoštovane 

moške lastnosti, je precej ožji kot pri ženskah. Družbeni pritisk na vzdrževanje spoštovane 

moške identitete je tako močan, a nekoliko drugačen zaradi nezmožnosti popolne 

konformnosti idealu (Kimmel 2005). Iz nemogočega ideala možatosti tako nastane neizmerna 

ranljivost, ki vodi v investicijo v moške igre nasilja, kot so športi, ki proizvajajo vidne znake 

moškosti, na primer borilne veščine (Bourdieu 2010).  

 

Pretirana kompenzacija postane sredstvo za doseganje vedno »večje« moškosti v sistemu, v 

katerem so moški sami sebi nekakšna »spolna policija«, homofobija pa strah med moškimi, da 

bodo drugi moški zaznali njihovo nezadostno moškost. Homoerotična želja je namreč dojeta 

kot ženska, saj pomeni željo po drugih moških, zato je po Kimmlu (2005) homofobija način 

za zatrtje te želje in zagotovitev, da ga nihče ne bo nikoli zamenjal za homoseksualca. 

 

Kimmel (2005) moškost primerja s homosocialnim uprizarjanjem, saj imajo moški o ženskah 

tako slabo mnenje, da njihovo odobravanje ne zadostuje. Druge moške morajo prepričati o 
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svojem bogastvu, moči, statusu pa tudi ženskah, ki postanejo valuta za izboljšanje položaja 

moškega na družbeni lestvici (Kimmel 2005, 33). Načinov, kako lahko moški izgubijo svojo 

moškost, je ogromno, na primer izguba službe, da imajo ženske lastnosti, medtem ko je 

načinov, kako bi ženska lahko izgubila svojo ženskost, bistveno manj. Po Kimmlu (2005) tudi 

zato, ker je status moškosti relativen in hierarhičen – ko moški izboljša svoj položaj v spolni 

hierarhiji, to vedno naredi na račun ponižanja drugih moških. Tako je eden od načinov za 

vzpostavitev lastne moškosti tudi žalitev moškosti drugega, nasilje nad drugim moškim ali, 

pogosto, tudi nad ženskami. Nasilje nad partnerkami se na primer poveča, ko moški izgubi 

službo, partnerjevo opravljanje hišnih opravil pa je manj pogosto, če je partner ekonomsko 

bolj odvisen od partnerke. Ko moškost postane homosocialno uprizarjanje, pomeni, da temelji 

na strahu. Moškost postane branik pred tem, da bi ga razkrili kot prevaranta, nepravega 

moškega, pretirano vedenje, ki bi drugim preprečevalo, da bi uvideli, kakšen trud je vložen v 

uprizarjanje moškosti in vzdrževanje heteroseksualne matrike (Kimmel 2005).  

 

Heteroseksualna matrika, kot jo opisuje Butler (1990/2006), je mreža kulturne razumljivosti, 

prek katere so naturalizirana telesa, spoli in želje. Gre za hegemoni diskurzivni/epistemološki 

model, ki predpostavlja, da morajo telesa, da so koherentna in kulturno razumljiva, svoj 

stabilen biološki spol (sex) izražati prek stabilnega družbenega spola (gender) (moškost izraža 

moški spol, ženskost ženski), ta pa je v opoziciji in hierarhično definiran prek obvezne prakse 

heteroseksualnosti (Butler 1990/2006, 208). To pomeni, da koherentno uprizarjanje spola 

zahteva koherentnost med telesom (sex), spolom (gender) in željo (desire), torej ženska z 

ženskimi spolni organi, ki uprizarja ženskost in hrepeni po moških, ter moški z moškimi 

spolnimi organi, ki uprizarja moškost in hrepeni po ženskah. Prav prenos teorije z obrobja 

(ženske in homoseksualnost) v središče (moški in heteroseksualnost) omogoča teoretizacijo 

heteronormativnosti – kulturnih, zakonskih in institucionalnih praks, ki ohranjajo normativne 

predpostavke, da sta spola dva, da je edina normalna želja med nasprotnima spoloma in da je 

heteroseksualnost tista, ki igra osrednjo vlogo pri ohranjanju hierarhije, ki ženske podreja 

moškim (Schilt in Westbrook 2009). Spolni red, v katerem ima moškost hierarhično večjo 

moč, večjo moč daje tudi heteroseksualnosti, zato ga Schilt in Westbrook (2009) imenujeta 

heteroseksistični red. Heteroseksualnost zahteva binarni sistem spolov, ki temelji na 

domnevno naravni privlačnosti med dvema tipoma teles, ki sta definirana kot nasprotna. 
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Čeprav genitalije večino časa niso vidne, tak red predpostavlja, da razmerja med spoloma 

izhajajo prav iz genitalij.  

 

Uprizarjanje »pravilne« moškosti, ki mora biti družbeno sprejemljiva in v skladu s 

heteroseksualno matriko, je podvrženo številnim pritiskom, tudi zato, ker je moškost bistveno 

bolj spoštovana kot ženskost, pravilno uprizarjanje pa prinaša večje dividende. Ženske se ob 

napadih na njihovo ženskost odzivajo manj ogroženo kot moški, saj so tudi družbene sankcije 

»napačnega« uprizarjanja ženskosti drugačne. Če bi družba ženskost bolj cenila in bi bil tudi 

nabor »pravilnega« uprizarjanja ženskosti ožji, bi podobno pretirano kompenzacijo verjetno 

lahko opazili tudi pri ženskah (Willer in drugi, 2013). Moškost oziroma spol zato lahko 

razumemo tudi kot ideologijo (Reeser 2010), saj imajo številne institucije interese v svoji 

različici moškosti (kot tudi ženskosti): vlada potrebuje vojake, kapitalizem pa potrošnike, zato 

ustvarjata svojo različico idealne moškosti in ženskosti. Posameznih moškosti sicer ne 

moremo povezati zgolj z eno institucijo, saj militaristično moškost poleg vlade denimo 

pomagajo ustvarjati tudi filmi in korporacije, med drugim proizvajalci igrač, različne 

institucije pa lahko imajo skupne interese pri določeni vrsti moškosti. Nobena institucija ne 

ustvari moškosti iz niča, vedno gre za dvosmeren proces vplivanja in soustvarjanja; moškost 

oziroma spol se ideologiji približa tudi v smislu svoje naravnosti znotraj kulturnih in 

zgodovinskih kontekstov. Ustvarjajo se prek podob, mitov, diskurzov in praks skozi nenehno 

in neizogibno ponavljanje skozi kulturo, zaradi česar sčasoma postanejo nekaj naravnega, 

nihče jih ne preizprašuje, vsak ima svojo funkcijo. Katera moškost je najbolj zaželena, se 

naučimo iz filmov, televizijskih programov in oglasov; prav oglaševanje ima v tem pogledu 

še posebej pomembno vlogo, saj omogoča sodelovanje dveh ideologij: kapitalizma in 

moškosti (Reeser 2010, 20–21). Uprizarjanje najbolj zaželene moškosti ima v družbi tudi 

svoje prednosti, pomeni večjo družbeno moč, ki prinaša tudi materialne koristi, zato govorimo 

o hegemoni moškosti.  

 

3.5.2 Hegemona moškost 
 

Koncept hegemone moškosti pojasnjuje pomembnost »pravilnega« uprizarjanja moškosti in je 

neposredno povezan z močjo v družbi. Koncept hegemonije se po Antoniu Gramsciju nanaša 
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na kulturno dinamiko, s pomočjo katere si določena skupina lasti in vzdržuje vodilni položaj v 

družbenem življenju (v Connell 2012, 119). Gramsci je pri preučevanju razmerij moči 

razlikoval med silo in konsenzom kot dvema načinoma, po katerima vladajoči razred izvaja 

svoj vpliv in vzdržuje družbeni nadzor. Medtem ko institucije, kot so policija, zapori in 

vojska, uporabljajo silo, ideologija kot diskurzivni fenomen, ki deluje predvsem na področju 

zdravega razuma (Gill 2007), dosega konsenz brez sile ali prisile. Kot ugotavlja Kellner 

(1990, 17), hegemona ideologija legitimira obstoječo družbo, njene institucije in način 

življenja ter služi kot posredno pravilo, ki je močan vir družbene kohezije in stabilnosti. 

Hegemona ideologija je tista, ki se je asimilirala kot »zdrav razum«, kot naravna, kot način, 

na katerega stvari obstajajo (Kellner 1990, 116). Hegemonija ni nikoli vzpostavljena enkrat in 

za vedno, temveč je vedno predmet pogajanj in izpodbijanj oziroma »ne pomeni popolne 

kulturne dominacije in izničenja alternativ. Pomeni zavzem najvišje pozicije moči, ki je 

dosežena z ravnovesjem sil, s stanjem igre. Drugi vzorci in skupine niso izključeni, temveč 

podrejeni« (Connell 1987, 184). 

 

Hegemono moškost (Connell 2012, 119–120) lahko posledično opredelimo kot konfiguracijo 

spolnih praks, ki pooseblja trenutno sprejet odgovor na vprašanje legitimnosti patriarhata. 

Hegemona moškost zagotavlja ali se obravnava kot zagotovilo za prevladujoč položaj moških 

in podrejenost žensk. Najvidnejši nosilci hegemone moškosti niso vedno najbolj vplivni 

ljudje, lahko so tudi filmski igralci, liki, vzorniki, hkrati pa so lahko posamezni nosilci 

institucionalne oblasti ali bogastva v zasebnem življenju precej oddaljeni od hegemonega 

vzorca moškosti. Kljub temu je precej verjetno, da se hegemonija vzpostavi le, če med 

kulturnimi ideali in institucionalno močjo obstaja določeno ujemanje, če ne individualno, pa 

kolektivno (Connell 2012, 120). Znak hegemonije je uspešno prisvajanje avtoritete, ki jo 

pogosto upravičuje ali podpira nasilje, četudi ni neposredno. Pri tem hegemona moškost 

pooseblja trenutno sprejeto strategijo, saj se pogoji za obrambo patriarhata spreminjajo in s 

tem spodkopavajo temelje dominacije določene moškosti (ibid.). Zahodna popularna kultura 

sicer časti predvsem možato, retrogradno moškost, v kateri pa je vsaj od 70. let prejšnjega 

stoletja čutiti pridih parodije, celo disfunkcionalnosti pri prikazovanju. Rezultat tega je, da 

številni moški uprizarjajo hibridno moškost, ki jo prikazujejo odvisno od obdobij in situacij 

(Beynon 2002, 6).  
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V svojem bistvu je hegemona moškost definirana v nasprotju s homoseksualno moškostjo in 

je hkrati rasistična in definirana glede na številne »nebele«, podrejene moškosti (Connell 

2012). Hegemona moškost je konstitutivna ali vsebovana v številnih institucionalnih praksah. 

Bolj ko se posamezni moški javno identificirajo s hegemono moškostjo ali sodelujejo pri 

tovrstnih javnih podobah, bolj si lahko izboljšajo svoj družbeni položaj (Hooper 2001, 56). V 

maskulini kulturi vse, kar je povezano s hegemono moškostjo, nosi višji status in boljši dostop 

do moči kot pa karkoli, povezano z ženstvenim (Hooper 2001, 75). Hegemona moškost mora 

biti v družbi prepoznana kot »prava« moškost, saj le tako lahko vzdržuje vplivni položaj v 

spolnem redu.  

 

Hegemona moškost ni enako kot normalna moškost v statističnem smislu, saj jo lahko 

uprizarja le manjšina moških, je pa zato zagotovo normativna, saj uteleša trenutno najbolj 

cenjen način, kako biti moški. Hkrati zahteva, da se okoli nje pozicionirajo vsi drugi moški. 

Moški, ki prejemajo ugodnosti patriarhata, ne da bi pri tem uprizarjali izrazito različico moške 

dominantnosti, uprizarjajo soudeleženo moškost (Connell in Messerschmidt 2005, 832). 

Messerschmidt (2012) med nehegemonimi moškostmi razlikuje med dominantno moškostjo 

in dominirajočo moškostjo. Dominantne moškosti so najbolj vplivni ali najbolj razširjeni tipi 

moškosti, ki so tudi najbolj »čaščeni«, najbolj pogosti ali predstavljajo trenutno obliko 

moškosti v določenem družbenem okolju.  

 

Dominirajoče moškosti pa vsebujejo specifično komunikacijo, ki stremi k nadzoru in dajanju 

navodil, torej gre za uprizarjanje moči in nadzora nad drugimi ljudmi in dogodki. Vendar niti 

dominantne niti dominirajoče moškosti nujno ne legitimirajo hierarhičnih razmerij med 

moškimi in ženskami, med moškostjo in ženskostjo in med moškimi. Čeprav so včasih 

hegemone moškosti tudi dominantne ali dominirajoče, slednje nikoli niso hegemone, če ne 

legitimirajo patriarhalnih razmerij (Messerschmidt 2016).  

 

Po Charlotte Hooper (2001, 64) zgodovinski pregled literature o zahodni družbi pokaže, da 

lahko predvsem iz evropske kulturne zgodovine izluščimo štiri idealne tipe dominantne 

moškosti: 
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- grški model državljana-bojevnika, 

- patriarhalni judeo-krščanski model, 

- častni/podporni model, 

- buržujsko-racionalistični model.  

 

Gre za štiri modele, ki služijo bolj kot teoretski pripomoček, saj meje med njimi v praksi niso 

jasno določene. Vpliv različnih arhetipov dominantne moškosti se je skozi zgodovino namreč 

spreminjal, tako kot so se spreminjali tudi sami arhetipi oziroma njihova vsebina. Preplet 

sprememb v hegemonih moškostih, pa tudi krize moškosti, ki ob tem nastopajo, priča v prid 

argumentu, da so moškosti fluidne konstrukcije, da so dominantne moškosti stalno izzvane, 

rekonstituirane in ponovno ustvarjenje v različnih delih družbe ter se prilagajajo 

gospodarskim, političnim in družbenim razmeram (Hooper 2001, 67). Grški model 

državljana-bojevnika tako denimo kombinira militarizem z racionalizmom in se nagiba k 

vidni mizoginiji, saj vsebuje predpostavko o moškosti, ki je neločljivo povezana z osvajanjem 

žensk. Patriarhalni judeo-krščanski model temelji na idealu odgovornosti, lastništva in 

avtoritete očetovih prednikov, ki ženske v celoti ignorira. V patriarhalnem modelu namreč 

moški prevladujejo v konceptualnem okvirju sveta, v katerem ni prostora za vprašanja o 

odnosih med spoli ali o načinu prehoda iz naravnega v družbeno. Ženske so v takšni 

konstelaciji nevidne (Grant v Hooper 2001, 98). Častni/podporni model temelji na osebnih 

vezeh med moškimi in je aristokratski ideal, kjer je cenjeno tveganje, dvoboj pa predstavlja 

ultimativno preizkušnjo moškosti. Bojevniške moškosti so v srednjem veku izgubile svoj 

status, papeška domestikacija Evrope pa je v ospredje postavila judeo-krščanski model. 

Ponovni vzpon bojevniške moškosti se zgodi z nastankom nacionalnih držav, modernost pa 

prinese zaton judeo-krščanske moškosti in vzpon buržujske racionalnosti (Hooper 2001, 65). 

Buržujsko-racionalistični model prevladuje v dnevni politiki, v kateri so državniki in 

predsedniki predstavljeni kot ultimativni heroji (včasih tudi škodljivci), v ospredje pa 

postavljajo podobe vzorne moškosti, ki jo nenehno presojajo na podlagi možatosti ali njenega 

pomanjkanja. Klasifikacija Hooper (2001) predstavlja štiri modele moškosti, ki temeljijo na 

arhetipih in ki ponujajo zgodovinsko komponento razvoju moškosti. Buržujsko-racionalistični 

model, ki temelji na razumu in preračunljivosti, lahko služi kot podlaga za konceptualizacijo 
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mnoštva novih moškosti, ki so v odnosu do ženskosti v manj konfliktnem, a toliko bolj 

kompleksnem odnosu in tudi pri konceptualizaciji političnih moškosti.  

3.5.3 Uprizarjanje moškosti kot uprizarjanje razreda 

3.5.3.1 Nove moškosti srednjega razreda 
 
Moškosti se večinoma pripisuje fizična in mentalna moč, tekmovalnost, agresivnost, 

dominantnost, racionalnost, nečustvenost in objektivnost (Elinor Ochs 1992), tem lastnostim 

pa se hkrati pripisuje pozitiven predznak, kar jih uvršča pred lastnosti, ki praviloma pritičejo 

ženskosti, kot so mehkoba, čustvenost in skrb (Beynon 2002, 56). »Ženske lastnosti« so še 

vedno dojete kot manj zaželene, tudi oziroma še posebej pri moških. Izraz »novi« v »novi 

moški« kaže na zgodovinsko komponento izraza, saj se tovrstna moškost nanaša na tiste 

moškosti, ki so v zgodovini nastopile pred njo, gre torej za relativno opredelitev, ki jo 

najdemo že v renesansi (Leonardo in Michelangelo kot nova moška renesanse).  

Kljub temu izraz »novi moški« sodi v osemdeseta leta prejšnjega stoletja in lahko ima tako 

pozitivno konotacijo, saj označuje novo, izboljšano moškost brez manj prijetnih lastnosti 

tradicionalne, patriarhalne moškosti, kot posmehljivo konotacijo, ki poudarja predvsem 

domnevno pretirano samozadostnost nove moškosti (Beynon 2002, 101). Ravno v kontekstu 

novih moškosti se pogosto pojavlja koncept krize moškosti, ki večinoma izhaja iz odziva na 

drugi val feminizma in njegovih posledic, ko naj bi moški izgubili številne »samoumevne« 

privilegije, kot so prevladujoči položaji na trgu dela, znotraj izobraževalnega sistema, družine 

itd. (Edwards 2006, 8–16). Čeprav dokazov o splošni krizi moškosti ni, se ta povezuje z 

dojeto feminizacijo, pa naj bo to feminizacija določenih moškosti ali feminizacija področij, ki 

so bila prej dojeta kot moška (Edwards 2006, 17).  

Novi moški, ki ne ustreza več tradicionalnim predstavam o moškosti, je prevzel dve osnovni 

obliki: obliko skrbnika oziroma novega očeta in obliko narcisa; Edwards (2006) v kontekstu 

Velike Britanije govori še o novih fantih. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta se namreč 

predvsem v Veliki Britaniji in njihovem revijalnem tisku pojavila dve narcisoidni obliki nove 

moškosti, in sicer novi moški (New Man) in novi fant (New Lad), ki ju Edwards (2006) 

označuje kot potencialni odziv na feminizem drugega vala ali pa del širšega procesa 

komodifikacije moškosti. Obliko nove moškosti skrbnika najdemo na primer v ZDA, kjer v 
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70. in začetku 80. let nastopi podoba novega očeta, ki se oblikuje kot nasprotje tradicionalni, 

neekspresivni, hipermaskulini moškosti (Messner 1993), ki se vedno bolj premešča na nižje 

razrede. 

Novi moški – narcis je moški v formi, ki skrbi za svoje telo in zdravje, spremlja modo in 

nakupuje sam, je ambiciozen karierist, ki ga vodi želja po doseganju višjega statusa in 

razkazovanju svojega materialnega uspeha. Čeprav ima številne lastnosti, ki bi jih 

tradicionalno pripisovali ženskosti, so te vpete v hegemono moškost poznega 20. stoletja in 

začetka 21. stoletja (Beynon 2002, 119). Novi moški – narcis je posledica spremenjenih 

družbenih razmer in razmerij med spoloma, tudi posledica komercializacije moškosti in 

ekspanzije potrošništva po drugi svetovni vojni. Čeprav komercializacija moškosti svoj glavni 

pospešek dobi v osemdesetih, izvira iz pop kulture petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so 

moškosti, ki temeljijo na družbenem razredu, začele nadomeščati moškosti, ki temeljijo na 

slogu.  

Ehenreich (Beynon 2002, 102) povezavo med petdesetimi in osemdesetimi najde v Playboyu, 

ki promovira moškost, ki zavrača zgodnjo poroko in otroke kot dokaz normalne moškosti ter 

stremi h kopičenju dragih oblačil, hitrih avtov in lepih žensk. Utopično različico playboy 

moškosti je izkoristila predvsem oglasna industrija v osemdesetih, ki je poleg ženskega na 

ogled vedno bolj pogosto postavljala tudi moško telo, kar počne še danes. Moškemu pogledu 

na ženske se je tako pridružil še moški pogled na moške, ki je viden v modni in oglaševalski 

industriji z vzponom revij za moške o modi, spremenile pa so se tudi medijske reprezentacije 

moškosti, v katerih so moški prikazani kot samozavestni, urejeni, mišičasti, a tudi občutljivi 

(Beynon 2002, 102–105). Playboy moškost v Veliki Britaniji dobi svojo različico v reviji 

Loaded, ki je začela izhajati leta 1994. Medtem ko je novi moški, naj bo to narcis ali novi oče, 

očitno pro-feministična oblika moškosti, je novi fant reakcionistični obrat k predfeminističnim 

vrednotam seksa, športa in pijančevanja ter posledično k pretežno moškemu svetu pubov, 

pornografije in nogometa (Edwards 2006, 39). Ključna komponenta revij za nove fante je 

ironija, saj je seksizem, ki ga je mogoče najti v besedilih, tako odkrit, da ga je pogosto težko 

jemati resno, s tem pa se precej razširi in zakomplicira interpretacija tovrstnih revij, 

nadaljevank in filmov, kot so na primer Pljuni in jo stisni, Morilci, tatovi in dve nabriti 

šibrovki ter Stekli psi, v katerih so po Edwardsovem (2006) mnenju reprezentacije moškosti 
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prej hiper-resnične kot resnične in posledično bolj kot ne kategorije komodifikacije različnih 

moškosti.  

Nova moškost skrbnika oziroma novega očeta pa po drugi strani kultivira prikaz čustvene 

občutljivosti in participacije v starševstvu, čeprav to ni v skladu s tipičnim vsakdanom novega 

moškega (Hooper 2001, 72). Novi moški skrbnik oziroma novi oče je tako na primer moškost, 

ki ponuja moški odgovor na feminizem prvega vala in spremenjene družbene razmere v 

sedemdesetih letih predvsem v ZDA in Veliki Britaniji. Novi moški oče prevzema breme 

vzgoje otrok in se večinoma pojavlja med visoko izobraženimi moškimi srednjega razreda. 

Novi oče predstavlja ideal v primerjavi s patriarhizirano moškostjo, ki pooseblja posilstvo, 

vojno, incest, onesnaževanje in podobno, zaradi česar je ena od oblik novega moškega 

skrbnika tudi moškost, ki je tesno povezana z naravo, gozdovi in posledično iskanjem »prave 

moškosti« (Beynon 2002, 100–101).  

Novi oče je na deklarativni ravni bolj vpleten v vzgojo otrok in domača opravila, a tako 

raziskave v tujini kot pri nas kažejo, da se spremembe »hitreje odvijajo na ravni simbolnega, 

na ravni subjektivnih stališč, mišljenj, percepcij kakor pa na ravni dejanskega delovanja. 

Lastnosti novega očetovstva se kažejo v spreminjanju ideologije očetovstva na družbeni, 

sistemski ravni in v spreminjanju moške identitete na individualni ravni« (Rener in Švab 

2008, 7). Tako kot podoba novega očeta je tudi splošna kulturna podoba novega moškega 

podoba belega, heteroseksualnega moškega iz srednjega ali višjega razreda, pri katerem 

premik v osebnem in življenjskem slogu predstavlja odmik od tradicionalne moškosti, ki jo 

privilegirani moški vidijo kot nezdravo ali čustveno omejujočo. Pri tem, poudarja Messner 

(1993), pa ne prihaja do spremembe razmerij moči med moškimi ali ženskami, saj je 

uprizarjanje moškosti, četudi je bližje uprizarjanju ženskosti, dojeto v okviru hegemone 

moškosti 21. stoletja. V okviru novih moškosti lahko namreč kot eno od oblik privilegirane 

moškosti obravnavamo buržujsko-racionalistični model, ki ga opisuje Hooper (2001). Ta 

model izvira iz mednarodne politične sfere in je model manj agresivne, bolj egalitarne in 

demokratične moškosti. Idealizira tekmovalni individualizem, razum, samonadzor in 

samozanikanje. Kombinira spoštovanje, ki ga prinaša služenje kruha za vso družino in 

preračunljivo racionalnost v javnem življenju. V tem modelu sta superiorni intelekt in osebna 

integriteta bistveno bolj cenjena kot fizična moč ali pogum. Razmerje med tem modelom ter 
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ženskami in feminizmom je bolj subtilno in kompleksno kot v primeru bojevniškega ali 

patriarhalnega tipa, saj so filozofi tega tipa moškosti propagirali pravice žensk; tudi sam 

feminizem ima svoje korenine v buržujsko-racionalistični misli (Hooper 2001, 98). Vendar pa 

to še ne pomeni, da buržujsko-racionalistični model avtomatično pomeni odsotnost mizoginije 

ali podcenjevanja žensk. Ta model moškosti namreč prevladuje v mednarodni politiki, v 

kateri so ženske tradicionalno odsotne oziroma označene kot grožnja moškosti, sam izraz 

»mednarodno« pa prinaša prizvok privilegiranega dostopa do moči zunaj državnih meja, ki 

omejujejo večino državljanov. Gre za sodobno obliko moškosti, prvo obliko novega moškega, 

ki je tesno povezana z razsvetljenstvom in moderno državo ter razvojem kapitalizma (Hooper 

2001, 88).  

Buržujsko-racionalistični model v politiki je nasledil model državljana-bojevnika, saj so 

nekoč državniki, ki so sledili makiavelističnemu načelu skrivnostne diplomacije, utelešali 

model državljana-bojevnika, okrepljenega s patriarhalnimi privilegiji. Vendar pa tovrstni 

državljani-bojevniki v novem obdobju mednarodnega sodelovanja niso ustrezali potrebam 

mednarodnih zadev, zato so jih nadomestili buržujsko-racionalistični strokovnjaki (Hooper 

2001, 104), ki so v »pisarniških« zadevah prevzemali prakse, ki so nekoč veljale za ženske, 

kot je na primer delo za mizo. Fizičnost, mišičastost in bojevništvo tako niso bili izbrisani, 

temveč nadomeščeni (Carver 2014, 119). Kot nakazuje že ime, je bistvena komponenta 

tovrstne moškosti racionalnost, ki je stereotipno povezana z moškostjo in javnim življenjem; 

abstraktno logiko trga, dominantnimi principi birokratske organizacije in vodenja zasebnega 

življenja; racionalnost je ideološka tema, ki združuje razred in spol ter hkrati tvori jedro 

moderne hegemone moškosti (Morgan 2005, 170).  

3.5.3.2 Moškost delavskega razreda 
 

Vzpon novega moškega narcisa je v Veliki Britaniji nastopil v času, ko so se pod vplivom 

politike Margaret Thatcher omejevale varnost in pravice delavcev. Tradicionalna moška 

kariera je bila napadena z več strani, premik od industrializacije k elektronski tehnologiji pa je 

bil najbolj usoden prav za moške delavskega razreda. Delovna mesta, ki so zahtevala fizično 

moč, so začela izginjati, s tem pa tudi simboli moškosti delavskega razreda, kot so 

samozavest, tovarištvo in morala (Beynon 2002, 107–108). Spremembe v hegemoni moškosti, 
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kot je premik k novim moškostim, po Messnerju (1993) marginalizirane moškosti postavlja v 

kategorijo drugosti, kot zastarelo obliko tradicionalne moškosti. Temnopolti moški, moški 

delavskega razreda, priseljenci in drugi postanejo posredno tisti, ki v primerjavi z novimi 

moškostmi posedujejo regresivne oblike moškosti (Bridges in Pascoe 2014), njihovo 

prekomerno uprizarjanje moškosti pa je označeno za nazadnjaško, celo primitivno. 

»Prekomerno uprizarjanje« moškosti, o katerem pišejo Willer in drugi (2013), je tesno 

povezano z razredno pripadnostjo oziroma položajem v družbeni strukturi. Kot opozarjata 

Hondagneu-Sotelo in Messner (1994), je treba sociologijo moških in moškosti decentralizirati 

in na hegemono moškost pogledati z vidika marginaliziranih in podrejenih moškosti. Po 

njunem mnenju namreč izkazovanje čustev v javnosti ni zgolj uprizarjanje nove moškosti, 

temveč tudi uprizarjanje institucionalne moči.  

Jokanje moškega v javnosti ne signalizira več šibkosti, temveč legitimira moč novega 

moškega, saj je nova moškost domena višjega srednjega razreda, privilegiranih posameznikov 

z veliko institucionalno močjo, ki za uprizarjanje svojega položaja in moškosti potrebujejo 

opozicijo. Ker je sprejemanje »nove ženske«, torej samostojne, neodvisne in enakopravne 

ženske del identitete novega moškega, se lastnosti, ki jih nova moškost zavrača, kot so 

pretirano fizično in verbalno izkazovanje dominantnosti, stoicizem in čustvena zadržanost, 

projicirane na manj privilegirane družbene skupine, kot so moški delavskega razreda, geji, 

bodybuilderji, temnopolti športniki, Latino-američani in priseljenci. Podoba novega moškega 

zavrača oziroma se upira feminističnim izzivom, moški institucionalni moči in privilegijem 

ter »odgovornost« prelaga na nižje sloje, ki jim očita mizoginost in šovinizem (Hondagneu-

Sotelo in Messner 1994).  

Hondagneu-Sotelo in Messner (1994) pri tem opozarjata na študije moškosti, kot je na primer 

študija Manuela Pena (1991) o kulturi mehiških priseljencev na delovnem mestu, ki ugotavlja, 

da so javne podobe podrejenih moškosti dojete kot osebno in kolektivno konstruirana 

uprizarjanja moškosti, medtem ko je nova moškost pogosto opisana kot nekaj, kar posamezni 

moški je in ne kot nekaj, kar je konstruirano glede na družbeno situacijo, kar še dodatno 

utrjuje institucionalno moč in privilegiranost novega moškega. Pretirano izkazovanje 

moškega ponosa, medosebne dominantnosti, mizoginosti in fizične moči so pogosto znak 

pomanjkanja institucionalne moči in privilegijev v primerjavi z drugimi moškimi. To sicer ne 
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pomeni, da v podrejenih moškostih ni mizoginosti, saj so njihova zasebna življenja prav tako 

lahko urejena po egalitarnih principih delitve dela in skrbi za otroke, a javno izražanje 

čustvene občutljivosti je domena privilegiranih moških, ki na ta način izkazujejo tudi 

razredno, rasno in spolno privilegiranost in večji vpliv tako od žensk kot (in predvsem) drugih 

moških, medtem ko podrejene moškosti pretirano uprizarjanje fizične moči uporabljajo za 

večanje vpliva znotraj relativne nemoči. Hkrati je uprizarjanje nove moškosti pogosto 

nekritično nagrajeno, namesto da bi ga tako kot uprizarjanje podrejenih moškosti kritično 

preučili (Hondagneu-Sotelo in Messner 1994, 2015). Nova moškost je tako tesno povezana s 

privilegiranim statusom v družbi, kar jo postavlja v hegemono pozicijo. »Hegemona definicija 

moškosti je moški z vplivom in vpliven moški,« kar pomeni, da moškost enačimo z močjo, 

uspehom, sposobnostjo, zanesljivostjo in nadzorom. Same definicije moškosti v naši družbi 

ohranjajo moč, ki jo imajo nekateri moški nad drugimi moškimi in ženskami (Kimmel 1994, 

125). 

 

Moškost delavskega razreda za razliko od nove moškosti ponuja tradicionalne vrednote, 

povezane s predindustrijskim obdobjem, ko je večja fizična moč pomenila večji zaslužek. 

Čeprav gre za zastarelo moškost, ki sta je slavila predvsem klasični in novi Hollywood do 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je glede na medijske prispevke o krizi moškosti ta še 

vedno idealna, hegemona moškost in v medijskem diskurzu naravna moškost. Medtem ko 

lahko moški srednjega razreda pridobiva na institucionalni moči, lahko moški delavskega 

razreda pridobiva na fizični moči, kot posledica pa pogosto prevzema mačo identitete, da bi z 

njimi prekrili svojo nemoč, ki jo kompenzira tudi z dominantnostjo v domačem okolju 

(Beynon 2002, 20). Michele Lamont (2000) ugotavlja, da je v središču delavskega življenja 

morala, moške delavskega razreda pa druži občutek »borbe za preživetje«. Biti delaven je 

način, na katerega se izraža moškost, še posebej če ta vključuje fizične aktivnosti (Lamont 

2000, 27). Medtem ko je moškost delavskega razreda v kapitalizmu podrejena moškost, pa se 

nekatere njene lastnosti zrcalijo v uspešnih poslovnežih in v našem primeru politikih, na 

primer podobe moči in odgovornosti. Moškost delavskega razreda ima zato oznako nekakšne 

hipermoškosti, še posebej v primerjavi z moškostjo srednjega razreda (Hooper 2001, 71). 

Hegemona moškost se konstruira glede na ostale moškosti in tudi ženskosti. Grožnja po 

feminizaciji lahko služi kot orodje za podrejanje moškosti idealom hegemone moškosti, saj 
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podrejene moškosti feminizira in nato demonizira, pri čemer je ključna oznaka 

homoseksualnost (Hooper 2001, 70). Razred in seksualnost prečita tudi rasno hierarhijo, 

zaradi katere se številni moški znajdejo v nasprotujočih se položajih. Hooper kot primer 

navaja v ZDA dojeto hipermaskulinost temnopoltih moških delavskega razreda in feminilnost 

Azijcev srednjega razreda. Te različne interpretacije pomenijo, da morajo moški iz 

nehegemonih skupin sodelovati in se hkrati upirati moškostim, ki so jim »predpisane«, zato 

podrejene moškosti nikoli niso v celoti regresivne ali progresivne.  

3.6 Ženskosti 

3.6.1 Hegemona ženskost 
 

Hegemoni moškosti enakovredne pozicije v ženskosti po mnenju Connell (2012/1995) ni, saj 

so vse ženskosti, ne glede na to, da so nekatere pogostejše in nekatere bolj privilegirane, 

podrejene hegemoni moškosti. Zaradi moške dominacije po Bourdieuju ženske obstajajo 

skozi in za pogled drugih »kot ljubeznivi, privlačni in razpoložljivi objekti«, od katerih se 

pričakuje, da so »ženstvene«, torej smehljajoče se, prijazne, zadržane, pokorne, obzirne in 

celo neopazne. To, kar se imenuje »ženstvenost«, je po Bourdieuju v resnici pogosto le oblika 

prizanesljivosti do resničnih in domnevnih moških pričakovanj, »zlasti tistih, ki zadevajo 

poveličevanje ega« (Bourdieu 2010, 76). Ženske, meni, ki prelomijo tiho razmerje 

razpoložljivosti, so v očeh moških »neženstvene«, »celo kot lezbijke«, kar je lahko še posebej 

problematično v politiki. Mimi Schippers (2007) prek konceptualizacije hegemone moškosti 

Connell izpelje ogrodje, ki v spolni režim vnaša ženskosti in tudi konceptualizira različne 

ženskosti. Kot povzema teorijo Connell (2012), so moškosti in ženskosti lahko »spolni 

projekti« v življenju posameznikov in posameznic, saj ti ne »posedujejo« moškosti ali 

ženskosti, temveč ju ustvarjajo prek udeležbe v moških ali ženskih praksah. Moškost ali 

ženskost je tako set praks, ki se dogaja v prostoru in času in ki ga kolektivno uprizarjajo 

skupine, skupnosti in družbe. Hegemonija spola ne deluje zgolj kot podrejanje ženskosti, 

temveč tudi kot podrejanje drugih moškosti. Hegemona moškost legitimira dominacijo 

moških nad ženskami kot skupino, zaradi česar Connell meni, da ženskosti nimajo 

enakovredne hegemone pozicije, da pa obstaja ženskost, ki temelji na podrejanju interesom in 

željam moških in jo imenuje poudarjena ženskost. Simone De Beauvoir ideal povprečnega 

zahodnjaka tako opiše kot žensko, ki prostovoljno sprejme moško dominacijo, ki ne sprejema 
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njegovih idej brez debate, a se njegovim argumentom prilagodi, in čeprav se jim intelektualno 

upira, je na koncu prepričana. Bolj kot je ponosen, večje avanture si bo zaželel, saj je za 

moškega največja zmaga ta, da ga ženska prostovoljno prizna kot svojo usodo (De Beauvoir 

1947/1997, 216).  

 

Connell se strinja, da obstaja tudi več ženskosti, a te tipologije ne razvije. A ko govori o 

podrejenih moškostih, pri tem navaja, da te pogosto sovpadajo z ženskostmi. Tovrstno 

povezovanje je teoretsko neplodno, opozarja Schippers, saj hitro pripelje do enačenja 

moškosti s tem, kar počnejo moški, in ženskosti s tem, kar počnejo ženske. Schippers zato h 

konceptualizaciji Connell doda koncept heteroseksualne matrike Judith Butler. 

Heteroseksualna želja je po Butler (2006/1990) osrednja lastnost tako ženskih kot moških in 

je tisto, kar moškost in ženskost veže v binarno nasprotje in hierarhično razmerje. Ljudje se 

rodimo kot biseksualna bitja, po Freudu polimorfno perverzni, nadaljnji razvoj naše spolnosti 

pa je odvisen predvsem od družbe, pričakovanj in tudi aktualne znanosti. Dolgoletna, strastna 

ženska prijateljstva, ki lahko, ali pa tudi ne, vključujejo genitalne spolne odnose, so bila za 

lezbična označena šele med letoma 1880 in 1920, kar kaže na to, da heteroseksualnost ne 

pomeni vedno isto v prostoru in času (Harding 1986, 128). Če biološki spol ne omejuje 

družbenega, tudi ne omejuje več binarnosti dveh spolov – moškega in ženskega, ki je sicer 

kategorija, ki služi predvsem v namene reproduktivne in heteroseksualne spolnosti. 

Heteroseksualnost ponuja normativne spolne pozicije, ki pa jih je nemogoče utelesiti. Ta 

nezmožnost popolne identifikacije brez nekoherentnosti pa heteroseksualnost razkriva kot 

nujno, a hkrati tudi kot neizogibno komedijo, zaradi česar Butler heteroseksualnost označi za 

konstantno parodijo same sebe, kot alternativno gejevsko/lezbično perspektivo (Butler 

2006/1990, 161–166). Prav seksualnost je po MacKinnon (1982, 531) ključna pri konstrukciji 

spola, saj se oseba ne identificira s statusom ženske prek fizične dozorelosti ali priučenosti v 

družbeno vlogo, temveč prek izkušnje, povezane s seksualnostjo, »kompleksne unije 

fizičnosti, čustvenosti, identitet in potrditve statusa«. Seksualnost oziroma spolnost določa 

(družbeni) spol – gender, saj »prava« ženska prek izkušnje spolnosti postane seksualni objekt 

za moškega in za moško uporabo, kar pomeni, da njen spol določajo heteroseksualnost, 

heteroseksualni spolni odnosi in zavzemanje enega od dveh polov v heteroseksualni zvezi. V 

zahodnih kulturah je heteroseksualna želja definirana kot erotična želja po drugačnem in kot 



101 
 

taka deluje hegemono, ko moškost in ženskost združi v komplementarni nasprotji. Od tod 

prepričanje, da moške po naravi privlačijo ženske in ženske moški, ker so si različni. Čeprav 

je vsebina moškosti ali ženskosti precej več kot zgolj erotična želja, pa je konstrukcija hetero-

želje po Schippers (2007) ontološkega pomena, saj vzpostavi razmerje med moškostjo in 

ženskostjo. Erotična želja po ženskem objektu je konstruirana kot moška, biti objekt poželenja 

moškega pa je žensko. Heteroseksualna želja je osnova moškosti in tudi osnova razlike med 

komplementarno moškostjo in ženskostjo.  

 

Različnost in komplementarnost pa ne konstituirata hegemonije. Hegemone lastnosti kulture 

so tiste, ki služijo interesom in moči vladajočih razredov, legitimirajo njihovo nadvladje in 

dominacijo ter spodbujajo k temu, da se vsi strinjajo in sodelujejo pri družbenih razmerjih 

vladajočih. Obvezna heteroseksualnost in hegemone konstrukcije seksualnosti kot naravne in 

temelječe v biologiji vzpostavljajo »naravnost« in komplementarnost hierarhičnih razmerij 

med moškostjo in ženskostjo, med moškimi in ženskami, o »naravnosti« in neizbežnosti 

razmerij dominacije in podrejanja (Schippers 2007). Hegemona moškost lahko vključuje 

fizično moč, zmožnost medosebnega nasilja ob konfliktih in avtoriteto, kar zagotavlja moškim 

legitimno dominantnost nad ženskami, a le, ko so te lastnosti simbolično povezane s 

komplementarnimi in inferiornimi lastnostmi, ki naj bi pripadale ženskosti. Da bi ženskost 

podredili moškosti, se ji pripisuje fizična ranljivost, nezmožnost učinkovite uporabe nasilja in 

ubogljivost. Skozi družbene prakse hierarhično razmerje med moškostjo in ženskostjo 

organizira razmerja v družbenem življenju, zaradi česar moškosti in ženskosti ne ponujajo 

zgolj racionalne razlage za vedenje posameznikov in posameznic, temveč tudi navodila, kako 

koordinirati, ocenjevati in regulirati družbene prakse. V tem leži hegemonost, kjer ločujemo 

med kontekstualno in kulturno specifičnimi pomeni za to, kar naj bi ženske in moški bili 

(moškosti in ženskosti), in mehanizmi (družbenimi praksami), prek katerih se ti pomeni 

oblikujejo. Moškost in ženskost, tako Garlick (2003), zagotavljata tehnologijo za 

organiziranje družbenih praks, ki čez čas kot ponavljajoči se vzorci postanejo, proizvajajo in 

legitimirajo moško dominantne medsebojne odnose moči, delitev dela po spolu in 

neenakomerno distribucijo virov in avtoritete. Moškost in ženskost sta hegemoni ravno v 

ideološkem delu, ko legitimirata in organizirata, kar moški dejansko počnejo, da dominirajo 
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ženskam kot posameznicam ali skupini. Z razširjenim konceptom hegemone moškosti, ki v 

ospredje postavlja razmerje do ženskosti, Schippers (2007) izpelje hegemono ženskost.  

 

Hegemona ženskost je sestavljena iz lastnosti, ki jih definiramo kot ženske in ki 

vzpostavljajo in legitimirajo hierarhično in komplementarno razmerje do hegemone moškosti. 

S tem zagotavlja dominantno pozicijo moških in podrejenost žensk. Ko v ospredje 

hegemonije spola postavimo to razmerje, dobimo skupke lastnosti spola, ki se ne konstruirajo, 

kot predvideva Connell, v podrejenem razmerju do hegemone moškosti, temveč v odnosu do 

idealiziranega razmerja med moškostjo in ženskostjo. Če so hegemoni odnosi med spoloma 

odvisni od simbolne konstrukcije želje po ženskem objektu, fizične moči in avtoritete kot 

lastnosti, ki moške razlikujejo od žensk in legitimirajo njihovo družbeno dominantnost, potem 

morajo te lastnosti ostati ženskam nedostopne. Da bi moškim zagotovili ekskluziven dostop 

do teh lastnosti, morajo biti druge konfiguracije ženskih lastnosti definirane kot deviantne in 

stigmatizirane – tako so definirani ideali ženskosti in sankcionirane ženske, ki skušajo 

uprizarjati hegemono moškost z lastnostmi, kot so spolna želja do drugih žensk, 

promiskuiteta, »frigidnost« ali spolna nedosegljivost in agresivnost. Ženske s temi lastnostmi 

utelešajo zavračanje komplementarnosti hegemoni moškosti in s tem ogrožajo moško 

dominacijo, zato so takšne ženske oziroma lastnosti stigmatizirane in tudi sankcionirane. 

Schippers ženskosti, ki so manj zaželene od hegemone ženskosti, imenuje »pariah 

femininities« oziroma odrinjene ženskosti. Odrinjene ženskosti niso podrejene ženskosti, saj 

so bolj kot inferiorne dojete kot škodljive za razmerje med moškostjo in ženskostjo. Že ena 

sama od lastnosti odrinjenih ženskosti definira osebo (kot lezbijko, cipo, možačo, prasico ...), 

ženske s temi lastnostmi pa so družbeno nezaželene in na splošno dojete kot škodljive za 

družbo. S tem se zmanjša njihova grožnja moški dominantnosti. Čeprav imajo odrinjene 

ženskosti zaželene lastnosti hegemone moškosti, kot so želja po drugi ženski (lezbijka), 

avtoriteta (prasica), fizično nasilje (poredna punca), prevzemanje pobude in nepodrejanje 

(cipa), so konstruirane kot ženske lastnosti, ko jih uprizarjajo ženske. Ko je ženska 

avtoritativna, ne uprizarja moškosti, temveč nezaželeno ženskost. Hegemona moškost mora 

zato postati nekaj povsem drugega, ko jo uprizarjajo ženske, saj le tako lastnosti ostanejo del 

moškosti in njihovo legitimno uprizarjanje v moških rokah. Simbolna konstrukcija odrinjenih 

ženskosti je tako osrednja lastnost spolne hegemonije in ima kot taka zelo resne posledice za 
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ženske, ki jih utelešajo. Schippers sklepa, da lahko kontekstualno specifične lastnosti 

hegemone moškosti v katerem koli okolju identificiramo tako, da najdemo odrinjene 

ženskosti – lastnosti ali prakse, ki so, ko jih utelešajo ženske, hkrati stigmatizirane in 

feminizirane.  

 

Tako kot morajo lastnosti hegemone moškosti ostati ekskluzivno v rokah moških, velja to tudi 

za hegemono ženskost. Ko moški izkazuje lastnosti hegemone ženskosti, kot je na primer 

želja, da bi bil objekt poželenja moškega, postane tarča stigmatizacije in  »škodljiv« za 

družbo. Moški, ki hrepeni po moškem, zmoti domnevno naravno, komplementarno željo med 

moškimi in ženskami. Tu ne gre za odrinjene moškosti, saj moška homoseksualna želja in 

šibkost na simbolni ravni nista konstruirana kot problematični moški lastnosti, temveč kot 

ženski.  

 

Ker je ženskost vedno inferiorna in nezaželena v primerjavi z moškostjo, nobena moška 

lastnost oziroma lastnost hegemone moškosti ni stigmatizirana kot škodljiva ali podrejena, 

zato Schippers zaključi, da podrejene ali odrinjene moškosti ne obstajajo. Kar Connell 

označuje za podrejeno moškost, je po Schippers zgolj uprizarjanje hegemone ženskosti s 

strani moških.  

 

Po tej konceptualizaciji se mora vsakršno raziskovanje moškosti in ženskosti osredotočati na 

odnos med njima. Ključna vprašanja pri tem so: Katere lastnosti ali prakse so razumljene kot 

moške? Katere lastnosti ali prakse kot ženske? Katere od teh lastnosti in praks postavljajo 

ženskost v komplementaren ali podrejen odnos do moškosti? Katere lastnosti ali prakse žensk 

so definirane kot ženske, škodljive ali neprimerne? Katere so odrinjene ženskosti? Medtem ko 

je iskanje odnosa med moškostjo in ženskostjo uporabno za določanje hegemonih lastnosti 

spola, pa konceptualizacija po Schippers spol v veliki meri veže na telo. Pri tem dodaja, da so 

spoli, ki niso niti ženski niti moški, že po definiciji podrejeni moškosti. 
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3.6.2 Nove ženskosti v novem feminizmu in postfeminizmu5 

Lepotičenje, moda in domačnost ter konotacija pasivnosti, submisivnosti in površinskosti so 

tvorile ženskost, ki jo je drugi val feminizma skušal denaturalizirati, opozoriti, da pripisovanje 

teh lastnosti ženskam predstavlja mehanizem ustvarjanja razmerij moči (Budgeon 2014).  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja z vzponom tako imenovane »girl power«, dekliške 

moči, je v ospredje prišla modernizirana ženskost, ki je sicer še vedno temeljila na 

tradicionalni ženskosti, vendar s poudarjeno samozavestjo, aktivnostjo in samozadostnostjo 

individualizma. Tradicionalne ženske lastnosti so dobile nove pomene, saj niso več 

signalizirale zgolj submisivnosti, temveč so bile postavljene v nove kontekste spolnega reda. 

To naj bi bilo mogoče zaradi večje ekonomske samostojnosti žensk, okoliščine, v katerih 

tradicionalna ženskost ne bi več predstavljala grožnje spolni enakopravnosti, pa tudi zaradi 

dekonstrukcije tradicionalne ženskosti do te mere, ko njeno uprizarjanje lahko celo 

destabilizira spolno hierarhijo (Budgeon 2014, 320). Vendar pa so nove lastnosti, ki so postale 

povezane z ženskostjo, kot so samozavest, odločnost in ambicioznost, še vedno, tudi na 

prelomu tisočletja, delovale znotraj struktur spolne binarnosti. Čeprav sta se homogeni 

kategoriji spola, ki sta temeljili na nasprotjih aktivno/pasivno, storilec/žrtev, subjekt/objekt, v 

novem tisočletju razrahljali, pa to ni pomenilo, da so se razrahljali tudi mehanizmi za 

ustvarjanje spolnih razlik (Genz in Brabon 2009). 

Feminizem tretjega vala nadaljuje teorijo in aktivizem drugega vala iz 60. let prejšnjega 

stoletja6, ki pa sprejema razlike in nasprotja kot del življenja moških in žensk na prelomu 

tisočletja. Idealen način ali model tako ne obstaja, tretji val feminizma prav tako ne zavrača 

popularne kulture, temveč znotraj nje išče močne ženske like, in ne označuje vsega 

popularnega že vnaprej kot mizoginega. Medtem ko feminizem tretjega vala predstavlja novo 

                                                        
5 Postfeminizem moramo ločiti od »novega feminizma«, saj postfeminizem ne prinaša 

revolucionarno novih idej, temveč zgolj resifignikacijo, medtem ko novi feminizem 

predstavlja prelom s feminizmom drugega vala, saj namesto viktimizacije žensk v ospredje 

postavlja svobodo in neodvisnost skupaj s kontinuiranimi neenakostmi – emancipirane ženske 

se kljub svojim novim sanjam in ambicijam še vedno soočajo s konkretnimi, ekonomskimi in 

družbenimi krivicami (Genz in Brabon 2009, 66). 
6 Prvi val feminizma je nastal v času gibanja sufražetk v 20. letih prejšnjega stoletja, drugi pa 

v 60. letih prejšnjega stoletja z gibanjem za človekove pravice v ZDA (Genz in Brabon 2009, 

157). 
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politično ideologijo in oblike feminističnega aktivizma, postfeminizem zavrača kakršnekoli 

težnje k spremembam tako v teoriji kot v praksi (Genz in Brabon 2009, 156–161). 

Postfeminizem Genz in Brabon (2009, 5) uvrščata v intersekcijo in hibridizacijo osrednjih 

medijev, potrošniške kulture, neoliberalne politike, postmoderne teorije in feminizma. Zaradi 

številnih vplivov je postfeminizem deležen številnih kritik; ker je komercialno privlačen, ga 

nekateri označujejo za marketinško sredstvo. Postfeminizem je namreč ustvaril dve 

marketinški demografski ciljni skupini: girlies in chicks, punčke in bejbe, ki kljub poudarjanju 

medsebojnega prijateljstva, podpore in slavljenja svojega spola vsaj glede barvne sheme 

(rožnate) hkrati potrjujejo tradicionalno, krhko ženskost.  

 

Postfeminizem je hkrati retro- in ne-, torej post-, saj ne gre niti za ponovno rojstvo feminizma 

niti za zanikanje feminizma, temveč za kompleksno resignifikacijo, ki ima v sebi potencial 

tako za odpor kot za inovacije (Genz in Brabon 2009, 8). Postfeminizmu se poleg 

komercializacije očita tudi izključevanje razreda, starosti, rase in spolnosti, saj je idealni 

postfeministični subjekt belo, heteroseksualno dekle srednjega razreda, ki svojo seksualnost 

uporablja za zabavo, hkrati pa ne postavlja pod vprašaj patriarhata, temveč pravice žensk 

preoblikuje v liberalne, individualistične politike, ki se osredotočajo na življenjski slog in 

potrošnjo. Postfeminizem v popularni kulturi označujejo ženski liki, kot so Spice Girls, Lara 

Croft in Bridget Jones, ki poudarjajo »girl power«, torej dekliško moč, ki pa ne prinaša jasne 

politične agende, temveč s svojo visoko seksualizirano podobo postavlja nasprotje 

stereotipom »klasičnih« feministk, ki se jih zaradi protesta proti tekmovanju za mis Amerike 

leta 1968 še vedno drži sloves zažigalk modrcev, čeprav na dogodku ni bil zažgan noben del 

spodnjega perila. Girl power se povezuje z zavračanjem viktimizacije žensk, kar naj bi počel 

feminizem drugega vala, in s poudarjanjem, da ženstvenost ni vedno seksistična ali podrejena. 

Po girl power je ženstvenost močna, vplivna in ponuja številne možnosti za svoj spol; s 

tradicionalnimi znaki ženskosti skuša izzvati stabilne formacije spola, zato lahko takšnemu 

feminizmu rečemo tudi femmenism (Genz in Brabon 2009, 76–79). Postfeminizem naj bi tako 

vzporedno s postmodernizmom depolitiziral boj za enakopravnost in ga nadomeščal z 

narcisizmom in neoliberalnim diskurzom enakih možnosti, ki zanemarja dobljene boje 

feminizma v preteklosti in se osredotoča na individualni boj in trdo delo, predvsem pa na 

individualno izbiro. Izbira nadomešča strukturne dejavnike, ki »omejujejo« posameznikovo 
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ali posamezničino življenjsko pot, z idejo, da so vse velike življenjske odločitve zgolj stvar 

izbire, torej v skladu z idejo o ameriških sanjah. Ker je vse odvisno od posamezničinih 

odločitev in izbir, patriarhalni red ostaja nedotaknjen, neizzvan in tako tudi neogrožen (Genz 

in Brabon 2009, 8–40). 

 

Raziskave novih ženskosti kažejo na to, da te vsebujejo tako lastnosti tradicionalne ženskosti 

kot tradicionalne moškosti, vendar po Schippers (2007) ženskost ne more legitimno vsebovati 

lastnosti moškosti, ne da bi s tem posegala v hierarhično komplementarnost hegemonije. Kot 

ugotavlja Budgeon (2014), številne raziskave kažejo ravno obratno; da nove ženskosti niso 

posledica reorganizacije tradicionalne spolne komplementarnosti, prav tako niso vplivale na 

hierarhijo spolov.  

Nove ženskosti imajo ideološko funkcijo: služijo kot simbol kulturnega razvoja in prevlade 

strategij enakopravnosti, hkrati pa so dovolj »ženstvene«, da ne spodbijajo spolne hierarhije. 

Modernizacija v primeru ženskosti ne prinaša možatih žensk, temveč individualizirane 

ženske, lastnosti spola pa delujejo v okviru diskurza individualizma, v katerem so moške 

lastnosti enake zaželenim, individualnim lastnostim. Poudarjen individualizem oziroma ideal 

»svobodnega posameznika« ne postavlja pod vprašaj niti razmerij moči ali družbene 

konstrukcije moškosti niti hierarhije spolov, temveč nove ženskosti postavlja v okvir 

meritokratskega sistema, v katerem uspe zaslužnim posameznicam in posameznikom. Nove 

ženskosti so tesno povezane z odgovornostjo posameznice, ideološkim zanikanjem spola v 

družbenih odnosih in trdno pozicijo znotraj binarnega razmerja spolov, ki je v skladu s 

hegemono obliko ženskosti (Budgeon 2014). Posledično nova ženskost ne priznava 

strukturnih omejitev za napredovanje žensk, kar se kaže v diskurzu, ki ne priznava feminizma 

ali obsoja seksizma, temveč poudarja individualno odgovornost za uspeh. V okviru novih 

ženskosti je poudarjena ženskost, ki jo Connell (2012) postavlja vzporedno s hegemono 

moškostjo, nezaželena ženskost, saj je dojeta kot šibka, dekliška in infantilna, prav tako je 

nezaželena ženskost, ki je maskulinizirana oziroma ženskost, ki predstavlja grožnjo moškim 

privilegijem. Lastnosti, ki so bile nekoč značilne za poudarjeno ženskost, danes nadomešča 

hibridizirana ženskost, ki temelji na zanikanju pretirano očitnih ženskih lastnosti, a se jim v 

celoti vseeno ne odpove, saj bi to ogrozilo binarnost spolov. Identiteta, ki jo morajo uprizarjati 

številne mlade ženske, je uprizorjena znotraj heteronormativne strukture, ki utrjuje in 
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reproducira privilegije bele, zahodnjaške, heteroseksualne ženskosti, ki je postavljena v 

opoziciji s feminizmom, ki ga dojema kot androgenega ali lezbičnega ter mu celo očita 

viktimizacijo žensk (Genz in Brabon 2009). Feministka tako postane nezaželena ženskost, ki 

je dojeta kot agresivna in zahtevna ženskost, to pa sta lastnosti, ki ogrožata heteroseksualne 

norme privlačnosti, torej ogrožata hierarhično komplementarnost spolov. Če se torej moškost 

legitimira prek zavračanja ženskosti, se tudi nove, »opolnomočene« ženskosti čutijo ogrožene 

z določenimi vidiki feminizacije, s čimer nadaljujejo zgodovinsko razvrednotenje ženskosti in 

tako še bolj poudarjajo spolno neenakopravnost (Budgeon 2014). 

3.6.3 Novi tradicionalizem 

 

Novi tradicionalizem v ženskostih predstavlja vrnitev koncepta doma kot ženskega zavetišča, 

ki brani ženske pred stresom v delovnem okolju. Diskurz novega tradicionalizma izhaja iz 

osrednje in idealizirane ideje, da se ženske samostojno in dobro informirano odločijo, da ne 

bodo sodelovale na trgu plačanega dela v dobro svoje družine. Dom v tem diskurzu ni več 

»udobno koncentracijsko taborišče«, kakor ga je v delu The Feminine Mystique poimenovala 

Betty Friedman (1963), temveč domena ženske avtonomije in neodvisnosti (Genz in Brabon 

2009, 52). Novi tradicionalizem temelji na ideji, da imajo ženske »naravni« talent za skrb za 

druge, ideji, ki izhaja iz odgovornosti za moralno vodstvo, ki ga ženskam nalagajo kulture in 

religije judejskega izvora, ter iz delitve na zasebno in javno, ki žensko omejujejo na dom in ki 

s širjenjem gospodarstva in odpiranjem novih delovnih mest ta vzorec ponavlja tako, da 

večino žensk postavlja v storitveni sektor. Novi tradicionalizem po drugi strani materinstvo in 

skrb postavi v širši kontekst in dovoljuje različne oblike materinstva, dopušča pa tudi možnost 

skrbnih, samskih očetov (MacDonald 1995,132). V binarni opoziciji med grehom in 

svetništvom, torej opoziciji kurba/devica leži velik del zahodnega pojmovanja ženskosti 

(MacDonald 1995, 133). Duhovno spoštovanje materinstva se v družbi namreč okrepi vsakič, 

ko to zahtevajo socio-ekonomske okoliščine.  

Novi tradicionalizem deluje kot odpor feminizmu, ki se je v ZDA zgodil že v 50. in 60. letih 

prejšnjega stoletja, po drugi svetovni vojni, med katero je bil trg dela na široko odprt za 

ženske, do obrata, ko so mediji, politika in oglaševalci zamenjali sporočilo in se vrnili k 

predvojnemu diskurzu, po katerem morajo moški delati, ženske pa zanje in za družino skrbeti 

doma (Genz in Brabon 2009, 55, MacDonald 1995, 135). Po vzponu feminizma drugega vala 
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v 70. letih prejšnjega stoletja se ponoven odpor v zahodni kulturi zgodi v osemdesetih, ko 

feminizem znova postane negativna oznaka in se navaja kot razlog za nesrečo številnih žensk, 

ki jih kombiniranje službe in družine ne osrečuje; diskurz, ki se pri nas pojavlja še precej 

dolgo, na primer še leta 2009 v Mladini s člankom Ženski paradoks (Mekina 2009). Diskurz 

novega tradicionalizma se kaže v medijskem pritisku na neporočene ženske brez otrok, ki so 

prikazane na patologiziran način in s predpostavko, da je za njihovo čustveno labilnost kriva 

opustitev tradicionalnih ženskih vlog.  

V najbolj enodimenzionalnih scenarijih odpora proti feminizmu so nevezane ženske brez 

otrok prikazane kot utelešenje zla, nevrotične psihopatinje, s čimer naj bi ženske odvrnili od 

ambicioznosti in zanemarjanja njihovih »ženskih dolžnosti« (Genz in Brabon 2009, 55–56). 

Vzpon novega tradicionalizma in domačnosti se ponovi v začetku novega tisočletja z 

medijskimi liki, kot je Nigella Lawson, ki v svojih kuharskih oddajah in knjigah goji videz 

glamurozne gospodinje, a hkrati žene milijonarja; nova tradicionalnost je namreč dosegljiva 

predvsem srednjemu in višjemu razredu, kjer so zaslužki enega člana gospodinjstva dovolj 

visoki, da si lahko ženska privošči, da ostane doma, medtem ko je ta izbira ženskam nižjih 

razredov pogosto nedostopna. 

4 Spol v politiki 

 
Moškost pomeni moč, moč nad ženskami, nad drugimi moškimi, kar se manifestira v 

institucionaliziranih oblikah moči: v zakonodaji, v gospodarstvu, na vodstvenih položajih, 

kjer prevladujejo moški (Kimmel, 1994). Tudi odnosi med državami, sploh ko govorimo o 

vojni in diplomaciji, so pogosto spolno zaznamovani. Pri legitimizaciji vojne so pogosti 

eksplicitni pozivi k moškosti (zaradi potrebe po varovanju žensk in otrok), implicitno 

naslanjanje na dolžnost sinov, da služijo svojim vodjem oziroma očetom, ter asociativno 

povezovanje med moškostjo in močjo države. Visoka politika je že sama po sebi koncept, ki 

je spolno zaznamovan, saj svojo pomembnost, javno moč in avtoriteto gradi prav na 

izključenosti žensk. Binarna opozicija moškega in ženskega ter družbeni procesi razmerij med 

spoloma sta del pomena moči same; preizpraševanje ali spreminjanje kateregakoli vidika 

moči, torej tudi binarne delitve na moški in ženski spol, pa tako ogroža stabilnost celotnega 

sistema. Zgodovinske spremembe političnih sistemov lahko spremenijo razmerja med 
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spoloma, lahko pa služijo kot legitimizacija novih režimov (Kimmel 1994). Scott Wallach 

(1988) tako trdi, da lahko zgodovino in naravo političnega procesa zares preučujemo šele, ko 

sprejmemo, da sta kategoriji »moški« in »ženski« prazni in prekrivajoči. Prazni zato, ker 

nimata ultimativnega, transcendentnega pomena, prekrivajoči pa zato, ker tudi ko sta videti 

fiksni, znotraj sebe še vedno vsebujeta alternative ter zanikane in potlačene definicije (1988, 

48–50).  

4.1 Ženskosti v politiki 
 
Raziskovanje spola v politiki je do šestdesetih let prejšnjega stoletja temeljilo na raziskovanju 

gibanj za pravice žensk, torej na raziskovanju sufražetk v 19. in zgodnjem 20. stoletju v 

Veliki Britaniji, po šestdesetih letih pa se je raziskovanje žensk v politiki in posledično tudi 

spola bistveno razširilo (Whitaker 2006, 1). Glavni problem v politični teoriji ostaja nevidnost 

žensk (Ring 2006, 4). Manjša prisotnost žensk v politiki se kaže v politični teoriji, saj so 

ženske v veliki meri izključene iz političnega, dokler politično definiramo kot institucionalno 

obliko vladanja (Squires 1999, 25), izključenost žensk pa izhaja že iz same definicije politike, 

saj konvencionalne koncepcije politiko označujejo kot nasprotje zasebnega. Politika se je v 

pomembnem delu oblikovala okrog delitve na javno in zasebno, ta delitev pa postavlja ženske 

zunaj polja političnega. Kot izpelje Thompson (2011) na podlagi konceptualizacije Hannah 

Arendt (1958), ki delitev na javno in zasebno sfero postavlja v središče antične Grčije in grške 

misli, je zasebno prostor dela. Ker je javno prostor pojavljanja, torej vidnosti, v katerem so 

izrečene besede in storjena dejanja videna in slišana, daje to javnemu določeno stopnjo 

resničnosti in vidnosti, hkrati pa je javno prostor, v katerem posamezniki lahko presegajo 

sami sebe prek dejanj časti in poguma in s tem presežejo smrtnost običajnih posameznikov, se 

zapišejo v zgodovino itd. (Thompson 2011, 52).  

 

Feministični slogan, da je osebno tudi politično, po Squires (1999) predstavlja neposredni 

izziv pravilnosti te delitve. Liberalizem delitev na javno in zasebno vidi kot delitev na državo 

in civilno družbo, kjer je civilna družba zasebna v smislu, da je ne vodi in omejuje država. 

Zasebno v tej delitvi ne pomeni osebnega, intimnega ali družinskega. To sodi pod tretjo sfero 

osebnega, kar pomeni, da dobimo delitev na tri dele: državo, civilno družbo in zasebno. 

Civilna družba tako v primerjavi z državo deluje kot zasebna sfera, v primerjavi z osebnim pa 
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kot javna. Nobena od teh dveh delitev pa v družbo ne umešča družine, torej »domače« sfere, 

ki jo tako izključuje iz liberalne teorije. Posledično javno temelji na izključitvi žensk, ki niso 

izključene samo iz javnega, temveč tudi iz teorije. Dokler so ženske izključene iz političnega 

diskurza, je zanemarjeno tudi razmerje moči znotraj družine in posledično v družbi (Squires 

1999, 25–32). »Zasebno je politično« tako pomeni poziv k politizaciji, s čimer hkrati 

opozorimo na to, da je nekaj, kar je splošno dojeto kot »naravno«, v resnici družbeno 

konstituirano in posledično odprto za spremembe. Ker zasebna sfera vključuje spolnost, 

rojevanje in vzgojo otrok, je percipirana kot naravna sfera in torej ne politična, a prav to so 

področja, ki jih prav tako ureja patriarhalna moč, tako kot konstituiranje spolne identitete in 

vzdrževanje spolne neenakosti.  

 

Če podvomimo o »naravnosti« te sfere, tudi delitev postane filozofsko arbitrarna in 

nerazumna (Squires 1999, 51). Položaj žensk tako ni problematičen samo v političnih 

praksah, temveč tudi v sami politični teoriji, ki je bila pred feminističnimi teorijami (Young 

1990, Phillips 1991 in 1995, Corrin 1999, Whittaker 1999, Lovenduski 2005, Mateo Diaz 

2005) »brez spola« oziroma je bil ta samoumevno moški. Če bi naključno izbrali osebo, ki se 

poklicno ukvarja s politiko v katerem koli parlamentarnem telesu v zahodnem demokratične 

svetu, bi bil to verjetno bel moški, star med 48 in 70 let.  

 

Za poklicno udejstvovanje v politiki naj bi oseba potrebovala dominantno osebnost, 

samozavest, ambicioznost, neodvisnost in vodstvene sposobnosti (Simonton v Van Zoonen 

2005, 73), kar pa so hkrati lastnosti, ki jih dojemamo za maskuline. Političarke se zato 

pogosto znajdejo v položaju outsiderk in pred nerešljivo dilemo: ali naj poudarjajo svoje 

politične kompetence, kot so neodvisnost, moč in odločnost, in tako izgubijo svojo 

»ženskost«, ali naj poudarjajo svoje lastnosti, ki jih delajo ženske, in tako izgubijo vtis 

politične kompetence (Van Zoonen 2005, 74). Ali, kot ugotavlja Bourdieu: »… dostop do 

kakršnekoli moči postavlja ženske v okoliščine double bind. Če namreč delujejo kot moški, 

tvegajo izgubo neogibne lastnosti »ženstvenosti« in zbudijo dvom o naravni pravici moških 

do položajev na oblasti; če delujejo kot ženske, učinkujejo kot nesposobne in neustrezne za 

izpolnjevanje nalog, ki jih zahtevajo okoliščine« (Bourdieu 2010, 78). Biti nekega spola je 

učinek dejanj, ki jih počnemo na načine, ki pritičejo enemu ali drugemu spolu, spol pa 
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postane strategija preživetja s kazenskimi posledicami, saj je spol tisto, kar »humanizira« 

posameznika v sodobni kulturi, tisti, ki pa svojega spola ne »počnejo« na pravilen način, so 

pogosto kaznovani (Butler 1990, 190). Ženske, pa tudi moški, so v politiki pogosto 

kaznovane, če svojega spola ne uprizarjajo pravilno. Hkrati tudi puhlica »politika je kurba« po 

Vlasti Jalušič (1995) kaže na dvojno nemoralnost delovanja žensk v politiki, saj »politiko 

definira kot »sredstvo« za doseganje užitka, ki se potem kaže in razlaga kot užitek oblasti«, za 

žensko pa je nemoralno, da se loteva javnih zadev »na enak način« kot moški (208).  

 

Argumente za večjo zastopanost žensk v politiki lahko razdelimo v štiri skupine: političarke 

so dobre vzornice za mlajše, enakovredna zastopanost žensk v politiki je pravična, političarke 

lahko zagovarjajo interese žensk, ki bi bili sicer spregledani, v četrti pa so tisti, ki trdijo, da bo 

prisotnost žensk v politiki izboljšala kakovost političnega življenja (Phillips 1995, 62–63). 

Prva skupina argumentov po Phillips (1995) na politiko ne vpliva neposredno, medtem ko 

druga skupina argumentov temelji na tem, da je »groteskno nepravično«, da moški 

monopolizirajo reprezentacijo v političnih institucijah. Če namreč ne bi bilo nobenih ovir, ki 

bi določenim skupinam preprečevale vstop v politiko, bi lahko pričakovali, da bo politični 

vpliv naključno razporejen med spoli. A medtem ko lahko govorimo o enakih pravicah do 

politične participacije, ne moremo govoriti o enaki pravici do biti izvoljen (Phillips 1995, 65), 

zato, kot že omenjeno, kvote niso dovolj. Empirične raziskave so pokazale, da ženske, ki so 

prisotne v politiki, delujejo na drugačen način kot moški (Antić Gaber 2007), ali, kot 

ugotavlja Squires: »Ženske bodo transformirale slog debate in moralni okvir politike. Da bi to 

storile, morajo biti ženske same prisotne, saj naloge reprezentiranja identitete ne moremo 

delegirati, kot lahko delegiramo reprezentacijo interesov« (Squires 1999, 225). Phillips sicer 

predvideva, da so politična prepričanja bolj formativna kot spol, razlika med tistimi, ki se 

ukvarjajo s politiko, in tistimi, ki se ne, pa je precej večja kot kakršnakoli razlika med spolom 

tistih, ki so izvoljeni (Phillips 1995, 75). Vendar pa pretekle izkušnje kažejo, da imajo 

parlamenti z večinsko moško zasedbo omejeno sposobnost artikuliranja interesov ali potreb 

žensk; predstavniki imajo tudi svojo avtonomijo, ki jim omogoča odločanje po lastni vesti in 

ne po naročilu stranke, zaradi česar je pomembno, kdo so ti predstavniki (Phillips 1995, 78).  
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Tako politična praksa kot študija politike sta zgodovinsko povezani z moškimi in moškostjo, 

celo tako, da nekateri trdijo, da je politika najbolj eksplicitno moška človeška 

aktivnost(Squires 1999). Ženska v politiki zato predstavlja grožnjo in skoraj ni načina, da bi 

njeno delovanje ostalo nezaznamovano z njenim spolom. Če se ne obnaša dovolj »ženstveno« 

oziroma njen performans spola ne izpolnjuje družbenih pričakovanj, je kaznovana, tudi prek 

verbalnih ekscesov, pretirana osredotočenost na njihov videz pa je znak njene deviantnosti, 

vulgarnosti in pomanjkanja discipline (Luthar in Trdina 2011). Po drugi strani lastnosti, ki se 

jih stereotipno pripisuje moškim, v veliki meri sovpadajo z lastnostmi politikov. Moškim 

oziroma moškostim se pripisujejo instrumentalne osebnostne lastnosti, ženskam pa 

ekspresivne, kot so sočutnost, posvečanje drugim, čustvenost in prijaznost. Takšna 

konfiguracija moškost povezuje s političnim delovanjem kot nasprotjem delovanja v zasebni 

sferi, ki je pripisana ženskam. Uspešnost v politiki je tako pogosto pogojena z uspešnim 

uprizarjanjem moškosti in moških lastnosti, tudi ko gre za političarke, neuspeh pa z 

ženskostmi in ženskimi lastnosti.  

 

Pripisovanje moškosti in ženskosti v politiki se v ZDA na primer dogaja tudi na ravni strank. 

Winter (2010) povzema raziskave percepcij volivcev in volivk, ki kažejo, da naj bi po mnenju 

Američanov republikanci bolje obvladali obrambo, spopadanje s terorizmom in nadzorovanje 

kriminala in drog, kar so področja, ki jih Američani povezujejo z moškostjo, medtem ko naj 

bi demokrati prednjačili pri izobraževalnem sistemu, zdravstvu, socialni pomoči revnim, 

varovanju okolja in pri mirovnih operacijah, kar so področja, ki so povezana z ženskostjo in 

delovanjem žensk. Hkrati obstaja precejšen razkorak med strankama v številu izvoljenih 

žensk v ameriški kongres ali senat. Z izjemo obdobja sredi 70. do sredine 80. let prejšnjega 

stoletja, ko je bilo v ameriškem senatu več republikank kot demokratinj, je število 

demokratinj v senatu in kongresu višje od števila republikank, prav tako pa hitreje raste 

število izvoljenih demokratinj v kongres in senat, medtem ko število izvoljenih republikank 

pada (Elder v Winter 2010). Spol stranke se tako lahko v očeh volivcev in volivk ustvari že na 

podlagi prisotnosti žensk v strankah, kar s seboj prinese tudi »vzgojne« asociacije. Kot 

ugotavlja Lakoff (v Winter 2010), so republikanci posledično dojeti kot stranka strogih 

očetov, demokrati pa kot stranka skrbnih mater.  
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Koncept performativnosti spola po Judith Butler v politiki tako lahko zajame uprizarjanje na 

političnem parketu, ki je bolj samozavedno in samorefleksivno. Po Hvenegård-Lassen (2013) 

je uprizarjanje oziroma performativnost v politiki lahko konceptualizirana v bolj teatričnem 

smislu, glede na specifike pri delanju parlamentarne politike.  

 

S privilegiranim položajem, ki so ga deležni politični akterji in akterke, je namreč povezano 

določeno uprizarjanje spola. Kot že omenjeno, se v mednarodni politiki kot hegemona 

pojavlja buržujsko-racionalistična moškost (Hooper 2001) oziroma druge različice nove 

moškosti, ki zaradi svoje hegemonosti vse negativne lastnosti, kot so mačo identiteta, 

mizoginost in agresija, premeščajo na podrejene moškosti. Uprizarjanje ženskosti je v politiki, 

tradicionalno moški sferi delovanja in moči, večinoma dojeto kot nenavadno, tuje (Baird 

2004, Norris 1997, van Zoonen 2005), medtem ko je tradicionalna politična persona 

definirana kot moškega spola in v konfliktu z zasebnim življenjem, kar je bolj problematično 

za ženske kot za moške (van Zoonen 2005, 17). To sicer ne pomeni, da je moškost v politiki 

neproblematična. Hegemona moškost, ki ni fiksna ali univerzalna, se izoblikuje okrog 

konceptov avtoritete in (fizične) moči, heteroseksualnosti in plačanega dela. Hegemona 

moškost je konstitutivna ali pa vsebovana v številnih institucionalnih praksah;  bolj ko se 

moški v javnosti identificirajo s hegemono moškostjo, bolj si lahko izboljšajo svoj položaj 

(Hooper 2001, 56), kar velja tudi v politiki, v kateri moški pogosto uprizarjajo moškost, ki je 

najbolj zaželena med volivci in volivkami. V sodobni politiki so državniki in predsedniki 

pogosto predstavljeni v luči vzorne moškosti; javnost jih presoja na podlagi njihove možatosti 

ali pomanjkanja te (Hooper 2001, 88), kar je posledica prevzemanja že omenjenih diskurzov 

zvezdništva.  

 

Ne obstaja samo ena hegemona moškost, saj lahko trenutno delujočo hegemono moškost v 

prihodnje nadomesti druga. Hegemone moškosti se lahko na različnih ravneh (lokalni, 

regionalni, globalni) med seboj precej razlikujejo (Antić Gaber 2013, 364). Charlotte Hooper 

na globalni ravni govori o buržujsko-racionalističnem modelu moškosti, ki ga najdemo 

predvsem v mednarodni politiki in diplomaciji in ki idealizira tekmovalni individualizem, 

razum, samonadzor, spoštovanje, ki izhaja iz preživljanja celotne družine, in preračunljivo 

racionalnost v javnem življenju (Hooper 2001, 98). Ker se moškosti konstruirajo glede na 
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odnos posameznika do družbenih struktur, vpliva in sredstev (Connell in Messerschmidt 

2005), se nova moškost oziroma buržujsko-racionalistični model, ki ga omenja Hooper, 

pogosteje pojavlja v politiki, torej v višjem srednjem in višjem razredu. 

4.2 Politične moškosti 
 

Ko govorimo o spolu v polju politike, pogosto govorimo o ženskah oziroma ženskostih v 

politiki, ki so zaradi svojega relativno poznega vstopa v politiko tematizirane kot novost, 

nenavaden pojav ali spektakel, medtem ko je prisotnost (izključno) moških v politiki nekaj 

vsakdanjega. »Nevidnost« moškosti (Starck in Sauer 2014), ki izhaja iz njene domnevno 

nevtralne, naravne pozicije, je vidna v politiki, v kateri so bile institucije, norma in prakse, kot 

so država, parlament, državljanstvo in nacionalnost, volilni glas, vojska in drugo, 

tradicionalno dojeti kot spolno nezaznamovani in vodeni izključno na podlagi objektivnega 

razuma in racionalnosti. Posledično tudi prevladujoči oziroma dominantni tip moškosti v 

politiki temelji na racionalnosti in privilegiranem dostopu do moči; gre za buržujsko-

racionalistični model (Hooper 2001). Starck in Sauer (2014) politično moškost definirata kot 

kakršno koli moškost, ki je konstruirana okoli, pripisana in/ali izražena s strani »političnih 

akterjev«, kot so posamezniki in skupine, ki so povezani s političnim poljem, torej 

profesionalni politiki, člani strank, vojske, političnih gibanj in podobnih nosilcev moči, zato 

po mnenju Tosha (2004, 41) politični red lahko služi kot odsev spolnega reda v družbi 

nasploh. Politične vrline torej lahko razumemo kot vrline moškosti nasploh, obratno pa tudi 

formalna politika lahko vzdržuje in utrjuje spolni red.  

 

Kot na primeru nemške social-demokratske stranke med letoma 1848 in 1878 ugotavlja 

Welskopp (2004, 258), so njeni člani zavračali hegemoni ideal moškosti, ki so ga takrat prek 

zasebne lastnine in patriarhalnih družinskih vezi utelešali buržujski liberalni moški – urbani 

ugledni moški srednjih let – s svojim pokroviteljskim odnosom do delavstva. Mladi socialni 

demokrati so nedosegljiv ideal po Welskopp nadomestili z moškostjo, ki je temeljila na 

političnem državljanstvu in delovanju v javni sferi, ki se ni konstruirala glede na kontrast z 

ženskostjo, temveč glede na kontrast z »drugimi«, torej buržuji. Tovrstna moškost kljub temu 

ni dopuščala sodelovanja žensk – elokventen in strasten javni govorec je utelešal ideal 

političnega državljana, medtem ko sta bili sentimentalnost in čustvena privrženost označeni 
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kot feminilni. Hkrati bi udeležba žensk na njihovih srečanjih ogrožala enega redkih javnih 

prostorov, v katerem so se socialdemokrati lahko samouprizarjali kot moški – superiorni tako 

ženskam kot političnim nasprotnikom (Welskopp 2004, 268). 

 

Za uprizarjanje spola v polju politike veljajo nekoliko drugačne zakonitosti kot za uprizarjanje 

spola v drugih poljih. Kot opozarja Antić Gaber (2015), se spolna razmerja v nekaterih drugih 

poljih spreminjajo hitreje kot v političnem, videti pa je tudi, kot da je politika še vedno 

predvsem »moška trdnjava, ki je branjena in ohranjena tudi z utrjevanjem stereotipnih 

predstav, da žensk politika ne zanima, da politika ni primerna za delovanje žensk, ker je 

pregroba, umazana in jemlje preveč časa« (2015, 18). Uprizarjanje spola v politiki je zato 

nekoliko drugačno, pogosto bolj konservativno in nagnjeno k bolj tradicionalnemu 

uprizarjanju, predvsem moškosti. Pri tem gre predvsem za vzpostavljanje legitimnosti oblasti, 

opozarja Sperling (2014), ki jo med drugim dosegajo prek gospodarske politike, družinskih 

vrednot, vojaške moči in domoljubnega ponosa, pogosto pa tudi prek norm uprizarjanja spola, 

še posebej, ko govorimo o nacionalizmu, kar bomo videli pozneje. Sperling (2014) tako meni, 

da je razširjen, če ne celo univerzalen fenomen v politiki ta, da kulturno uokvirjanje moškosti 

v patriarhalnem sistemu moškost označuje za nosilca moči, medtem ko mizoginija, ki jo 

vsebuje patriarhalni sistem, ženske in ženskost reducira na nižjo raven moči in vpliva. 

Tradicionalna moškost omogoča politikom (pa tudi nekaterim političarkam), da uresničujejo 

svojo moč nad tistimi, ki so lahko identificirani ali okarakterizirani v okvirih tradicionalne 

ženskosti. Politiki tako v boju za oblast lahko prevzemajo različne spolne norme, kot sta 

mačizem ali homofobija, kot orodje za legitimacijo svojih politik, pri čemer pa Sperling 

opozarja, da sta za uspešnost potrebni široko sprejemanje spolnih stereotipov in patriarhalna 

kultura, ki privilegira moškost (Sperling 2014, 13).  

 

Tudi v političnem polju moramo razlikovati med različnimi ravnmi (hegemonih) moškosti. 

Messerschmidt (2016) moškosti preučuje na treh ravneh: lokalni, ki se uprizarja v neposredni 

komunikaciji znotraj družine, organizacije ali drugih skupnosti; regionalni, ki se uprizarja na 

ravni družbe, na primer kulture ali države; ter globalni, ki se konstruira v mednarodnih 

okoljih, kot so svetovna politika, gospodarstvo in mediji. Tudi pri našem proučevanju je 

razvidno, da se moškosti uprizarjajo drugače glede na raven. Na regionalni oziroma lokalni 
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ravni, ki jo lahko spremljamo med predsedniškimi kampanjami na terenu, ko so kandidati v 

neposrednem stiku s potencialnimi volivci in volivkami, se uprizarja bolj tradicionalna, 

retrogradna moškost, medtem ko se, kot opozarja Hooper (2001), v političnem polju na 

globalni ravni, torej v mednarodni politiki, uprizarja predvsem buržujsko racionalistična 

moškost, ki jo označuje kot dominantno, torej prevladujočo, ne pa nujno tudi hegemono. A ker 

lahko po Toshu (2004, 48) hegemono moškost označimo tudi kot norme in prakse moškosti, ki 

jih najbolj ceni politično dominanten razred in ki pomagajo pri vzdrževanju njegove avtoritete, 

je buržujsko-racionalistična moškost, čeprav je v odnosu do žensk na manifestni ravni manj 

patriarhalna kot na primer oblike domačijskih moškosti, tudi hegemona moškost, saj s svojo 

zadržanostjo in civiliziranim telesom pomaga pri vzdrževanju avtoritete političnega razreda. 

Hegemonost buržujsko-racionalistične moškosti se hkrati kaže v poudarjanju (tehnokratske) 

racionalnosti, ki pa v stereotipih o uprizarjanju (poudarjene) ženskosti ni vsebovana.  

 

V polju politike do razlik v uprizarjanju moškosti prihaja predvsem na intersekciji z razredom, 

pri čemer prihaja do nasprotja med uprizarjanjem moškosti, ki je hegemona na globalni ravni 

v mednarodni politiki, torej med drugimi moškimi (in ženskami) s privilegiranim dostopom do 

moči, ter med uprizarjanjem moškosti, ki je bližje uprizarjanju hegemone moškosti v nekem 

regionalnem oziroma lokalnem okolju. Ko nosilci moči privzemajo uprizarjanje moškosti 

»ljudstva«, lahko govorimo o populističnih potezah, saj se s tem vzpostavi in poudari razlika 

med »ljudstvom« in »elito«. Kompleksnost položaja, ko nosilec moči uprizarja moškost 

podrejenih, bomo videli predvsem na primeru Boruta Pahorja. Politična moškost se sicer na 

intersekciji z razredom uprizarja še na intersekciji s političnim prepričanjem, nezanemarljiva 

pa je tudi komponenta, v našem primeru implicitno vsebovane, nacionalnosti. V nadaljevanju 

bomo pogledali različne dominantne in hegemone moškosti v zahodnem svetu, predvsem 

načine uprizarjanja na intersekciji z razredom. 

4.3 Razred in spol v politiki 
 

Razred je v nekaterih pogledih premehka kategorija za opisovanje eksplozivnosti družbene 

neenakosti, v globalni družbi tveganja (Beck 2013), umikanje razreda iz sociologije pa je 

delno posledica kritik o pretirano redukcionistični aplikaciji Marxovih konceptov baze in 

nadstavbe (Wood in Skeggs 2011).  
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Tudi v slovenskem medijskem diskurzu in akademskih besedilih je opazno zanemarjanje 

koncepta razreda (Luthar 2014), ki se sklada s post-socialističnim idealom brezrazredne 

družbe. V medijskem diskurzu se razred večinoma obravnava v kontekstu velike revščine, 

njeno prikazovanje pa na primer v oddaji Tednik (TV Slovenija) postane spektakel, 

melodrama v okviru »osebnih zgodb, kjer je osebno izkustvo uporabljeno kot edini dokaz in 

kjer melodrama nadomešča analizo kompleksnosti razrednih razlik« (Luthar 2014, 19).  

 

Medtem ko se po raziskavi Kultura in razred (Luthar 2014) večina v Mariboru in Ljubljani 

živečih Slovencev in Slovenk uvršča v srednji razred, ki funkcionira kot ideal brezrazredne 

družbe, se več kot polovica Britancev po raziskavi UK MORI iz leta 1995 in 2002, uvršča v 

delavski razred. Kar 55 odstotkov tistih, ki so se uvrstili v srednji razred, je dejalo, da imajo 

»občutja delavskega razreda«, medtem ko večina ni znala razložiti, kaj naj bi to pomenilo 

(Wood in Skeggs 2011). Wood in Skeggs (2011) razred označita kot kategorijo, s pomočjo 

katere lahko razložimo distribucijsko neenakost, ki je posledica ekonomske diferenciacije. 

Poleg razlik v ekonomskem kapitalu pa Bourdieu govori še o socialnem, simbolnem in 

kulturnem kapitalu, ki soustvarjajo posameznikov habitus.  

 

Pogojevanja, povezana s posebnim razredom okoliščin obstoja, proizvajajo habituse, 

sisteme trajnih in premestljivih dispozicij, strukturiranih struktur, ki so vnaprej 

določene, da bodo funkcionirale kot strukturirajoče strukture, se pravi kot načela, ki 

porajajo in organizirajo prakse in predstave. Te prakse in predstave je namreč 

mogoče objektivno prilagoditi njihovim namenom, četudi ne predpostavljamo 

zavestnega merjenja na cilje in izrecnega obvladovanja operacij, ki so nujne, da bi te 

cilje dosegli. Prakse in predstave so tudi objektivno »uravnavane« in »zakonite« in 

niso na noben način proizvod podrejanja pravilom; ob vsem tem pa so uprizorjene 

kolektivno, ne da bi bile hkrati proizvod organizatorskega delovanja kakega dirigenta 

(Bourdieu 1980/2002, 90–91). 

Habitus je tako izdelek zgodovine, ki proizvaja individualne in kolektivne prakse, ki pa se 

ujemajo s shemami, ki jih je zasnovala zgodovina. »Habitus zagotavlja dejavno prisotnost 

minulih izkušenj; te izkušnje, spravljene v vsakem organizmu, skušajo zagotoviti v obliki 
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shem zaznavanja, mišljenja in dejanja«, struktura, katere izdelek je habitus, pa upravlja s 

prakso, »vendar ne po poteh mehanskega determinizma, ampak znotraj omejitev in meja, 

prvotno pripisanih njenim iznajdbam« (Bourdieu 1980/2002, 93–94). Habitus in ponavljajoči 

se telesni gibi po Bourdieuju (1979/1984) razkrivajo razredne pozicije. Razred je prav tako 

kot spol performativen, in sicer skozi rutinsko uprizarjanje telesne hexis in habitusa (Wood in 

Skeggs 2011). Tudi razredne neenakosti se vzdržujejo prek uprizarjanja, torej dnevne prakse 

posameznikov in posameznic. Elita postane utelešen performativni akt (Khan v Luthar 2014, 

15), struktura pa ni nekaj, kar določa kulturne izbire, temveč je struktura sestavljena iz 

utrjenih tipičnih izbir (Luthar 2014, 22). Po Ponce de Leon (2002, 27) imperativ uprizarjanja 

izhaja iz tržne menjave v 18. stoletju, ko so ekonomski odnosi postajali vedno bolj teatralni, 

uprizarjanje kot del javne persone pa se je nato razširilo tudi na druga področja življenja kot 

sredstvo za družbeno mobilnost. Skupaj z raso sta spol in razred po West in Fenstermaker 

(1995, 9) primerljiva mehanizma produciranja družbene neenakosti, čeprav imata bistveno 

različne deskriptivne lastnosti in posledice. Nobena oseba ne more občutiti spola, ne da bi 

hkrati občutila svojo rasno in razredno pripadnost, vendar pa za »uprizarjanje« različnosti ne 

potrebujemo situacije, v kateri so udeležene raznolike osebe. Najbolj dramatične uprizoritve 

spola ali razreda se namreč dogajajo v homogenih združbah, na primer v enospolnih 

garderobah, podeželskih klubih, v katerih so vsi pripadniki višjega razreda. Situacije, v 

katerih so udeležene osebe različnih spolov, ras ali razrednih ozadij, morda res poudarjajo 

članstvo v določenih kategorijah in naredijo dosežke spola, rase in razreda vidnejše, vendar 

jih ne nujno tudi ustvarjajo (West in Fenstermaker 1995, 31). 

4.3.1 Razredne distinkcije v Sloveniji 
 

Po Bourdieuju so kulturne potrebe oziroma okusi produkt vzgoje in izobrazbe. Vse kulturne 

prakse, kot so obiskovanje muzejev in koncertov ter branje, pa tudi preference v literaturi, 

slikarstvu ali glasbi, so tesno povezane s stopnjo izobrazbe in sekundarno z družbenim 

ozadjem posameznika ali posameznice. Teža domače vzgoje in formalne izobrazbe variira 

glede na kulturne prakse, ki jih poučuje in priznava izobraževalni sistem.  

 

Vendar, izpostavlja Bourdieu (1979/1984), se vpliv družbenega ozadja oziroma razreda 

najbolj pokaže v »fakultativni« in avantgardni kulturi, torej tisti, ki je izobraževalne ustanove 
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ne poučujejo. S hierarhijo umetnosti in žanrov znotraj nje sovpada družbena hierarhija 

potrošnje: »Okusi delujejo kot označevalci 'razreda'« (Bourdieu 1979/1984, 2). Umetniško 

delo ima namreč pomen in je za nekoga zanimivo samo, če poseduje kulturne kompetence, 

torej kod, v katerega je delo zakodirano. Zmožnost videnja je tako v funkciji znanja, 

posedovanja koda, umetnost in kulturna potrošnja pa sta ustvarjeni, namenoma ali ne, da 

opravljata družbeno funkcijo legitimiranja družbenih razlik (Bourdieu 1979/1984, 6–7).  

 

Raziskava Kultura in razred, izvedena na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Ljubljane in 

Maribora (Luthar 2014), je na podlagi odgovorov o poklicu oblikovala štiri razrede: spodnji 

razred, ki je zajemal 42,2 odstotka celotnega vzorca, spodnji srednji razred, ki je zajemal 20,2 

odstotka vzorca, srednji razred, ki je predstavljal 22,7 odstotka vzorca, in višji srednji oziroma 

višji razred, ki je zajemal 13,9 odstotka vzorca. Klasifikacija med razredi je v Sloveniji zaradi 

zgodovinskih razlogov šibkejša kot v državah s fevdalno-imperialno preteklostjo. Večina 

slovenskega prebivalstva se je do 20. stoletja uvrščala v kategorijo malega kmeta ali dninarja, 

medtem ko je bilo meščanstva in industrijske elite malo (Luthar 2014, 16). Slovenija je z 

Islandijo in Norveško po dohodkih prebivalstva med tremi najbolj egalitarnimi evropskimi 

državami, Ginijev indeks je bil leta 2010 23,8 % in je stabilen (Luthar 2014). V Sloveniji 

prevladuje egalitaren diskurz, ki se je v omenjeni raziskavi pokazal tudi v tem, da se je večina 

v vzorcu na lestvici umeščala v sredino.  

 

»Percepcija neenakosti pri respondentih je posreden odmev slovenskega političnega in 

medijskega diskurza o družbenih razlikah« (Luthar 2014, 18), ki temelji na protislovnem 

populizmu. Po mnenju Luthar (2014) gre za kombinacijo neoliberalizma in skupnostnega 

egalitarizma, v medijskem diskurzu pa je strukturna neenakost individualizirana, torej se na 

primerih posameznih ekscesov tematizira kot moralni problem družbe ali psihološki problem 

posameznika. Medijski diskurz se tako razrednih neenakosti loteva skozi posamezne primere 

izredne revščine ali izrednega bogastva, ki postaneta moralni problem družbe, ne pa 

»historični fenomen, ki zadeva sistematično strukturiranje družbenih in ekonomskih 

priložnosti, ki se reproducira skozi generacije« (Luthar 2014, 19). Zaradi relativne ekonomske 

egalitarnosti, protislovnega populizma in hegemonije egalitarističnega diskurza Luthar 

izpelje, da proces družbene diferenciacije v Sloveniji poteka predvsem prek kulturnih 
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distinkcij. Kulturni kapital se meri s stopnjo formalne izobrazbe, tudi kulturni kapital se v 

Sloveniji akumulira in reproducira, vendar pa vpliv izobrazbe staršev z leti upada, z inflacijo 

visokošolskih diplom pa upada tudi kulturni kapital, ki ga prinaša visoka izobrazba (Luthar 

2014).  

 

Povezava med potrošnjo visoke kulture in visokim razrednim položajem, ki jo v raziskavi 

okusa ugotavlja Bourdieu (1979/1984), za Slovenijo ne velja več, ugotavlja Luthar (2014). Za 

kulturno potrošnjo elit je po njenem namreč značilna omnivornost, torej večvrstnost okusa, ki 

se ne omejuje na visoko kulturo, temveč enako pogosto konzumira popularno kulturo, 

medtem ko za nižje sloje velja enostranskost, univornost kulture, ki je v Sloveniji pogosto 

omejena na narodnozabavne zvrsti tako v glasbi kot v televizijski produkciji. Z vidika 

politične kampanje je ujeti okus nižjih slojev in se mu približati tako bistveno bolj preprosto, 

saj zahteva približevanje eni zvrsti, medtem ko omnivornost okusa višjih razredov onemogoča 

identifikacijo. Glede na relativno majhne razlike v ekonomskem položaju slovenskega 

prebivalstva se slovenski srednji razred bistveno bolj ukvarja z uprizarjanjem kulturnih razlik, 

ki lahko služijo kot simbolni kapital. »Kultura ima torej pomembno mesto v družbenih 

distinkcijah in »imeti kulturo« bi lahko igralo bolj ključno vlogo v reprodukciji življenjskih 

prednosti in pri »ustvarjanju meja«,« kot pa v družbah, kjer so ekonomske razlike večje, bolj 

pomembne za življenjske priložnosti in kjer je distanca med razredi večja« (Luthar 2014, 75). 

 

Performativna narava razredne identitete se kaže v materialnih izbirah, kot so izbira obleke, 

oprema stanovanja, uporaba tehnoloških pripomočkov, avta in druge »ekspresivne opreme« 

(Alexander v Luthar 2014, 77), ter v kulturni potrošnji.  

 

Raziskava Luthar (2014) kulturno potrošnjo razvršča v pet kulturnih tipov:  

- Elita A oziroma intelektualno-urbani tip, ki preferira klasično in popularno glasbo, zavrača 

pa stigmatizirane domačijske in komercialno-domačijske žanre;  

- Domačijski tip, ki preferira narodnozabavne žanre;  

- Pasivni domačijski tip, ki razen narodnozabavnega slabo pozna in ocenjuje vse druge 

kulturne artefakte, na podlagi katerih je bila ustvarjena tipologija;  
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- Elita B oziroma konvencionalno-sredinski kulturni tip, ki ima v primerjavi z elito A bolj 

eklektičen in manj distinktiven sredinski okus, ki manj izrazito zavrača komercialne in 

domačijske žanre;  

- Komercialni tip, ki preferira vse komercialne žanre, a nizko ocenjuje visoko in visoko 

popularno kulturo.  

 

Intelektualno-urbani tip oziroma elita A se izrazito ujema s srednjim in višjim poklicnim 

razredom, domačijski tip in pasivni domačijski tip pa s spodnjim ter spodnjim srednjim 

razredom. Obstaja korelacija med nižjim srednjim razredom in komercialnim tipom ter s 

srednjim razredom in konvencionalno-sredinskim tipom. »Poklicni razred torej pomembno 

strukturira kulturni okus in kompetence na področju kulture, vendar se to posebej izrazito 

kaže le pri dveh kulturah: elitni kulturi in domačijski kulturi, ki se ujemata z vrhom in dnom 

družbene lestvice« (Luthar 2014, 88). Spolna diferenciacija v okusu se bolj izrazito kaže v 

treh skupinah s spodnje polovice, kar pomeni, da je učinek spola močnejši na dnu družbene 

lestvice, kjer so spolne vloge manj subvertirane kot na vrhu. »Okus, kompetence in prakse 

žensk delavskega razreda so bistveno bolj spolno specifične« (Luthar 2014, 91). »Uprizarjanje 

razreda praviloma ni zavestno in namerno delovanje, temveč konkretizacija kulturnih 

predpostavk. Če torej izhajamo iz interakcijske perspektive, družbenega reda, spola, etničnosti 

in razreda ne moremo razumeti kot družbenih dejstev, temveč kot rezultat performativnega 

delovanja tako v rutinskem vsakdanjem življenju, v popularnih kulturnih oblikah kot v velikih 

nacionalnih dogodkih« (Luthar 2014, 93). 

4.4 Spol na intersekciji z vrednostnim sistemom 

4.4.1 Domačijskost in kozmopolitskost 

Elitna in domačijska kultura kot vrh in dno družbene lestvice, kot ju opiše Luthar (2014, 88), 

lahko na ravni svetovnega nazora povežemo s konceptoma kozmopolitstva in domačijstva.  

Kozmopolitstvo ima po Skrbišu in Woodwardu (2013) štiri osnovne dimenzije:  

- kulturno, ki temelji na filozofski postavki o odprtosti;  

- politično dimenzijo, ki poudarja drugačnost in različnost ter stremi h grajenju 

nadnacionalnih držav in projektov, kot so Združeni narodi in Evropska unija;  
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- etično dimenzijo, ki poudarja svetovljanstvo, gostoljubje in komunitarizem;  

- metodološko dimenzijo, ki poudarja post-nacionalno in transnacionalno perspektivo 

pri razumevanju globalizacije.  

Kozmopolitstvo je projekt, saj ne gre za stanje nirvane ali končno točko družbenih razmerij, 

temveč za trajajoče napore v smeri vključevanja kozmopolitskih načel prek vseh štirih 

omenjenih dimenzij. Iz tega izhaja kozmopolitska identiteta, ki jo definira občutljivost do 

zaznavanja in spremljanja tokov drugačnosti, na kar se odziva z odprtostjo (Skrbiš in 

Woodward 2013, 11). Kozmopolitsko bitje določata odprtost in pripravljenost na spremembe, 

zaradi česar se je takšna oseba v stiku z drugačnimi pripravljena spremeniti. Kozmopolitstvo 

v postmoderno formiranje identitete prinaša močan element globalnega, ki sili k 

razsrediščenju in k odpiranju h kulturnim razlikam. Ker se kozmopolitska identiteta ob 

srečanju z drugačnim stalno preoblikuje, je kozmopolit etično zavezan k upoštevanju 

marginaliziranih, izkoriščanih in drugih outsiderjev, nezahodnjaških, obstranskih, 

koloniziranih in asimiliranih. Središčnost potrošnje, ki je zaznamovala formiranje identitete v 

80. letih prejšnjega stoletja, se s kozmopolitstvom premesti na globalnost (Skrbiš in 

Woodward 2013, 11), na ravni same potrošnje kulture pa prinaša prej omenjeno omnivornost, 

značilno za elitno kulturo.  

Vendar kozmopolitstvo ne uživa pozitivnega predznaka prav v vseh kontekstih. Zgodovinsko 

gledano je bila kozmopolitska osebnost pogosto prikazana kot oseba, ki je distancirana od 

lastne domovine, a hkrati nima pravice do pripadanja v deželi, v katero se je priselila. 

Kozmopolit je tako onesnaževalec čistosti nacionalne identitete in kot tak v času druge 

svetovne vojne dobi reakcionarni prizvok (Skrbiš in Woodward 2013). Kozmopolitstvo se 

tudi danes gradi kot nasprotje ideologiji nacionalne države, katere obstoj zahteva konstrukcijo 

tujcev, outsiderjev, nedomačinov in podobnega, kar omogoča diferenciacijo znotraj 

nacionalnega političnega polja, hkrati pa vzpon populistične politike, ki gradi na strahu pred 

invazijo in izumrtjem narodove kulture, še dodatno distancira ideje kozmopolitstva (Skrbiš in 

Woodward 2013, 13). Pozitivne konotacije kozmopolitstva so povezane s posameznikovo ali 

posamezničino mobilnostjo. Imeti priložnost za tovrstno mobilnost, ki jo lahko pretvorimo v 

kulturni kapital, pa je lastnost življenjskih stilov, ki temeljijo na izbiri, individualnosti in 

globalnosti, kar je običajno življenjski slog elit in privilegiranih. Prav zaradi te povezave je 
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privlačnost kozmopolitstva omejena, saj je dojeta kot grožnja domoljubju in narodni identiteti 

(Skrbiš in Woodward 2013, 13).  

Pojma kozmopolitstva in državljanstva si tako stojita nasproti, saj kozmopolitstvo predvideva 

občutek pripadnosti, ki presega trenutno in lokalno, medtem ko ideja državljanstva pogosto 

pomeni prav formalno vez s specifično skupnostjo ali državo. Medtem ko po Giddensu (1994) 

nacionalna država predstavlja skupnost z lastnim setom kulturnih norm in pričakovanj, 

lojalnosti in ekskluzivnosti pa tudi s pravili za vključevanje tujcev, kozmopolitstvo 

predstavlja odprtost, neekskluzivnost, kulturni pluralizem in državljanstvo, ki je vsaj delno 

ločeno od nacionalne kulture. Koncept nacionalne države in njenega državljanstva tako na 

videz nasprotuje vsem načelom kozmopolitstva, a o teh dveh pojmih ne smemo razmišljati kot 

o dveh izključujočih, saj tudi za kozmopolitstvo obstaja institucionalno določen prostor, kot 

so na primer institucije EU in Združenih narodov (Skrbiš in Woodward 2013, 29). 

Kozmopolitske oziroma svetovljanske osebe v socioloških kategorijah zavzemajo položaj 

tujca oziroma tujke; hkrati utelešajo strah in privlačnost, oboje pa izvira iz predstav o njihovi 

moči in vplivu na družbeni red (Vidmar-Horvat 2013). Posledično je kozmopolitstvo 

praviloma koncipirano kot demokratična alternativa parokializmu in ozkoglednosti 

nacionalizma, nacionalistični »drugi«. S poudarjanjem deteritorializacije subjekta 

kozmopolitstva kozmopolitski diskurz postane nepatriotičen, s čimer kozmopolitstvo in 

nacionalizem postaneta nasprotna pola pri definiranju patriotizma.  

Ker je popularna percepcija kozmopolitstva povezana z elitizmom, se kozmopolitstvo pogosto 

dojema kot odtujeno od splošne javnosti, ima prizven neobčutljivosti na »resnične« probleme 

običajnih ljudi in postane sinonimno z intelektualno modo in kulturnimi trendi, ki so 

rezervirani za peščico najbolj premožnih in ki nimajo veze z množicami. S tem, ko se 

ustvarjajo povezave med kozmopolitstvom in elitami kot naravnimi zavezniki, se krepi 

hegemono delo kapitalizma, ki loči med pasivnimi subjekti, ki so »doma«, in »razsvetljenimi« 

subjekti, ki se doma počutijo v strukturah globalne politike (Vidmar-Horvat 2013). 

Na drugi strani kozmopolitstva stojita patriotizem in nacionalizem. Oba vsebujeta ljubezen in 

identifikacijo ter posebno skrb za določeno entiteto. V primeru patriotizma je ta entiteta 

patria, subjektova država, v primeru nacionalizma pa je ta entiteta subjektova nacija oziroma 
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narod v etnično/kulturnem pomenu besede. Patriotizem in nacionalizem sta si tako podobna v 

setu prepričanj in vedenj, a se razlikujeta v objektu (Primoratz 2007, 18). Medtem ko je vsak 

nacionalist tudi patriot, zavezan k svoji domovini ali narodu, pa ni vsak patriot tudi 

nacionalist, saj se patriotizem lahko udejanja tudi v večnacionalnih državah oziroma v 

državah, kjer narod in država nista eno in isto. Patriotizem ima vedno tudi potencial za 

spodbujanje sovraštva, diskriminacije in agresije proti tujcem (Nahtigal in Prebilič 2013), 

zaradi česar Martha Nussbaum v svojem eseju Patriotism and Cosmopolitanism (1994) 

zaključi, da bi se pretiranemu izražanju patriotizma morali izogibati, saj to potencialno 

ustvarja nacionalno ekskluzivnost, ki pa ima za posledice rasizem, ksenofobijo, 

diskriminacijo, vojno, terorizem, genocid in etnično čiščenje. Patriotizem in nacionalizem, ki 

predstavljata drugi pol kozmopolitstva, se zavzemata za obračanje navznoter: k svoji 

skupnosti, svoji skupni preteklosti in zgodovini, posledično k folklorizmu, domači glasbi in 

televizijski produkciji. Po tipologiji okusov po Luthar (2012) gre za domačijske tipe.  

Najvišja stopnja patriotizma v Sloveniji je bila zabeležena v času najhujših zunanjih pritiskov, 

v začetku 90. let prejšnjega stoletja v času odcepitve od Jugoslavije in v prvih letih 

samostojne države, a je že v prvih letih po osamosvojitvi mogoče zaznati stagnacijo stopnje 

patriotizma v primerjavi z drugimi vrednotami. Patriotizem je močno povezan z varnostnimi 

razmerami v državi; ko državo ogroža zunanji agresor, se stopnja patriotizma poveča in 

obratno.  

Glede na raziskavo Slovensko javno mnenje Slovenci in Slovenke večjo pripadnost izražajo 

svojemu domačemu kraju ali državi, takšnih je 94,4 odstotka; le 64,5 pa jih svojo pripadnost 

čuti tudi do Evrope (Nahtigal in Prebilič 2011). Kljub članstvu v mednarodnih političnih 

organizacijah je obračanje navznoter in ne navzven bolj značilno vsaj za tretjino slovenskega 

prebivalstva.  

4.4.2 Spol ter domačijskost in kozmopolitstvo 

Nacionalizem je po definiciji povezan z državo in njenimi institucijami, te pa zgodovinsko 

gledano obvladujejo moški; kultura in ideologije hegemonega nacionalizma so zato izjemno 

blizu kulturi in ideologiji hegemone moškosti (Nagel 2005, 401). Nagel (2005, 401) meni, da 

sta se moderna oblika zahodne moškosti in moderni nacionalizem pojavila hkrati, torej pred 

približno stoletjem. Kulture nacionalizma so konstruirane tako, da poudarjajo maskuline 
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kulturne teme, kot so čast, domoljubje, pogum in dolžnost, zato Nagel (2005, 402) meni, da je 

za tovrstne lastnosti težko reči, ali so nacionalistične ali maskuline. Nira Yuval-Davis (2009) 

opozarja na eno od razlag zatiranja žensk, ki to povezuje z lociranostjo žensk v drugačni 

družbeni sferi od tiste, ki jo okupirajo moški, torej razlago, ki upošteva delitev na javno in 

zasebno ter na naravo in civilizacijo. Ta delitev je sicer izmišljena, a zelo pogosta pri 

upravičevanju zatiranja pravic žensk; dihotomije javno/zasebno, narava/civilizacija ne deluje 

le kot razlog za izločevanje žensk iz »civilizirane« politične arene, temveč funkcionira tudi 

kot razlaga za dejstvo, da so ženske v vseh kulturah manj cenjene kot moški. Ženske se zaradi 

sposobnosti rojevanja uvršča v sfero naravnega, omejuje na družinsko sfero, ker pa si »vsaka 

kultura prizadeva za nadzor nad naravo in/ali njeno preseganje, ženske končajo v inferiornem 

družbenem položaju« (Yuval-Davis 2009, 13).  

Domnevno naravna vloga žensk ima posledice tudi za konstrukcijo nacij in družbeno 

pozicioniranje žensk. »Pozicioniranje in obveznosti žensk v njihovih etničnih in nacionalnih 

skupnostih ter v državah, kjer živijo oziroma katerih državljanke so, prav tako vplivajo na 

njihove reproduktivne pravice in imajo včasih celo prednost pred njimi« (Yuval-Davis 2009, 

43–44). Ženske so v kolektivni domišljiji povezane z otroki, zato predstavljajo prihodnost 

skupnosti, nanje pa pade tudi »breme reprezentacije«, ko ženske postanejo v številnih 

kulturah simbol duha skupnosti.  

Ženske imajo v skupnosti tako pogosto protisloven položaj, saj po eni strani simbolizirajo 

»enotnost skupnosti, njeno čast in smisel obstoja specifičnih nacionalnih in etničnih 

projektov«, po drugi strani pa so »izključene iz kolektivnega »mi« državne populacije«, zato 

jim ostane le pozicija objekta. Konstrukcija ženskosti ima tako značilnosti konstrukcije 

drugosti. »Strogi kulturni kodi, ki določajo, kaj pomeni biti »spodobna ženska«, se pogosto 

razvijejo prav z namenom, da bi ženske zadržali v podrejenem položaju« (Yuval-Davis 2009, 

75). Ker sta v številnih kulturnih sistemih moč in moškost sinonimna, je položaj žensk in 

ženskosti v nacionalnih skupnostih praviloma sekundaren, še posebej ko gre za osvobodilna 

gibanja ali gibanja za pravice (Yuval-Davis 2009, 96), čeprav si ženske pogosto 

predstavljamo kot »kulturne simbole skupnosti in njenih meja, kot nosilke časti skupnosti in 

medgeneracijske proizvajalke kulture«. Za identiteto pripadnikov neke skupnosti je ponavadi 

tudi natančno določeno, kaj oziroma kdo sta »pravi moški« in »prava ženska«, hkrati pa so 
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poskusi kolonizacije ali podjarmljenja pogosto dojeti kot skopljenje in/ali feminizacija. 

»(Re)konstrukcija vlog moških – in pogosto še pomembneje, žensk – v procesih odpora in 

osvoboditve je bila ključna v večini tovrstnih prizadevanj« (Yuval-Davis 2009, 106). Uporaba 

spolno zaznamovanega jezika oziroma metafor je tako učinkovit način za ustvarjanje 

hierarhije moči. Ko nekaj označimo s feminiziranimi pridevniki, s tem označujemo 

drugorazrednost ali podrejenost, zaradi česar je tovrsten jezik uporabljen tudi v politiki, še 

posebej v patriarhalnih kulturah, v katerih sta nagrajena mačizem in tradicionalna ženskost, 

zato v njih politiki pogosto uporabljajo spolno zaznamovane izjave in simbole, s katerimi 

izboljšujejo svojo politično avtoriteto. Kriteriji za pravo moškost in pravo ženskost so namreč 

pogosto vzpostavljeni v imenu naroda, kar hkrati pomeni, da so odmiki od spolnih norm 

dojeti kot grožnja narodu (Riabov in Riabova 2014, 24–25).  

Nielsen (2004) na primeru treh skupin ameriških herojev po drugi svetovni vojni, ki naj bi 

ZDA rešili pred «rdečim preplahom«, raziskuje moškosti, ki so po vojni služile kot način za 

zagotavljanje narodne vitalnosti, moči in zvestobe. Pri gradnji povojnega sentimenta so bile 

ženske izključene, pa tudi velik delež Američanov, ki ni ustrezal želenim povojnim 

moškostim. Zgodovinsko gledano so po Nielsonu skupine povojnih herojev ponazarjale 

centralnost spola v patriotizmu »rdečega preplaha«; ko so bili izraženi dvomi o patriotizmu 

posameznikov, so bili izraženi tudi dvomi o njihovi moškosti.  

Povojna ameriška moškost je temeljila na zvestobi moškega državljana do svoje družine in 

žene, zaradi česar je bila zvestoba domovini na dnevni ravni izražena skozi zvestobo ženi – 

one wife, one country; patriotizem pa je bil tako tesno povezan s heteroseksualnostjo in 

monogamijo, medtem ko naj bi boljševizem predstavljal svobodno ljubezen brez lastne 

države, nekakšno nacionalno poligamnost, v kateri naj bi vse države ljubili enako (Nielsen 

2004). Ameriški patriotizem po drugi svetovni vojni je promoviral moškost, ki je bila 

usmerjena k družini, ki je bila brez dvoma heteroseksualna, ki je poudarjala zvestobo svojemu 

delodajalcu, nasprotovala sindikatom in je bila proti vsem oblikam radikalizma. V patriarhalni 

maniri so sicer cenili ženske in delali tudi zato, da bi jih lahko materialno preskrbeli, a herojk 

je bilo v tem času malo, čeprav so ženske delale v vojni industriji, vodile kmetije, delale v 

bolnišnicah, v vojski in spremenile svoja domača opravila tako, da so podpirala vojno. Vojna 

ženskam ni nudila načinov za izražanje patriotizma, četudi so v njej sodelovale. V vojni so 
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bili heroji lahko zgolj moški, kar se je nadaljevalo tudi v povojnem obdobju. Po vojni se je 

namreč tako v ZDA kot v Evropi okrepilo poudarjanje esencialističnih spolnih vlog, strogega 

ločevanja na žensko in moško sfero, kar naj bi bilo naravno in bistveno za narodovo dobrobit. 

Ženske so bile pogosto tudi tarča frustracij, ki jih je moškim prizadejala vojna. Na sploh so 

feministična gibanja po drugi svetovni vojni utrpela hud udarec, ko je prevladovala retorika 

obnove, moškega vojnega herojstva in naravnega ločevanja vlog (Nielsen 2004).  

Na podlagi Nielsenove študije ameriškega povojnega patriotizma lahko vidimo, da je 

patriotizem, ki enega od svojih pomembnejših izrazov najde prav v vojni, tesno povezan z 

moškostjo, usmerjenostjo k družini, heteroseksualnostjo in zvestobo. Kot tak tudi v tem 

kontekstu deluje kot nasprotje kozmopolitstvu, ki je usmerjeno k odprtosti, drugačnostim in 

spreminjanju lastne identitete po srečanju z drugimi. Pravzaprav kozmopolitskost ustreza 

boljševizmu, kot so ga v času »rdečega preplaha« videli Američani: ljubezen do vseh držav in 

odprtost, tudi spolna. Ideali kozmopolitstva, kot jih opisuje Nussbaum (1994), so lahko 

uporabljeni pri premeščanju neželenih lastnosti na drugega, ki tako postane tujec. Obratno pa 

danes v Putinovi Rusiji Riabov in Riabova (2014, 23) opažata »remaskulinizacijo Rusije«, 

torej identitetno politiko, usmerjeno k ustvarjanju pozitivne kolektivne identitete Rusije. V 

ZDA so podoben pojav preučevali v času predsedovanja Ronalda Reagana, ko je ameriška 

družba po porazu v vietnamski vojni potrebovala drugačno hegemono moškost.  

ZDA so v 70. letih prejšnjega stoletja izgubljale mednarodni vpliv, kot družba pa doživljale 

rahljanje spolnega reda pod vplivom feminizma. Vzroke za remaskulinizacijo Rusije pod 

Putinom Riabov in Riabova (2014) najdeta med perestrojko v začetku post-socialističnega 

obdobja, ko je padec socializma zahteval »normalizacijo« razmer in vrnitev k naravnemu redu 

stvari, v katerem imata strogo določeni mesti tudi moški in ženski spol. Diskurz perestrojke je 

bil poln zahtev po vrnitvi žensk k družini in k temu, da moški ponovno prevzamejo vlogo 

tistega, ki preživlja družino. S tem so se v ruski družbi vzpostavili hipermaskulini sistemi 

vrednot, a visokim idealom, kot je sposobnost preživljanja celotne družine zgolj s plačo moža, 

so ustrezali le redki. K dodatni demaskulinizaciji sta prispevali šibka vloga Rusije v 

mednarodnih odnosih in porast trgovine z belim blagom, zaradi katere so bili ruski moški 

prikazani kot nezmožni, da bi poskrbeli za svojo družino, kaj šele za ruske ženske (2014, 25). 

Povrnitev narodnega in moškega ponosa se je tako skoncentrirala okoli dveh oblik 
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remaskulinizacije: ustvarjanja pozitivne podobe narodne moškosti in s pripisovanjem 

maskulinih konotacij podobi države.  

Putinova javna podoba temelji na podobi »pravega moškega«, s pomočjo katere legitimira 

tudi svojo politično moč. Ruski množični mediji po Riabov in Riabovi (2014, 26) Putinovo 

podobo maskulinizirajo s pomočjo militarizacije in erotizacije ter uporabo besede muzhik, kot 

simbola prave moškosti, ki je sprva označevala kmeta, danes pa predstavlja hegemono 

moškost, moškost, ki temelji na ekonomski neodvisnosti, samozadostnosti, moči, 

redkobesednosti, poudarku na dejanjih. Muzhik ni politično korekten in se ne zadržuje pri 

izražanju seksizma in homofobije. Putin, ki je sprva ustrezal zahodnjaškemu racionalnemu 

tipu moškosti, bil je hladen, pragmatičen in racionalen menedžer, se je sčasoma preobrazil v 

moškega, ki ustreza modelu muzhika (2014, 27).  

S kozmopolitstvom najbolj sovpada buržujsko-racionalistični model moškosti, ki sicer 

poudarja povezavo med elitizmom in kozmopolitstvom, torej med svetovljanskim nazorom in 

privilegiranim položajem v poklicnem in zasebnem življenju, hkrati pa uteleša novo moškost, 

ki je bolj egalitarna, bolj udeležena pri vzgoji otrok in domačem delu, tudi bolj egalitarna v 

odnosu do žensk. Kot nasprotje kozmopolitstvu lahko patriotizem povežemo s podrejenimi 

moškostmi, kot je moškost delavskega razreda. V Sloveniji se domačijski tip okusa, ki visoko 

ocenjuje domačo televizijsko zabavno produkcijo in narodno-zabavno glasbo (Luthar 2014), 

pojavlja v nižjem srednjem in nižjem razredu, kamor sodi tudi moškost delavskega razreda.  

Z vpeljavo dimenzije kozmopolitsko-domačijsko lahko pri preučevanju moškosti in ženskosti 

opazujemo politično dimenzijo, ki poleg politične opredelitve in delovanja s seboj prinaša tudi 

različne načine uprizarjanja spola. Z vpeljavo te dimenzije v raziskovanje moškosti lahko 

ločimo med »mednarodnimi« moškostmi in »domačijskimi« moškostmi, med novimi 

moškostmi s feminističnim potencialom in tradicionalnimi moškostmi, ki temeljijo na 

spolnem esencializmu.  

Podobno lahko pri ženskostih domačijskost povežemo s tradicionalnimi ženskimi vlogami, z 

zaželeno ženskostjo, kamor sodi tudi materinstvo, medtem ko kozmopolitstvo sovpada z 

odrinjenimi ženskostmi, ki so manj zaželene, saj posegajo na »moška« področja, kot so 

politika, kariera, javno življenje.  
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4.5 Politično polje v Sloveniji 
 

Politično polje je relativno avtonomno polje, v katerem poteka boj za prevlado, za 

uveljavljanje določenih interesov in se razteza od lokalne prek nacionalne do evropske in 

globalne ravni. V njem delujoči agenti posedujejo različne količine kulturnega kapitala, 

ekonomskega in socialnega. Na politike in političarke v tem polju vplivajo tudi pridobljeni in 

formirani habitusi, njihova struktura pa jih skupaj s kapitali umešča in vpliva na njihovo 

uspešnost v političnem polju (Bourdieu 2002, Antić Gaber in Selišnik 2012). O poljih 

moramo razmišljati relacijsko, torej kot o mreži, »gibljivi konfiguraciji objektivnih relacij 

med pozicijami« (Antić Gaber 2015, 8), zato je polje vedno tudi prizorišče bojev, kar je v 

političnem polju še posebej v ospredju. Politično polje so oblikovali moški, ki so posedovali 

več ekonomskega, dolgo časa pa tudi kulturnega in socialnega kapitala, zato je politično polje 

posebno, saj je tradicionalno razumljeno kot moško polje delovanja, pri strukturiranju 

katerega ženske niso sodelovale (Antić Gaber 2015). »V njem so se tako oblikovale strukture 

in prakse, v katerih so bile upoštevane predvsem izkušnje in potrebe predstavnikov enega 

spola. Pri tem je ves čas ostalo zakrito, da gre pri tem za izkušnje, ki so si jih pridobili kot 

moški v delovanju na tistih področjih, kjer so sami delovali, umanjkali pa so vpogledi v 

izkušnje delovanja tistih, ki so delovali na drugih področjih« (Antić Gaber 2015, 17). 

 

Tako se zdi, da se »spolna razmerja v nekaterih drugih poljih spreminjajo hitreje kot v 

političnem in kot da je politika še vedno predvsem moška trdnjava« (Antić Gaber 2015, 18), 

kar se vzdržuje s stereotipnimi predstavami, da politika žensk ne zanima ali da ta ni primerna 

zanje, saj je pregroba, umazana in jemlje preveč časa. V Sloveniji vlada do politike zadržan 

ali celo kritičen odnos, ki je še dodatna ovira pri vstopanju žensk v politiko, saj se od njih 

pričakuje, da po eni strani v zasebnem življenju izpolnjujejo tradicionalno, »naravno« žensko 

vlogo, po drugi strani pa na trgu dela služijo dohodek in so hkrati aktivne pri poseganju v 

javno in politično. Samorekrutacija žensk v politiko je tako redka, ženske pa zaradi 

tradicionalnih pričakovanj v politiko, če že, vstopajo pozneje, ko so otroci že odrasli (Antić 

Gaber in Selišnik 2012, 399–401). Glede na demografsko sliko politikov in političark v 

Sloveniji so tisti, ki sebe vidijo kot mogoče politične kandidate ali kandidatke, pogosteje 

predstavniki in predstavnice srednjega ali višjega srednjega razreda, razpolagajo z dokaj 
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visokim kulturnim kapitalom, so pogosteje zaposleni na področjih, kot so pravo, novinarstvo, 

državna administracija, učiteljski/univerzitetni kader, imajo dobro razpredene socialne mreže 

v javnem ter so v širši javnosti znani in prepoznavni (Antić Gaber in Selišnik 2012, 402). 

Povedano drugače; v slovenski politiki prevladujejo poročeni moški srednjega razreda z 

urejenim družinskim ozadjem, ki so prej delovali v stranki ali na lokalni ravni, zaradi česar se 

jim je prehod na državno politično raven zdel naraven, medtem ko (sicer redke) ženske v 

slovenski politiki prav tako prihajajo iz srednjega razreda, a pogosteje živijo same, v politiko 

pa so vstopile na povabilo osebe z visokim političnim kapitalom (Antić Gaber in Selišnik 

2012, 413). Poleg nenaklonjenega okolja in strukturnih dejavnikov Selišnik, Antić Gaber in 

Kogovšek (2012) razloge za nizko prisotnost ugotavljajo tudi v ureditvi zasebnega življenja, 

saj ženske pri odločanju o tem, ali bodo vstopile v politiko, praviloma potrebujejo posebno 

spodbudo, medtem ko je moški ne potrebujejo ali jo potrebujejo manj. Raziskovalke 

ugotavljajo, da ženske pri tem veliko bolj dvomijo o svojih kompetencah in primernosti 

(2012, 350), njihova prisotnost v politiki pa je še vedno pogosto dojeta kot nenavadna.  

4.5.1 Vstopanje žensk v slovensko politiko  
 

Slovenski javni prostor se je ženskam odprl v 19. stoletju, v politiko pa so lahko zares vstopile 

šele v 20. stoletju (Verginella 2011, 4). Leta 1894 so z oktroirano ustavo na območju, kjer je 

živelo slovensko prebivalstvo, podložniki postali državljani, a le redki so pridobili volilno 

pravico. Leta 1871 je imelo na Kranjskem volilno pravico le 7,1 odstotka prebivalcev. Dežela 

Kranjska je po letu 1884 celo prepovedala udeležbo žensk na volitvah za deželni zbor, na 

občinskih volitvah, kjer so volili davkoplačevalci in davkoplačevalke, pa so bila določila 

odvisna od dežele; na Štajerskem in Goriškem je bila oddaja glasu ženskam na primer 

prepovedana. Splošna volilna pravica je bila na Avstrijskem uvedena šele leta 1907, vedno 

več žensk pa se je včlanjevalo v politična društva, čeprav je bilo članstvo žensk od leta 1867 

prepovedano (Verginella 2011, 15). Leta 1911 je Janez Evangelist Krek strankarskim 

kolegom dejal, naj v krščanskosocialna društva povabijo tudi ženske, te pa so se množičneje 

začele udeleževati shodov. Leta 1911 so po reformi iz leta 1910 na ljubljanskih lokalnih 

volitvah poleg davkoplačevalk lahko volile tudi učiteljice, s čimer je volilno pravico dobilo 

7,1 odstotka Ljubljančank. Kljub vključevanju žensk v politična društva so ženski volilni 

pravici nasprotovali med drugim tudi liberalci, ki so verjeli, da so ženske pod vplivom 



131 
 

katoliške cerkve in bi bila njihova udeležba na volitvah za njihovo stranko pogubna 

(Verginella 2011, 16–18). Predvojna Jugoslavija je bila, poleg Švice in Francije, edina država 

v Evropi, »ki ženskam ni podelila prav nobene oblike možnosti za demokratično soodločanje« 

(Selišnik 2011, 21), volilno pravico so odvzeli celo tistim, ki so volile na lokalnih volitvah. 

Pri agitiranju za splošno volilno pravico so bile tako sprva najbolj dejavne katoliške stranke, 

pozneje pa so se jim pridružile ženske iz vseh strank (Selišnik 2011).  

 

V obeh svetovnih vojnah so se tradicionalna razmerja med spoli sicer oslabila. »Po sili razmer 

so v času vojn ženske vstopale v javni prostor, v njem prevzemale odgovorne in hkrati 

družbeno opazne položaje« (Verginella 2006, 53), v vojni pa naj bi si »priborile« tudi volilno 

pravico, ki so jo Slovenke prvič izvajale leta 1942, ko so na osvobojenih območjih Dolenjske 

in Notranjske volile v narodnoosvobodilne odbore. Ker so ženske iz zasebne v javno sfero 

stopile v vojnih razmerah, odzivov, kot so jih doživele v začetku 20. stoletja, ko se je njihov 

vstop v politiko prikazoval kot kršitev »naravnega reda in primarnih družinskih vezi«, ni bilo, 

a ker je splošna volilna pravica napovedovala »okrnitev moškega monopola nad javnim in 

političnim prostorom«, je bilo tako med moškimi kot med ženskami izraženih nemalo 

dvomov in bojazni (Verginella 2006, 54–55). Povojno slovensko politično vodstvo ni 

podpiralo feminističnih drž, prav tako ni bilo naklonjeno aktivistkam, ki so se zavzemale za 

organiziran vstop žensk v politiko in so zagovarjale žensko specifičnost ter potrebo po 

posebni ženski politiki (Verginella 2006, 57): rešitev ženskega vprašanja se je obravnavala 

izključno kot del delavskega vprašanja. Tudi v povojnih številkah Naše žene je lik partizanske 

borke hitro nadomestil lik partizanske matere – ponižne, trpeče, a tudi klene in pogumne 

ženske, povojno poslanstvo Slovenk pa je postalo vzgoja novega rodu, torej je prišlo do 

premestitve poudarka na materinstvo, nekakšno »socialistično materinjenje«. Kot nadaljuje 

Verginella (2006, 61), so vodilni slovenski politiki in političarke lik matere pogosto dojemali 

kot trpeč in submisiven, torej takšen, ki ni ogrožal v politiki angažiranih moških. »Čas 

pogumnih, tudi oboroženih partizank, spretnih in očarljivih kurirk in obveščevalk se je iztekel 

z vojno« (2006, 61). Poleg mater so bile v ospredju tudi delavke in kmetice. Te so bile 

pogosto obravnavne kot »najbolj avtentične predstavnice slovenskega ženskega prebivalstva«, 

hkrati pa so kot »krepostne, ponižne in oblasti pokorne ženske« predstavljale protiutež 

»koketnim, preveč ambicioznim emancipiranim meščankam, ki bi lahko s svojo pretirano 
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samostojnostjo vnesle razvrat v volilno telo in politiko« (Verginella 1999, 79). Vprašanje 

performativnosti spola v politiki je bilo tako v socializmu izrazito in tudi eksplicitno razredno 

zaznamovano.  

 

Ženske so dobile aktivno in pasivno volilno pravico z Ustavo Federativne ljudske republike 

Jugoslavije, ki je bila sprejeta 16. januarja 1946 (Vrečko Ashtalkoski in Antić Gaber 2011). V 

socialistični Jugoslaviji pravno ni bilo več nobenih formalnih ovir, ki bi ženskam preprečevale 

uveljavljanje interesov v politiki, saj je ustava iz leta 1946 določala enakopravnost med 

spoloma, ki pa jih je bilo v neenakopravnem in ženskam nenaklonjenem okolju lažje zapisati 

kot uresničevati (Jeraj 2011, 64). Delež žensk v komunistični stranki se je večinoma gibal pri 

tridesetih odstotkih, medtem ko je bilo na vodstvenih položajih vse do 60. let prejšnjega 

stoletja manj kot 15 odstotkov žensk. V sedemdesetih je delež narasel na 25 odstotkov. V 

centralnem komiteju je število žensk nihalo med 14 in 20 odstotki (1960–1990), v prvem 

desetletju po končani vojni pa jih je bilo komaj osem. V ožjem partijskem vodstvu je bilo 

žensk še manj, in sicer med 6 in 7,7 odstotka, na mestu političnega sekretarja, najvišji funkciji 

v partiji, ni bilo nobene ženske, sta pa bili dve na drugi najvišji funkciji, in sicer organizacijski 

sekretarki Lidija Šentjurc in Vida Tomšič (Jeraj 2011, 66). Podobno je bilo tudi v drugih 

družbenopolitičnih organizacijah, v katerih zastopanost žensk na vodstvenih položajih nikakor 

ni bila sorazmerna s številom članic. Z ženskim vprašanjem v socializmu so se ukvarjale 

predvsem ženske, v prvem desetletju po vojni Antifašistična fronta žena (AFŽ) pod vodstvom 

Vide Tomšič, pozneje Zveze ženskih društev, po letu 1962 Konferenca za družbeno aktivnost 

žensk Slovenije ter leta 1976 Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja 

žensk pri predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije (Jeraj 2011, 71). Podelitev 

političnih pravic ženskam ni temeljila na konsenzu širše družbene skupnosti, predsodki glede 

sposobnosti žensk za politično delo pa so bili razširjeni in globoko zakoreninjeni, na kar je 

opozarjala celo Vida Tomšič, ki je dejala, da komunisti v javnosti sicer sprejemajo 

enakopravnost, v zasebnem življenju pa ravnajo tako kot vsak drug (Jeraj 2011, 73). Tudi ko 

so ženske zasedale visoke položaje, so bili ti praviloma na področjih, ki so se pripisovala 

zasebnemu življenju in družini. Do uvedbe delegatskega sistema leta 1974 so ženske zasedale 

položaje, ki so pokrivali področja vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva 

ter kulture »oziroma področja, ki so bila bliže »ženski naravi«« (Vrečko Ashtalkoski in Antić 
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Gaber 2011, 93). Z ustanovitvijo novih državnih organov, kot so republiški sekretariati in 

republiški komiteji konec leta 1974, se spremeni tudi porazdelitev resorjev, ki jih vodijo 

ženske, saj ti niso bili tipično ženski; med drugim so vodile republiški sekretariat za 

urbanizem, finance, pravosodje in upravo ter republiški komite za mednarodno sodelovanje. 

Odstotek žensk v izvršnem svetu se je z leti povečeval in leta 1982 dosegel 19 odstotkov. To 

je bil najvišji odstotek žensk v vladah ali izvršnih svetih v celotnem socialističnem obdobju, 

ki pa je že po volitvah leta 1986 upadel na 13 odstotkov.  

 

Med letoma 1946 in 1990 so bile ženske kljub formalno pridobljeni volilni pravici v organih 

odločanja zastopane z manj kot 20 odstotki, kljub nihanju pa delež nikoli ni dosegel kritične 

mase, okoli 30 odstotkov. Ta se je na prvih demokratičnih volitvah znižal, saj je bilo v 

skupščino Republike Slovenije leta 1990 izvoljenih 11,25 odstotka žensk (Bahovec 2003). 

Zmagale so stranke demokratične opozicije Slovenije (Demos), največ žensk pa je bilo 

izvoljenih v Zvezi socialistične mladine Slovenije, in sicer 28,6 odstotka (Vrečko Ashtalkoski 

in Antić Gaber 2011). Enega od razlogov, da se v socializmu ni aktivno delalo na 

vključevanju žensk v politiko, Jeraj (2011) pripisuje dejstvu, da vprašanje žensk nikoli ni bilo 

obravnavano kot samostojno vprašanje, temveč v sklopu širše socialne politike in družine, v 

skladu z leninistično teorijo, da lahko pride do enakopravnosti žensk samo z odpravo 

slehernega izkoriščanja in zatiranja ter z odpravo razredne družbene ureditve, seveda pod 

vodstvom komunistične partije. Kljub temu zaključi, da je bil položaj Slovenk po drugi 

svetovni vojni znatno boljši in v marsičem celo boljši kot v gospodarsko močnejših in 

civilizacijsko bolj razvitih državah. 

 

Socialistična država je omogočila Slovenkam relativno veliko stopnjo socialne 

varnosti; pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok; širok dostop do izobrazbe 

in dela, za katerega so vsaj načeloma prejemale enako plačilo; otroško varstvo, ki je 

bilo zagotovljeno velikemu številu predšolskih in šolskih otrok; naraščanje števila 

šolskih kuhinj, pralnic in šivalnic; zdravstveno pomoč, ki je prodrla tudi v najbolj 

oddaljene kraje; porodniški dopust, ki se je podaljševal (od leta 1986 znaša eno leto) 

(Jeraj 2011, 79). 
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Podobno ugotavljata Kralj in Rener (2015, 43), ki menita, da je t. i. državni feminizem v več 

pogledih presegal regulacijo položaja žensk v številnih zahodnih državah, vsaj kar zadeva 

socialne pravice in formalno enakopravnost. Zato zaključita, da tako v Sloveniji kot v 

številnih post-socialističnih državah po letu 1989 pride do protiudarca pravicam žensk, kar je 

še posebno opazno na področju reproduktivnih pravic. Po osamosvojitvi, ko govorimo o 

tranziciji in demokratizaciji, se položaj žensk v Sloveniji torej spremeni. Kot ugotavlja Maca 

Jogan (2011), se je spreminjanje družbene strukture na političnih in ekonomskih temeljih 

začelo že prej, in sicer v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je 

slovenski samoupravni socializem že oddaljeval od »pravega«. Zamenjava enostrankarskega 

sistema z večstrankarskim in vpeljevanje tržnega gospodarstva sta prinesla tudi prelom s 

trajajočimi prizadevanji za odpravljanje spolne neenakosti. Prišlo je namreč do težnje po 

ponovnem udomačevanju oziroma redomestifikaciji žensk, značilni za postsocialistične 

družbe; ta se kaže v težnjah po rekatolizaciji, v zahtevah po moralni prenovi družbe in 

očiščenju po nemoralni, marksistični preteklosti. Vračanje »prave morale« je povezano tudi z 

vračanjem »pravega dostojanstva« ženskam, ki jim ga je delo v socialistični družbi odvzelo. S 

poveličevanjem družine se v slovensko družbo vrača »mizoginija in prikrito upravičevanje 

diskriminacije žensk« (Jogan 2011, 157). V post-socialističnih družbah pride do menjave v 

subjektu privilegiranega statusa, ko mesto, ki so ga v socializmu zasedali delavski razred, 

mladina in komunistična stranka, prevzamejo podjetniki in podjetnice, nove politične stranke 

in cerkev. »Ženske, ki so bile ene od preferiranih družbenih subjektov znotraj socialistične 

ideologije, postanejo v post-socializmu ponovno tarča posebne ideološke interpolacije, čeprav 

je zdaj ta interpolacija radikalno drugačna« (Kralj in Rener 2015, 49). Kot ugotavljata Kralj in 

Rener (2015), ženske v post-socializmu postanejo matere, ki morajo skrbeti za biološko 

preživetje in napredek naroda, varuhinje doma in zasebnosti. Na mesto proletarizacije in 

emancipacije je stopila domestifikacija žensk (Kralj in Rener 2015). 

 

Kljub temu je bilo po letu 1991 poleg ustave napisanih veliko zakonskih in podzakonskih 

aktov, ki vplivajo na enakost spolov. Leta 1990 je bila ustanovljena in po volitvah 1992 

ponovno konstituirana Komisija za žensko politiko, ki se je leta 1996 preimenovala v 

Komisijo za enake možnosti, ki se je sicer po začetni razpoznavni funkciji pozneje »izgubila v 

okvirih komisij s širšim krogom delovanja« (Antić Gaber 2011), a velja za prvi korak k 
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institucionalnemu urejanju vprašanja enakosti spolov. Leta 1992 je bil ustanovljen Urad za 

žensko politiko kot samostojna institucija, ki je neposredno povezana z Uradom predsednika 

vlade. Leta 2000 so ga preimenovali v Urad za enake možnosti, leta 2012 pa je bil urad kot 

samostojna institucija ukinjen in prenesen pod delovanje ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve, v okviru katerega danes deluje Sektor za enake možnosti. 

 

Leta 2002 je bil sprejet zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki je državnemu zboru 

med drugim naložil upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov pri oblikovanju 

delovnih teles in delegacij, strankam pa nalaga, da vsaka štiri leta sprejmejo načrt ukrepanja 

in spodbujanja bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških v organih stranke. Državni 

zbor je leta 2004 sprejel ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave RS, ki nalaga zakonsko 

določitev ukrepov, ki bi spodbujali enake možnosti moških in žensk pri kandidiranju na 

volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti (Antić Gaber 2011). Leta 2008 po 

uzakonitvi spolnih kvot na kandidatnih listah se zmanjšajo razlike med strankami po deležu 

kandidatk, vendar pa kvote, ki sicer delujejo in imajo želene učinke, kot take niso zadosten 

ukrep za povečanje števila žensk v politiki, saj številne stranke sistematično postavljajo 

kandidatke v težje izvoljive ali celo neizvoljive okraje (Antić Gaber, 1998). Zagotavljanje 

večjih možnosti za izvolitev žensk v državni zbor je namreč odvisno od ravnanja političnih 

strank in tega, v katere okraje uvrščajo svoje kandidatke in kandidate. Analiza Ženskega 

lobija (Pleš, Nahtigal in Pleš, 2011) je namreč pokazala, da se večja ali manjša naklonjenost 

volilnega telesa ženskam ali moškim na kandidatnih listah zaradi razdelitve volilnih enot v 

volilne okraje sploh ne more izraziti, zaradi česar tovrstna razdelitev, določena v zakonu o 

volitvah v državni zbor, »predstavlja institucionalno oviro za dejansko uveljavitev ustavne 

določbe, po kateri bi z zakonskimi ukrepi dosegli enake možnosti moških in žensk pri 

kandidiranju v državne organe« (Pleš, Nahtigal in Pleš 2011).  

 

Vse do vlade 2008–2011, v kateri je bilo pet oziroma šest ministric, je bilo namreč v 

slovenskih vladah malo žensk, od nič do tri, prav tako se je število poslank gibalo do 14 

odstotkov, dokler ni leta 2011 doseglo 31-odstotnega deleža. V deseti vladi med letoma 2012 

in 2013 je bila le ena ministrica, v enajsti vladi med letoma 2013 in 2014 pa poleg prve 

predsednice vlade Alenke Bratušek le še dve ministrici. V tem času je bilo v državnem zboru 
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32 odstotkov žensk. Leta 2014 je bilo v državni zbor izvoljenih 36 odstotkov žensk, v vladi 

Mira Cerarja je bilo sprva sedem žensk, v času pisanja pa v Cerarjevi vladi ženske vodijo 

polovico ministrstev.  

 

Razlogov za majhen delež žensk v politiki ne gre iskati v »pomanjkanju ustreznih kadrov«. 

Izobrazbena raven žensk v Sloveniji je namreč visoka (na sto moških terciarno izobraževanje 

zaključi 163 žensk), enako stopnja zaposlenosti, relativno primerjalno nizka pa je tudi je 

razlika v povprečnih plačah moških in žensk (ženske v Sloveniji zaslužijo 8,3 odstotka manj 

kot moški, v Evropi pa okoli 17 odstotkov manj). Pozitivne učinke je mogoče zaznati na 

številnih področjih, ne pa tudi v politiki, ugotavlja Antić Gaber (2011), kjer se stvari 

premikajo počasi. »Ob relativno visoki stopnji zaposlenosti žensk (ki je že skoraj popolna) ni 

ustrezen delež žensk v političnem življenju, zlasti pa je nesorazmerna (daleč prevelika) vloga 

žensk v družini oziroma v biosocialni reprodukciji sploh« (Jogan 2014, 73). Položaj žensk v 

politiki in položaj žensk na sploh je specifičen v post-socialističnih državah, med katere sodi 

tudi Slovenija. Kot namreč ugotavljata Tanja Rener in Mirjana Ule (1998), so ženske, ki naj 

bi v socializmu dosegle svojo družbeno in osebno emancipacijo ter enakopravnost z moškimi 

in so bile med bolj preferiranimi »družbenimi subjekti« v ideologiji socialističnih družb, v 

post-socializmu znova postale tarča »posebne ideološke interpolacije, čeprav je ta 

interpolacija danes radikalno drugačne narave« (Rener in Ule 1998, 121). Po njunem mnenju 

se danes namesto z nekdanjo proletarizacijo in emancipacijo žensk ukvarjamo z njihovo 

domestifikacijo, ki je tako ekonomsko kot politično okrepljena. »Prevladujoča težnja k 

domestifikaciji žensk tako ne leži v želji, da bi ženske pustile svoje službe in se vrnile k 

svojim družinam, temveč v internalizaciji klasifikacije v javne moške in zasebne ženske« 

(ibid.). Post-socialistične države so v sledenju lastnim nacionalnim interesom ignorirale 

zgodovinski obrat v poziciji in percepciji žensk, ki se je medtem zgodil v razvitih evropskih 

družbah. Tendence k domestifikaciji žensk in k poveličevanju družine kot primarne vezi v 

družbi so torej izrazi regresivnega družbenega procesa v post-socialističnih družbah. »Bolj ko 

je nacionalizem v bivših državah Jugoslavije postajal agresiven, bolj je njegova mitologija 

postajala herojska in maskulinizirana. Nacionalizem je rastel skupaj z naraščajočo 

mizoginijo« (Rener in Ule 1998, 125). Maca Jogan govori o moškosrediščni ali androcentrični 

kulturi (2001, 1–9), pri čemer ugotavlja, da rezultati različnih raziskav kažejo, da v medijski 
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produkciji prevladuje seksizem in da pretežno enosmerno komuniciranje vključuje izrazit 

patriarhalni oziroma androarhalni potencial. Slovenija je, kar zadeva vrednote, na presečišču 

katoliške tradicije, socialističnih egalitarnih vrednot z visoko cenjenimi materialnimi 

vrednotami.  Skoraj 90 odstotkov prebivalstva v Sloveniji je slovenske nacionalnosti, skoraj 

70 odstotkov je katolikov. »Katoliški sistem je še vedno močna tradicija, ki se je po padcu 

socialističnega režima še okrepila oziroma doživela ponovni razcvet« (Antić Gaber 2011, 

240), v takšnem okolju pa je na prvem mestu družina, zato ženske v politiki niso sprejete kot 

nekaj povsem običajnega. »In to ne le med moškimi. Tudi v očeh žensk so prej nekaj, kar 

vzbuja nelagodje ali pa vsaj zastavlja številna vprašanja« (Antić Gaber 2011, 240). »Izstopiti 

iz varne zaposlitve in vstopiti v negotovo politično polje, kjer poleg tega pogosto doživljajo 

odpore ali celo odkrito sovražnost, saj je to polje še vedno spolno (moško) zaznamovano, je 

nekaj, kar terja tehtnejše razmisleke in preračunavanja« (Antić Gaber 2011, 242). Prehod iz 

politike nazaj v prvi poklic je namreč v Sloveniji problematičen, saj se stigma ideološke 

opredeljenosti oziroma politične omadeževanosti posameznika ali posameznice drži zelo 

dolgo, če ne drugje pri ohranitvi delovnega mesta ali pri napredovanju v karieri (Antić Gaber 

in Selišnik 2012, 408).  

4.6 Kompleksna prisotnost žensk v medijih 
 

Poleg značilnosti političnega polja, ki je še vedno izrazito moškosrediščno, na udejstvovanje 

žensk v politiki vplivajo tudi mediji. Baird (2004) sicer opozarja, da so pavšalne ocene o 

pristranskosti v medijih pogosto osnovane na ugotovitvah raziskav iz sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja, kjer so mediji opisani kot »monolitna anti-ženska propaganda« ter 

sovražni in neprebojni za ženske v politiki, a tako žensko gibanje kot večja prisotnost žensk v 

politiki sta bistveno vplivala na načine, na katere so ženske prisotne v medijih (Baird 2004, 

6). Zanemarljivo ni niti to, kako medije uporabljajo političarke, saj vse več političark 

izkorišča stereotipe in površinskost medijskega poročanja sebi v prid. Političarke same 

opozarjajo, da jih mediji jemljejo manj resno kot njihove moške kolege, da se preredko 

osredotočajo na vsebino in prepogosto na njihov videz in družinsko življenje, njihove zgodbe 

pa uvrščajo na družabne strani (Carroll in Schreiber 1997). Rezultati raziskav o medijskih 

reprezentacijah političark se sicer precej razlikujejo glede na časovno obdobje in širši 

kontekst, v katerem se znajdejo. Novoizvoljene kongresnice na volitvah v ZDA leta 1992 so 
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denimo dobile celo več medijske pozornosti kot njihovi moški kolegi, delno tudi zaradi 

mednarodnega leta žensk, vendar pa se je število prispevkov o ženskah nato manjšalo, v 

naslednjem letu po volitvah pa celo razpolovilo. Prispevki o kongresnicah so bili res pogosto 

postavljeni na družabne strani časopisov, a so se večinoma vendarle pojavljali na prvih 

straneh. Carroll in Schreiber (1997) sta v tem obdobju našli zelo malo člankov, ki bi se 

ukvarjali z usklajevanjem družinskega in profesionalnega življenja, le 4 odstotke, medtem ko 

se je 15 odstotkov izbranih prispevkov ukvarjalo z izključenostjo žensk in seksizmom. 

Prispevkov o videzu kongresnic je bilo 3 odstotke. Po mednarodnem letu žensk je bila večina 

prispevkov naklonjenih ženskam v politiki, opisovali so jih kot znanilke sprememb, ki 

politični svet spreminjajo na bolje kljub boju s seksizmom, težjim usklajevanjem družinskega 

in profesionalnega življenja. Vendar pa so političarke znanilke sprememb le na izbranih 

področjih, kot sta zdravstvo in pravica do splava. Na področjih, kot so mednarodni odnosi, 

mednarodna trgovina ali zakonodajne reforme, so medijsko še vedno nevidne. Omenjena 

raziskava je med obravnavanimi raziskavami svetla izjema. Pippa Norris (1997) je primerjala 

poročanje svetovnih medijev o političarkah z različnih območij sveta od Margaret Thatcher 

do Indire Gandhi. Kot navaja Norris, so prejšnje študije pokazale, da so ženske v politiki 

medijsko nevidne ali pa potisnjene v ozadje, študije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa 

so pokazale, da se ženske v medijih večinoma prikazuje kot žene, matere ali spolne objekte. 

Razmere so se v naslednjih desetletjih spreminjale, ženske so postajale vidnejše, a še vedno so 

bile v manjšini. Pri raziskavi medijskih reprezentacij dvajsetih svetovnih voditeljic v anglo-

ameriških medijih je Norris (1997) ugotovila, da se medijskih prispevki, ki nastanejo ob 

začetku ali koncu političnega mandata, bistveno razlikujejo od tistih vmesnih, rutinskih 

prispevkov o delu političark. Predvsem ob začetku in koncu mandata se mediji namreč 

pogosteje osredotočajo na osebnostne lastnosti političark, medtem ko so rutinski prispevki o 

delu bolj spolno nevtralni. 

 

Položaj je v 21. stoletju nekoliko slabši. Raziskave še vedno kažejo neenako poročanje o 

ženskah in moških, Ruth Wodak (2009) na primer ugotavlja: 

Izjave in znanje žensk pogosto pripisujejo moškim; v diskusijah so moški večkrat citirani 

kot ženske, včasih celo takrat, ko je izjavo izrekla ženska in ne moški. Celo ženske z 
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močjo, kot so političarke, so intervjuvane na drugačen način kot njihovi moški kolegi: 

ženske so večkrat prekinjene, bolj temeljito izprašane in intervjuvane v bolj agresivnem 

tonu ... ženske morajo še vedno upravičevati svoj obstoj v javni sferi in se morajo vedno 

bojevati s konservativnimi stereotipi, medtem ko je takšen pritisk po upravičevanju svoje 

vloge in dejanj moškim prihranjen (Wodak 2009, 521). 

Medijske reprezentacije žensk niso vedno tako enostavne, da bi jih lahko zreducirali zgolj na 

diskurz ženstvenosti. Kvalitativna raziskava vizualnega materiala treh političnih škandalov na 

Švedskem, v katere so bile vpletene pomembne političarke (Kroon Lundell in Ekström 2008), 

je na primer pokazala, da vizualni material ne podpira ideje, da je spolno tematiziranje žensk 

nekritično povezano s koncepti, kot so seksualizacija, objektifikacija, pasivnost in drugost. 

Kroon Lundell in Ekström sta različne reprezentacije povezovala z različnimi odnosi 

političark do medijev in s tem osvetlila možnost, da lahko tudi političarke delno nadzorujejo 

način, na katerega o njih poročajo mediji, in da političarke niso reprezentirane kot homogena 

skupina, ki jo definira spol, temveč kot heterogene posameznice, s skupno lastnostjo – 

spolom, ki pa se v svojih stališčih in dejanjih vendarle nekoliko razlikujejo. Cilj raziskav torej 

ne bi smel biti več potrjevanje predhodnih raziskav, temveč iskanje novih načinov, na katere 

mediji reprezentirajo političarke. Ta ugotovitev je še posebej pomembna za vse nove 

raziskave, saj mora iskanje podobnosti, kot je diskurz ženstvenosti, dopolniti tudi iskanje 

razlik, kot so miti, stereotipi in spolno določene vloge. 

Baird (2004), ki se je v svoji raziskavi osredotočila na najbolj vidne avstralske političarke od 

sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja do začetka tega tisočletja, opaža, da so prve 

ženske v avstralski politiki pogosto označevali za gospodinje, ki so svoje delo doma razširile 

v politiko: prišle so, da bodo pometle z drobtinami korupcije, kletvicami in grdim vedenjem; 

bile so varuhinje oziroma dekoracija političnega parketa. Pri tako visokih pričakovanjih je 

političarkam v svoji nalogi, da politiko očistijo, praviloma spodletelo. V sedemdesetih letih je 

odklonilni odnos političark, da bi jih fotografirali med gospodinjskimi opravili, označeval 

njihovo zavračanje seksizma v medijih, a so do osemdesetih tudi mediji sami takšno 

fotografiranje videli kot zastarelo. Pripisovanje vloge gospodinje se je v medijih odražalo 

skozi vprašanja o usklajevanju doma in službe, vzbujanju krivde, ki je pri vprašanjih moškim 

ni bilo zaznati. Po drugi strani so bili možje političark pogosto zasmehovani, ko je bila 
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njihova vloga tistega, ki »ostane doma«, dojeta kot nemožata.  

Danes stereotipno vlogo gospodinje spodriva vloga matere; ta prinaša v politični diskurz 

debate o plodnosti, poznih porokah in porodniškem dopustu. Medtem ko je za politike 

očetovstvo dodana vrednost, družinski portreti pa neprecenljiv slikovni material v 

predvolilnem času, je materinstvo nekaj povsem drugega. Družinsko življenje političarke je 

pogosteje opisano kot problematično, vedno znova je poudarjena odsotnost »normalne« 

družine. Družine političark trpijo zaradi njihovih ambicij, medtem ko mediji »trpljenje« 

družin politikov, četudi očeta/moža/partnerja ne vidijo pogosto, konstruirajo kot herojsko 

dejanje, ki podpira politikovo kariero. Zasebna sfera je v zvezdniški dimenziji poročanja o 

politiki vedno tista, ki nudi prostor za uprizarjanje integritete, a zasebnost je v tem primeru 

vedno bolj ugodna za politike (Van Zoonen 2005, 90–92). Kot ugotavlja Baird, večina 

uspešnih političark v Avstraliji nima otrok ali pa so se podale v politiko takrat, ko so njihovi 

otroci že odrasli. Ko je ministrica za šolstvo Lynne Kosky leta 2002 odšla iz bolnišnice, kjer 

je okreval njen otrok, da bi se udeležila poslanskih vprašanj, je pojasnila: »Če uporabiš otroka 

kot izgovor, da te ni tam, te dojemajo kot šibko« (Baird 2004, 88).  

 

Čeprav se številne političarke pogosto pritožujejo nad pozornostjo, ki jo mediji namenjajo 

njihovemu videzu, nekatere to s pridom izkoriščajo sebi v prid. Baird (2004, 240) tako navaja 

primere, ko so se političarke slikale v pozah, ki so bile prej rezervirane za manekenke in 

igralke, čeprav politikov v takšnih pozah praviloma nismo videli. Po drugi strani so 

političarke, ki za medije niso bile privlačne, izgubljale v boju za vidnost. A cena za večjo 

vidnost na račun privlačnosti je praviloma visoka. Kot ugotavlja tudi Baird, privlačnost 

pogosto zmanjšuje kredibilnost političark. Večina političark se bolj kot z nezaželeno 

pozornostjo medijev zaradi njihovega spola in videza, kot je bilo to značilno za sedemdeseta 

leta prejšnjega stoletja, sooča z nevidnostjo. Izjemne ženske v politiki pogosto postanejo del 

estrade, kjer pa se spremeni sam diskurz, ki se iz političnega spremeni v zvezdniškega, kar 

bomo podrobneje tematizirali v naslednjih poglavjih.  

Karen Ross (2002) je z intervjuvanjem političark raziskovala njihovo percepcijo medijskih 

reprezentacij; političarke naj bi bile v položaju, ko je vse, kar naredijo, podvrženo kritiki. »Po 

eni strani se novinarji osredotočajo na njihov slog oblačenja, ženskost ali pomanjkanje te ter 
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na urejenost razmer doma, po drugi strani pa jim očitajo, da niso primerne za vodilne 

položaje, ker so preveč ženstvene« (Ross 2002, 69). Političarke v raziskavi Karen Ross so ne 

glede na njihovo politično opredeljenost menile, da so mediji postali tabloidizirani, da je kult 

osebnosti zasenčil poročanje o tem, kaj je bilo dejansko izrečeno v parlamentu, da so politični 

govori vedno posredovani skozi razlage novinarjev, ki naj bi stremeli k »poneumljanju« novic 

o iskanju najmanjšega skupnega imenovalca. Političarke menijo, da so v medijih najprej 

predstavljene kot ženske in šele nato kot političarke. Ko je bilo leta 1997 v britanski 

parlament izvoljenih 120 žensk, so jih britanski mediji poimenovali »Blairove bejbe« (Ross 

2002, 81). Kot v intervjujih s Karen Ross ugotavlja avstralska političarka Pauline Hanson, sta 

pri poročanju medijev o političarkah pomembna predvsem dva vidika: za novinarje se zdi, kot 

da delujejo po načelu serijske monogamije, saj je v medijih lahko v središču pozornosti samo 

ena ženska naenkrat. Drug vidik pa je, da ženske pogosto povzdigujejo v vloge rešiteljic, 

prerokov ali devic Marij, le da na koncu nikoli ne morejo doseči tako visokih in nerealnih 

pričakovanj in so zato deležne še ostrejših kritik (Ross 2002, 84). Ženske so v politiki po 

mnenju političark vedno prikazane najprej kot ženske – spol je vedno prvi in glavni 

označevalec, kar pomeni, da političarke definira tisto, kar niso: niso politiki (moški spol kot 

norma), temveč posebna »sorta« politika, političarka. Ali, kot je izjavila poslanka laburistov 

Dawn Primarolo, »ženske nikoli niso osvobojene svojega telesa« (Ross 2002, 93).  

Predpostavke o tem, kako nek spol delamo ali uprizarjamo pravilno, se pogosto pokažejo tudi 

v medijskih besedilih in v izjavah politikov. S tega vidika lahko opazujemo, katera so tista 

dejanja, ki konstituirajo žensko. Zaradi relativno poznega vstopa žensk v politiko je politika 

namreč percipirana kot dejanje, ki konstituira moški spol, medtem ko so privatne zadeve in 

dejanja del konstituiranja ženske identitete. Ženske hkrati same prevzemajo prevladujoči 

diskurz ženstvenosti in ga reapropriirajo na način, ki jim ustreza (Pušnik in Bulc 2001). Diana 

B. Carlin in Kelly L. Winfrey (2009) sta z analizo medijskih prispevkov, ki so med kampanjo 

za volitve leta 2008 opisovali demokratsko kandidatko Hillary Clinton in republikanko Sarah 

Palin, ugotovili, da sta se obe kandidatki zanašali na stereotipe o ženskah, ko jima je to 

koristilo, hkrati pa sta obe vsakič, ko sta zaznali seksizem, zahtevali, da ju obravnavajo kot 

kandidata, ki sta po naključju tudi ženski, ne pa kot kandidatki. Do največjih razlik v 

poročanju o obeh kandidatkah je prihajalo ravno v kategoriji obravnavanja ženske kot 

spolnega objekta. Palin je bila dojeta kot privlačna kandidatka, zato je bila tako v besedilih 
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kot na fotografijah pogosto naslovljena njena spolna energija, medtem ko so mediji Hillary 

Clinton dojemali kot ne dovolj ženstveno skozi poudarjanje njenega nošenja hlačnih 

kostimov, ki naj bi prekrivali njene debele gležnje. Zrela podoba Hillary Clinton je bila stalno 

postavljena kot kontrast mladostnemu in ženstvenemu slogu Palin. Tako fizična podoba 

Clinton kot njen slog oblačenja sta bila pogosto predmet medijskega poročanja. Pomagala ni 

niti izjava njenega moža, nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona: »Ne morem je 

narediti mlajše, višje ali pa spremeniti njenega spola« (Carlin in Winfrey 2009). Hillary 

Clinton je v svojih samoreprezentacijah praviloma gradila na lastnostih, ki jih javnost 

pripisuje moškim, zaradi česar je bila pogosto deležna negativnih odzivov medijev in javnosti. 

Njeno samoreprezentiranje obravnava tudi Mandy R. Manning (2006), ki na podlagi njenih 

govorov ugotavlja, da ima njen govor značilnosti stereotipne moške komunikacije: je 

agresivna, avtoritativna in ambiciozna.  Redko omenja svoje življenje zunaj politične sfere, 

predstavlja se kot strokovnjakinja, ki vztraja pri svojem mnenju, dokler ne zmaga. Hillary 

Clinton uporablja moško komunikacijo, da bi opolnomočila ženske, kar po mnenju Manning 

škodi njeni priljubljenosti. Tudi ko naj bi Clinton skušala feminizirati svoj jezik, ji to ne 

uspeva, zato javnost pogosteje nagovarja kot sposoben in kompetenten politik. Dejstvo, da 

javnost to slabo sprejema, govori o nepripravljenosti družbe, da bi sprejela žensko z močjo 

(Manning 2006).  

 

Podobne težave opisuje Perry (2005) na primeru francoskih političark Edith Cresson in 

Segolene Royal. Cresson se je namreč podobno kot Clinton zanašala na moški model 

nastopanja, kar pa se je izkazalo za neuspešno. Sprejemanje ženskosti in transformiranje te 

lastnosti v prednost se je izkazalo za uspešnejšo metodo, saj manj ogroža tradicionalne 

percepcije spola tako moških kot žensk in je zato bolj verjetno, da bo ugajala volivkam in 

volivcem. Coulomb-Gully (2009) tako ugotavlja, da je bila Segolene Royal prva ženska na 

tako visokem položaju, ki je sprejela svojo feminilnost in jo v kampanji uporabljala kot svojo 

prednost. »Prišel je čas, da Franciji predseduje ženska« je bila ena od njenih priljubljenih 

izjav med kampanjo, junija 2006 pa je bila v francoski ediciji moške revije FHM postavljena 

na šesto mesto seznama najbolj privlačnih žensk, na katerem je prehitela Pamelo Anderson in 

Monico Belucci. Francoski in ameriški primer pričata o tem, da so stereotipne 
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samoreprezentacije političark pogosto v igri zato, ker so med volivkami in volivci bolj 

uspešne.  

4.6.1 Raziskave v post-socialističnih državah 
 

Raziskave medijskih reprezentacij politike po vsem svetu razkrivajo, da je medijsko 

poročanje o ženskah bolj negativno, osredotočeno na videz in na splošno utrjuje globoko 

zakoreninjene stereotipe, vendar pa v vzhodnoevropskih državah, tudi v Bolgariji (Ibroscheva 

in Raicheva-Stover 2009), trende poročanja nadalje krepi tranzicijski medijski sistem, ki 

krmari med senzacionalizmom in popolnim zavračanjem državnega nadzora nad vsebino in 

distribucijo. Z analizo časnika Trud sta Ibroscheva in Raicheva-Stover (2009) ugotovili, da so 

novinarji in novinarke poslanke pogosto naslavljali kot dekleta, s čimer so zmanjševali 

njihovo zrelost, strokovnost in politično moč v parlamentu, ko pa so navajali njihovo 

izobrazbo in pretekle izkušnje, so se te pojavljale v kontekstu njihove feminilnosti, z večjim 

poudarkom na poslankini družini in vlogi matere in žene. Pri poročanju o poslankah so 

pogosto uporabljali njihova osebna imena brez priimka. Ženske so se manj pogosto pojavljale 

na fotografijah, ko pa so se, so bile te fotografije le redko na prvi strani časnika. Kot 

zaključita, medijsko poročanje temelji na stereotipih in spolnih konvencijah, ki ne dovoljujejo 

širše in poglobljene analize o vlogi žensk v političnem diskurzu (Ibroscheva in Raicheva-

Stover 2009). Jemrić (2004) v raziskavi člankov iz petih hrvaških dnevnih časopisov pred 

volitvami leta 2003 ugotavlja, da so političarke prisotne zgolj v 15,4 odstotka člankih, petkrat 

manj pogosto kot moški so v vlogi aktivnih govornic, v člankih o gospodarstvu, zdravstvu, 

zunanji politiki in obrambi pa se sploh ne pojavljajo. Političarke same so se pojavile na samo 

5,8 odstotka fotografij v izbranem obdobju. Isanović (2006) v kvantitativni raziskavi 

dnevnega časopisja v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem ugotavlja, da prevladujoče 

oblike in načini reprezentacije žensk še vedno odsevajo, podpirajo, rekonstruirajo in potrjujejo 

obstoječe stereotipe, identitete, vloge in razmerja moči med spoloma. Na tem področju ni bilo 

tranzicije vrednot, vsaj ne na način, ki bi bil viden v medijskih reprezentacijah. Moški 

prevladujejo v »resnih« novicah, so bolj izpostavljeni in bolj cenjeni, medtem ko ženske in 

njihova telesa polnijo manj vidne strani v časopisu, praviloma so postavljene v marginalne 

vloge znotraj prispevkov, le redko so središčna točka, le malokrat pa so v vlogi 

strokovnjakinj. Zato parafrazira Snježano Milivojević, ko zaključi, da imajo v vseh treh 
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državah resne novice moški obraz, novice iz sveta zabave pa žensko telo (Isanović 2006, 76). 

4.6.2 Raziskave v Sloveniji 
Tudi v Sloveniji po padcu komunizma oziroma socializma prihaja do teženj k domestifikaciji 

žensk in retradicionalizaciji družbe (Rener in Ule 1998). Retradicionalizacija po mnenju 

Jogan (2001) poteka skupaj s težnjami po vračanju katoliških moralnih načel v družbo, s tem 

pa se jasno izraža težnja po varovanju seksizma, ki je odeta v »skrbljivost« za ohranjevanje 

prave ženskosti in v bojazen, da se ne bi rušilo »dostojanstva ženske«. Vstop v politiko naj bi 

pomenil ravno to. V slovenskem političnem prostoru se odnos od političark pogosto odraža 

prek sovražnega govora tako v medijih kot znotraj političnega polja, tudi v državnem zboru. 

Izjava Mirana Györeka7, ki sledi spornim izjavam Pavleta Ruparja pet let prej (glej Antić 

Gaber 2006), ko je poslankama Majdi Širci in Majdi Potrata zagrozil, da jima bo odredil 

pregled mednožja, ker se ne obnašata kot ženski, kaže na strogo zamejena pojmovanja o tem, 

kaj pritiče ženski in kaj moškemu ter katere so tiste lastnosti, ki so vredne »dostojanstva 

ženske« in katere ne. Ženske v politiki predstavljajo grožnjo in skoraj ni načina, da bi njeno 

delovanje ostalo nezaznamovano z njenim spolom. Če se ne obnaša dovolj »ženstveno« 

oziroma njen performans spola ne izpolnjuje družbenih pričakovanj, je kaznovana, tudi prek 

verbalnih ekscesov, kot sta omenjena, pretirana osredotočenost na njihov videz pa je znak 

njihove deviantnosti, vulgarnosti in pomanjkanja discipline (Luthar in Trdina 2011). 

Političarke so zaradi svoje izpostavljenosti tako v medijih kot v političnem diskurzu pogosto 

tarče sovražnega govora, takšnega, ki se ne nanaša nujno na njihovo delo, temveč na del 

njihove identitete, na spol, ki naj ga z delovanjem v politiki ne bi opravljale pravilno. 

Sovražni govor sicer praviloma izrečejo moški. »Subjekt, ki izgovori rasistično opazko, išče 

odziv in ta sta lahko dva: prvotni namen škodljivega govora je provokacija naslovnika, da 

začne dvomiti o svoji identiteti in jo dojemati kot manjvredno. Vendar govorec išče še drugi 

odziv: išče potrditev svoje lastne identitete. Da bi premagal negotovost, oseba uporabi 

sovražni govor, da bi definirala sebe kot del nestrpne skupnosti ljudi, ki mu ali ji bo 

                                                        
7 »… in vam povem, ta ministrica, ki je danes interpelirana, izstopa. Ne zaradi videza, 

[ampak] zaradi njenega početja, zaradi njenega karakterja. Ne moremo te ministrice primerjati 

z gospo Jelušičevo, z gospo Krebsovo. To so dame, to so gospe, to so matere, to so žene, to so 

prijetne ženske za sodelovanje. Prosim lepo, moje mnenje, ta ministrica tega nima. Ne želim 

biti žaljiv. V mojih očeh nisem žaljiv. To je v mojih očeh njen karakter, oprostite« (21. aprila 

2010 v državnem zboru o razlogih za interpelacijo notranje ministrice Katarine Kresal (v 

Antić Gaber 2006). 
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zagotovila stabilnost« (Salecl 1998, 120) . 

Sovražni govor v politiki lahko tako beremo kot negotovost subjekta, ki ga izreka, pred 

delitvijo družbenih vlog, pred grožnjo ženske, ki ni bila podrejena, temveč je »ohranila« 

avtoriteto. Ženska, ki ne opravlja »tipično ženskih vlog«, kot sta na primer mati in žena, 

vzbuja v moških nelagodje, nosi masko, za katero se morda skriva nevarnost. Ko ženske 

izkazujejo zadostno mero samozavesti v svoje sposobnosti in lagodje na poziciji moči, so 

praviloma označene za »sposobne, vendar hladne«. Katarino Kresal so na primer v prispevku 

v oddaji Preverjeno na POP TV decembra 2009 (Marovt 2009) označili za »za marsikoga 

ledeno kraljico.« Ambiciozne ženske pogosto označijo za družbeno nespretne in tako težje 

zaposljive, če pa ambicije, samozavesti in tekmovalnosti ne pokažejo, tvegajo označbo 

prijetnih, a nesposobnih uslužbenk. Medtem ko izražanje jeze praviloma prispeva k 

izboljšanju statusa moških, lahko ženskam škoduje (Fine 2010, 58). Kot ugotavlja Roman 

Kuhar, »se po vseh letih boja za enake pravice in enakopravnost ženska uspešnost [v medijih] 

upodablja kot nekaj nenavadnega, izrednega, enkratnega, hkrati pa so ti dosežki zamaskirani 

pod težo seksualizacije« (2001, 134). Spol tako ostaja odločilna kategorija, ki eliminira 

razlike v političnih stališčih in programih, ženske pa se vzpostavljajo kot enotna vrsta, ne 

glede na razlike, drugačnost med moškimi in ženskami pa se v politiki proizvaja kot 

kategorija naravne razlike (Luthar in Trdina 2011). 

Kot ugotavlja Jogan (2001), so nekatere raziskave na Slovenskem konec 80. in v začetku 90. 

let 20. stoletja odkrile to, kar so v drugih okoljih v svetu poznali že v začetku sistematičnega 

raziskovanja medijev; enodimenzionalno in pristransko prikazovanje žensk je ena od ključnih 

značilnosti delovanja množičnih medijev, pri čemer je ženska skrčena na spolno privlačen 

objekt, mater (ali lepo gospodinjo), kot mnogodimenzionalno bitje, dejavno zunaj doma, pa je 

v množičnem komuniciranju praktično izgubljena (Jogan 2001, 47). V Sloveniji tako pride do 

dveh vrst sprememb v medijskih diskurzih politike. Po eni strani prihaja do 

retradicionalizacije oziroma repatriarhalizacije, ki je značilna za post-socialistične družbe, po 

drugi strani pa prihaja do demokratizacije in personalizacije politike po zgledu zahodnih 

medijev. Tako medijski diskurz po »osvoboditvi« tiska v devetdesetih postaja vedno bolj 

tabloidiziran, politika se personalizira, same politične osebnosti pa postajajo vedno bolj 

podobne zvezdnikom in tako postajajo kulturne dobrine (Luthar 2008), medtem ko se žensko 
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vprašanje utopi v splošnem razrednem vprašanju (Jogan 2001). Glavno polje, kjer 

repatriarhalizacija postane vidna, postanejo burne razprave pred sprejetjem ustave o pravici 

odločanja o rojstvu otrok zlasti v drugi polovici leta 1991.   

Jogan (2001) ob pregledu medijske produkcije spolno (ne)enakih identitetnih vzorcev na 

primeru dnevnikov Slovenec in Slovenski narod od leta 1900 naprej za prvo obdobje od leta 

1900 do 1913 ugotavlja, da v obeh časnikih prevladuje seksistično produciranje vloge ženske 

kot matere in gospodinje, vendar ne več neposredno, temveč večinoma posredno, zlasti prek 

oglaševanja, saj sta oba časnika delovala kot utrjevalca potrošniške kulture na Slovenskem. 

Vendar pa med časnikoma prihaja do razlik pri vsebinah, ki so vezane na primer na izobrazbo, 

saj pri bolj katoliškem Slovencu poudarjajo potrebo po gospodinjski izobrazbi žensk, medtem 

ko se pri nekoliko liberalnejšem Slovenskem narodu zavzemajo za enakovredno izobrazbo 

(Jogan 2001, 35–40). Med prvo in drugo svetovno vojno Jogan prek primerjave med 

Slovencem in mesečnikom Ženski svet na podlagi kvantitativne analize vsebine zaključi, da je 

podoba, ki jo je ponujal Slovenec, temeljila na podobi ženske kot telesnega bitja, saj se je 

skoraj polovica vseh sporočil v izbranem obdobju nanašala na žensko zunanjo podobo, 

medtem ko se preostala besedila nanašajo na žensko kot zakonsko ženo, mater in gospodinjo. 

Ženske v vlogi svojega poklica ali v izobraževanju se pojavljajo le v desetini primerov, pa še 

takrat v kontekstu potrebe po izobraževanju kmečkih žensk in gospodinj za potrebe domačega 

gospodinjstva. Drugačna je slika pri Ženskem svetu, kjer sicer res prevladuje podoba ženske 

kot žene in matere, a se hkrati v večjem obsegu pojavljajo podobe žensk v javnem političnem 

življenju (Jogan 2001, 40–44). 

Spoznanja, da je treba medijsko podobo žensk spreminjati, se utrdijo v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja, ko v okviru prizadevanj Komisije za položaj žensk pri OZN na podlagi 

dveh poročil začnejo nastajati načrti za odpravljanje stereotipnega prikazovanja spolov. Cilj 

dejavnosti OZN je bil, da se medijsko produkcijo demokratizira in spremeni tako, da bi javno 

sporočanje prispevalo k povečanju enakosti med spoloma (Jogan 2001, 45). Pri nas raziskave 

v 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja pokažejo, da so podobe žensk v medijih skrčene 

bodisi na spolno privlačen objekt bodisi na mater (in lepo gospodinjo); kot 

mnogodimenzionalno bitje pa se praviloma ne pojavljajo. Ženska je v tem obdobju kot 

mnogostransko ustvarjalno bitje pretežno nevidna in nastopa v medijski produkciji kot spolno 
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bitje ali pripomoček za »snubljenje kupcev različnih dobrin«. Vendar, kot ugotavlja Jogan, 

androcentrična usmeritev množičnega komuniciranja na Slovenskem nič ne moti odgovornih 

oblikovalcev programske politike v medijih, zato je razumljivo, da ni znakov o obstoju 

načrtov aktivne politike odpravljanja seksizma v medijih (2001, 48). Fabjančič ugotavlja 

(1999), da se ženske z vstopom v politiko ne »navzamejo« značilnosti, ki so pripisane tej 

dejavnosti, temveč prevlada njihova ženskost, elementi ženskosti pa se jim pripisujejo kot 

inherentni, zato se njihovo delovanje v politiki presoja in predstavlja skozi njihovo ženskost. 

Ženska v politiki deluje kot utelešenje kontradikcije, medtem ko takšne napetosti pri moških 

ni, saj je njihova moškost že po definiciji del politike (Fabjančič 1999). Podobno ugotavljata 

Bašić Hrvatin in Trampuž (1999) v raziskavi o času predvolilne kampanje za državnozborske 

volitve leta 1996. V časopisnih člankih, ki so omenjali volitve in so kandidatke omenjali s kaj 

več kot le njihovim imenom in priimkom, so se kandidatke pojavljale v t.i. ženskem paketu, 

torej v kontekstu pojavljanja žensk na volitvah. »Kandidatke so tekmovalne oz. prestopijo 

prag medijske pozornosti v primeru, ko »izzivajo« kakšnega zelo znanega kandidata/ko. 

Kandidatke dobijo manj pozornosti oz. imajo kot politični subjekt nižjo novičarsko vrednost 

od kandidatov« (1999, 241). Ugotavljata tudi, da pri tematskem pokrivanju volitev prihaja do 

delitve na moške in ženske teme, kjer moške teme vključujejo politiko, obrambo, 

gospodarstvo, finance in kmetijsko politiko, ženske teme pa pravice manjšin in socialne 

pravice. Obravnavo ženskih tem zaznamuje osebni žurnalizem, ki vključuje 

psevdoprijateljsko nagovarjanje kandidatk z osebnimi imeni, didaktično povzemanje tistega, 

kar naj bi nekdo povedal, podcenjevanje občinstva, čustvenost in govorjenje v imenu vseh 

gledalcev (Bašić Hrvatin in Trampuž 1999, 241). Ženskam se postavljajo drugačna vprašanja 

kot moškim, kot tipičen primer avtorici navajata ustvarjanje hipotetičnih situacij, v katerih se 

mora oseba odločiti med dvema možnostma, pri čemer jo vsaka izbira na nek način 

zaznamuje. Pri postavljanju vprašanj novinarji večinoma izhajajo iz dveh stereotipov: da je 

politika izključno zadeva moških in da je ženska »po svoji naravi« tista, ki skrbi za družino. 

Če ista vprašanja o družini in usklajevanju družinskega življenja s kariero postavimo 

moškemu, je razumevanje vprašanja povsem drugačno. V slovenskih medijih je podoba 

kandidatke tako razpeta med vlogo »vsiljivke« znotraj moške sheme in kot tipizirani primer 

ženske sheme (Bašić Hrvatin in Trampuž 1999, 242–247). Ali, kot ugotavlja Lukšič (1999), 

»ko stopa na politični teren ženska, stopa nanj kot političarka in hkrati kot ženska, ki mora 



148 
 

reprezentirati celotno »ženstvo«« (255). 

Do manjše zastopanosti političark v medijih je prihajalo tudi med kampanjo za evropske 

volitve leta 2004. Fink Hafner, Deželan in Topolinjak (2005) v analizi kandidatk na volitvah 

(2005) ugotavljajo, da je bilo, čeprav so bile kandidatke na listah zastopane v približno 40 

odstotkih, razmerje medijskih prispevkov o kandidatih in kandidatkah približno 3:1. Manj 

pogosto so bile kandidatke prikazane na fotografijah, »hkrati pa gre omeniti, da se članki z 

ženskimi tematikami pojavljajo na manj zavidljivih delih strani časopisov ter na manj elitnih 

straneh« (2005, 137). Tudi v raziskavi Inštituta za civilizacijo in kulturo iz leta 2005, ko so 

analizirali pojavljanje žensk v televizijskih pogovornih oddajah na javni TV Slovenija in POP 

TV, so raziskovalke ugotovile, da prihaja do precejšnjega razkoraka med »pridobljenim 

nivojem pravic, ki ženske formalno na vseh nivojih izenačujejo z moškimi, in dejansko 

ugotovljeno zastopanostjo žensk na vseh nivojih in položajih družbenega življenja«, kar je 

bilo vidno tudi v zastopanosti žensk v oddajah, kjer so se kot gostje pojavljale v manj kot 18 

odstotkih. Poleg manjše prisotnosti je bila opazna tudi porazdelitev pojavljanja: ženske so 

prevladovale kot predstavnice estrade, kot prizadete posameznice ali kot predstavnice NVO, 

medtem ko so politiko in gospodarstvo predstavljali predvsem moški (Brglez in druge 2005). 

Podobno še danes ugotavljajo raziskave The Global Media Monitoring Project (2010) in Meta 

dekleta (2015), le da se je odstotek prisotnosti žensk v zadnjih letih približal četrtini.  

4.6.3 Novičarski okviri pri poročanju o političarkah 
 

Uokvirjanje novic oziroma framing se nanaša na rahle alternacije v trditvah ali prezentaciji 

problemov; način, na katerega je nek problem uokvirjen, je kontekstualni namig, ki lahko 

bistveno vpliva na proces odločanja (Iyengar 1991). Norris (1997) je pri novinarskih zgodbah 

o političarkah našla tri prevladujoče načine uokvirjanja: udejstvovanje v politiki kot preboj, 

ženske voditeljice kot outsiderke in ženske voditeljice kot znanilke sprememb.  

1. Ženske kot prebojnice 

Večina zgodb, ki jih je zajela mednarodna raziskava Pippe Norris, se osredotoča na ženske 

kot prebojnice, ki jim je uspelo zmagati na volitvah proti pričakovanjem. Takšen pristop se ne 

pojavlja zgolj v zgodbah o političarkah, temveč tudi o ženskah na drugih področjih, kot so 

vojska, vesoljski program ali znanost. Kot ugotavlja Norris, so uvodne besede v številnih 
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člankih ne glede na različna področja, ki jih pokrivajo, presenetljivo uniformna.  

2. Ženske voditeljice kot outsiderke 

Uokvirjanje političark kot outsiderk praviloma služi namenu diskvalificiranja žensk v politiki. 

Gre predvsem za poudarjanje pomanjkanja konvencionalnih kvalifikacij in predhodnih 

političnih izkušenj. Širše izkušnje, ki bi jim lahko bistveno pomagale pri delu v politiki, so 

pogosto podcenjene.  

3. Ženske kot znanilke sprememb 

Tretja pogosta tema pri poročanju o političarkah je obravnavanje žensk kot znanilk sprememb 

v politiki. Pogosto se jim pripisuje sposobnost »čiščenja« korupcije iz političnih vrst, kar 

deloma odseva tudi kampanje mnogih političark. Vsak nov obraz v politiki bo verjetno sprožil 

podoben odziv, vendar je pri ženskih kandidatkah to že skoraj pravilo oziroma vsaj 

prevladuje. Problem pri prikazovanju žensk kot moralno čistih in nedolžnih je v tem, da se 

ženskam postavljajo nemogoča, visoka pričakovanja, ki jih nato nikakor ne morejo izpolniti, 

zato zgodbam o ženskah kot znanilkah sprememb pogosto sledijo zgodbe o njihovem padcu. 

4.6.4 Samoreprezentacije političark 
Stereotipe o ženskah pogosto izkoriščajo tudi političarke same. Ker se od njih pričakuje, da 

bodo bolj skrbne, bolj sočutne, bolj zainteresirane za družbene, izobraževalne in okoljske 

zadeve kot njihovi moški kolegi, to kot prednost jasno izpostavljajo v predvolilnih kampanjah 

(Ross 2002, 131). Ross ugotavlja, da veliko raziskav priča o tem, da se političarkam namenja 

manj pozornosti kot njihovim moškim kolegom, ko pa o njih le poročajo, se tako v 

predvolilnem kontekstu kot v kontekstu dnevnih novic soočajo s problemom, da slog 

prevladuje nad vsebino, da so njihove pričeske vredne večje pozornosti kot njihova politična 

mnenja, zato številne političarke menijo, da je medijska pozornost, ki jo prejemajo njihova 

oblačila in pričeska, morda res nadležna, a še vseeno boljša, kot če o njih sploh ne bi poročali 

(Ross 2002, 167). Braden (1996) v svoji raziskavi ameriških političark ugotavlja, da je še 

vedno bolje, da so političarke v medijih opisane kot novitete, kot pa da sploh niso omenjene. 

Tako citira nekdanjega urednika Washington Posta Bena Bradleeja: »Pristranskost je lahko 

opaziti, razen ko gre za pristranskost, kjer političarke niso omenjene« (Braden 1996, 2). Ross 

celo meni, da je v ozadju medijskih stereotipov moška paranoja in strah, zaradi česar na 

površje prihaja ortodoksni moški šovinizem v novi preobleki.  
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Ko so stara prepričanja o moških in ženskih vlogah postavljena pod vprašaj, se ljudje 

na privilegiranih pozicijah, beli moški srednjega razreda, začnejo bati za svoj položaj. 

Znotraj tega negotovega in spreminjajočega se okolja je strah, da bodo enkrat, ko 

prevzamejo oblast, ženske moškim storile to, kar so moški ženskam počeli skozi 

zgodovino, ter da bodo to naredile bolj spretno in z bolj uničujočimi rezultati. Trik 

medijskega sveta, ki mu dominirajo moški, je, da svoje umazane posle prepustijo 

novinarkam (Ross 2002, 168).  

Kot je skozi raziskave o medijskih reprezentacijah večkrat nakazano, ženske tudi same 

prispevajo k specifičnemu uokvirjanju zgodb, saj še posebej v predvolilnem času poudarjajo 

pozitivne lastnosti, ki naj bi bile inherentno ženske in naj bi bile zato naravna prednost 

kandidatk pred kandidati. Kot v svoji raziskavi ugotavljata Bulc in Pušnik (2001), ženske, ki 

so prepoznane kot politične akterke, krepijo in rekonstruirajo podobo, v kateri sta zasebna 

sfera in sfera osebnih odnosov naravna ženska sfera: »Ta sfera se ženskam pripisuje, ker se jo 

povezuje s čustvenostjo, empatijo, sočutjem, razumevanjem, ljubeznijo in zmožnostjo 

urejanja osebnih odnosov« (Bulc in Pušnik 2001). Z analizo novinarskih besedil je tako 

mogoče najti ženske, ki same utrjujejo mite o ženstvenosti, kot so femme fatale, pošast, 

hudičevka in drugi miti o skrivnostnih motivih in iracionalnem vedenju žensk. Kot ugotavljata 

Bulc in Pušnik, so se političarke v intervjujih, ki sta jih zajela v raziskavi (1996–2000), same 

predstavljale skozi mite o ženstvenosti, o ženski kot seksualnem objektu in telesu. 

Predpostavka, da je ženska inferiorna moškemu, je v mnogih intervjujih postavljena kot 

naravna danost, v smislu da ženske morajo nekdo še postati, a se morajo hkrati odpovedati 

marsičemu, če se želijo približati moškim. Tematizirane so bile nove pričeske, materinski čut 

in toplina kot nekaj, ki jim daje v političnem prostoru določeno prednost. Izjave o tem, da je 

nekdo sposoben boljših odnosov z drugimi na delovnem mestu, ker je ženska in ji zato ne 

primanjkuje topline, niso izzvane, so samoumevne.  

Ugotovitve različnih raziskovalk in raziskovalcev se tako v veliki meri ujemajo: vsi se 

strinjajo, da so političarke v medijih predstavljene na drugačen način kot moški, da so 

medijski prispevki o njih pogosto zaznamovani s spolnimi stereotipi ali pa vsaj spolno 

značilnim uokvirjanjem novinarskih zgodb. Sodeč po raziskavah anglo–ameriških medijev je 

v zadnjih 40 letih prišlo do transformacije diskurza in poročanja o političarkah, saj so 
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političarke v medijih bolj prisotne in pogosteje obravnavane v skladu z enakimi pričakovanji 

kot moški. Je pa res, da so se, glede na ugotovitve raziskovalk s tega geografsko-političnega 

območja, spolni stereotipi z leti transformirali v novinarske okvirje, ki so ne glede na 

področje, v katerem delujejo ženske, pogosto precej uniformni. Nekoliko drugače je v 

slovenskih medijih, kjer raziskave kažejo, da je z razpadom Jugoslavije začelo prihajati do 

retradicionalizacije medijskega diskurza, ki je bil v času socializma relativno naklonjen ženski 

emancipaciji. Čeprav Jogan predvsem v konservativnem tisku ves čas opaža seksizem in 

androcentrično kulturo, ne pozabi omeniti liberalnega tiska, ki je bil veliko bolj naklonjen 

ženskam, njihovi izobrazbi in pridobivanju poklicev. Z razpadom Jugoslavije se je medijski 

diskurz vrnil v predvojne čase s ponovnimi težnjami k domestifikaciji žensk. Do podobnih 

ugotovitev prihajajo tudi raziskovalke iz držav bivše Jugoslavije in vzhodne Evrope, ki 

ugotavljajo, da se diskurz v post-socialističnih državah bliža pred-socialističnemu, da so 

ženske bistveno manj prisotne v medijih in praviloma prikazane kot nesposobne za aktivno 

participacijo v politiki. Bolj kot poudarjanje lastnih sposobnosti, strokovnosti in drugih 

kompetenc so pri volivkah in volivcih nagrajeni ženstvenost, materinskost, nežnost, 

privlačnost in poudarjanje lastne ženstvenosti.  

5 Študije primera 

5.1 Metodologija 
 

Pri preučevanju performativnosti spola na intersekciji z razredom in ideološko pozicijo v 

medijskih reprezentacijah politike v Sloveniji se bom osredotočila na šest primerov vidnih 

političark in politikov, pri katerih bom v določenem časovnem obdobju analizirala njihovo 

medijsko pojavljanje, medijske reprezentacije in samoreprezentacije oziroma prezentacije. 

Medijske reprezentacije izbranih politikov – Boruta Pahorja, Danila Türka in Lojzeta 

Peterleta – bom analizirala v okviru njihovih predsedniških kampanj; Lojzeta Peterleta v 

predsedniški kampanji leta 2008, Boruta Pahorja v predsedniški kampanji leta 2012, Danila 

Türka pa prvenstveno v kampanji leta 2012, v kateri se je v drugem krogu pomeril z Borutom 

Pahorjem, z nekaj vpogledi v predsedniško kampanjo leta 2008, ko je v drugem krogu 

premagal Lojzeta Peterleta. Pri analizi medijskih vsebin se bom osredotočila na pisane članke 

in video prispevke na spletnih straneh 24ur.com in rtvslo.si v času predsedniških kampanj; 
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zajela bom tudi televizijske prispevke medijske hiše Pro Plus (PPO TV in Kanal A), pa tudi 

prispevke v informativnih oddajah TV Slovenija.  

Pri iskanju prispevkov sem si pomagala s spletnimi iskalniki in ključnimi besedami, kot so 

predsedniške volitve in imena kandidatov. Za širši kontekst sem uporabila intervjuje in druge 

prispevke iz tedenskih revij, tiskanih dnevnikov ter spletnih in Facebook strani politikov. V 

interpretativni analizi bom poiskala načine, na katere so politiki uprizarjali svoj spol in razred 

pa tudi svojo domačijskost oziroma kozmopolitstvo.  

Pri analizi političark bodo analizirana časovna obdobja nekoliko širša, saj se nobena od 

izbranih političark ni potegovala za predsedniško mesto. Edina ženska, ki se je na 

predsedniških volitvah uvrstila v drugi krog, je bila nekdanja generalna državna tožilka 

Barbara Brezigar leta 2002, ki je kandidirala s podporo SDS in NSi. Pri političarkah bom zato 

upoštevala obdobje od njihovega prevzema pomembne politične funkcije pa do konca leta 

2014 oziroma do konca/prekinitve njihove politične kariere. Med analiziranimi bo prva 

ženska, ki je v Sloveniji prevzela vodenje parlamentarne stranke, Katarina Kresal, ki pa je 

svojo politično kariero že zaključila, zato bom v njenem primeru analizirala obdobje od 

prevzema vodenja stranke LDS do zaključka politične kariere. V primeru Alenke Bratušek, 

prve predsednice vlade, bom zajela obdobje od njenega prevzema mandatarskega mesta, 

čemur je sledila izvolitev za predsednico vlade, do njene neuspešne kandidature za evropsko 

komisarko. Tako pri Katarini Kresal kot pri Alenki Bratušek gre za časovno relativno kratki 

obdobji, ki ju zaznamujejo tudi številne afere oziroma škandali. V primeru Katarine Kresal so 

se proti koncu njene politične kariere zvrstile vsaj tri večje, in sicer afera bulmastifi, afera 

droge ter ob koncu afera najema stavbe NPU, zaradi katere je tudi odstopila kot notranja 

ministrica. Na drugi strani so Alenki Bratušek očitali plagiatorstvo magisterija in pozneje 

samokandidaturo za mesto evropske komisarke, o čemer se je izrekala tudi protikorupcijska 

komisija, ves čas njenega mandata predsednice vlade pa je bila deležna strogega ocenjevanja 

njenega znanja angleščine. Tretja analizirana političarka je Ljudmila Novak, pri kateri bo 

analizirano najdaljše časovno obdobje, saj je sodeč po vrsti medijske pozornosti njeno 

uprizarjanje ženskosti in razreda v slovenski politiki med najbolj nezanimivimi, saj je bila 

med analiziranimi političarkami najmanj deležna medijske pozornosti, predvsem pa najmanj 

negativne pozornosti. Tudi pri političarkah bom analizirala medijske reprezentacije na 
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spletnih straneh 24ur.com in rtvslo.si, nekoliko večji poudarek pa bo na tabloidnih revijah, kot 

so Obrazi, Story in Lady, v katerih sta bila njihov spol in razred najbolj eksplicitno 

tematizirana.  

Tako kot je pri analizi medijskih reprezentacij dvajsetih svetovnih voditeljic v anglo-

ameriških medijih ugotovila Pippa Norris (1997), se je tudi pri analiziranih političarkah v 

Sloveniji pokazalo, da je poročanje o njih najbolj spolno zaznamovano ob začetku in koncu 

mandata oziroma kariere, medtem ko je njihovo dnevno politično delovanje praviloma 

tematizirano nepristransko oziroma rutinsko.  

5.2 Spremenjeno uprizarjanje moškosti Boruta Pahorja8 

 

Borut Pahor je svojo politično pot začel v Zvezi socialistične mladine Slovenije konec 70. let 

prejšnjega stoletja, nato pa se je proti koncu študija politologije včlanil v ZKS. Bil je delegat 

na zadnjem kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, ki ga je predčasno zapustil skupaj s 

celotno slovensko delegacijo, pozneje pa podpredsednik Združene liste socialnih demokratov 

vse od njene ustanovitve leta 1993 do leta 1997, ko je postal njen predsednik. Stranko, ki jo je 

vmes preimenoval v Socialne demokrate, je vodil do leta 2012, ko ga je na tem mestu 

nadomestil Igor Lukšič. Leta 2004 je bil izvoljen v Evropski parlament, leta 2008 po 

državnozborskih volitvah pa je postal predsednik vlade. Že leta 2007 je razmišljal o 

kandidaturi za predsednika države, a se je takrat odločil, da na predsedniških volitvah skupaj s 

stranko podpre kandidaturo Danila Türka, sam pa kot predsednik SD skuša prevzeti 

premiersko mesto na državnozborskih volitvah 2008, kar mu je tudi uspelo. Septembra 2011 

je bila njegovi vladi izglasovana nezaupnica, Pahor pa jo je vodil do februarja 2012. Istega 

leta je kandidiral za predsednika države. Kampanja se je uradno sicer začela 12. oktobra 2012, 

prvi prispevek o Pahorjevem obisku tovarne nogavic, ki je služil tudi kot prvi dogodek 

predvolilne kampanje, pa je bil objavljen že 25. julija tega leta (Crnović 2014).  

Pahorjeva kampanja za predsednika države je bila skrajno eventizirana, sestavljena je bila iz 

dogodkov, ki niso bili neposredno povezani s kandidaturo za najvišjo funkcijo v državi, a so 

bili zaradi svoje nenavadnosti medijsko privlačni. Pahor je pred predsedniškimi volitvami 

                                                        
8 To poglavje je bilo v prilagojeni obliki objavljeno v Družboslovnih razpravah, XXX (2014), 75: 49–64. 
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2012 namreč prostovoljno opravljal 46 različnih poklicev in se udeležil desetih delovnih 

brigad.  

Opravljal je večinoma fizična dela – bil je smetar, cestar, mesar, gozdar, gasilec in frizer. Z 

delno izjemo obiska časnika Finance (kjer je po telefonu prodajal naročnino) je šlo za poklice 

zunaj političnega polja in tako tudi brez neposredne navezave na funkcijo, za katero je 

kandidiral. Pri tem ni šlo za privatizacijo kampanje, saj z opravljanjem del ni razkrival 

svojega zasebnega življenja, to je med kampanjo ostajalo v ozadju, temveč je šlo za 

personalizacijo oziroma humanizacijo, kjer je bil namen predstaviti »človeško«, »sproščeno« 

ali celo zabavno plat politika ali političarke (Driessens in dr. 2010). Njegovo prostovoljno 

delo je bilo zelo podrobno dokumentirano na njegovi uradni spletni strani, Facebooku, 

Twitterju in tudi v medijih, predvsem na spletu in televiziji. Dejavnosti, ki so se začele še pred 

uradnim začetkom kampanje, so bile za medije zanimive predvsem z vidika podob, ki jih je 

Pahor ustvarjal v vsakdanjih oblačilih ali delovnih kombinezonih. Njegovo uprizarjanje 

zasebne in politične osebnosti je namreč vsebovalo tudi uprizarjanje določene vrste moškosti, 

ki je bila v nasprotju s tisto, ki jo je Pahor uprizarjal v preteklosti. Pahor se je iz »novega 

moškega« srednjega razreda, ki skrbi za svoj videz in telo in ima izkušnje v mednarodni 

politiki, ki zahteva uprizarjanje buržujsko-racionalistične moškosti, spremenil v moškega 

delavskega razreda, ki pred podobo postavlja opravljeno delo, moralo in solidarnost (Crnović 

2014), pri čemer pa lahko zaznamo tudi poteze domačijskosti. Najprej bomo pogledali, kako 

je Pahor uprizarjal svojo moškost, razred in kozmopolitskost pred predsedniško kampanjo. 

5.2.1 Pahorjeva »nova moškost« v politiki 
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Slika 5. 1 Pahor kot Barbika v rubriki Rolanje po sceni v Mladini 

 

Vir: Mladina (2013), avtor karikature Tomaž Lavrič. 

Pahorjeva moškost je bila v preteklosti pogosto predmet novinarskega in satiričnega pisanja. 

V rubriki Rolanje po sceni v tedniku Mladina so ga poimenovali Barbika, podobo 

samovšečnega, vase zagledanega moškega pa so vzdrževale tudi rubrike s karikaturami 

(predvsem v Mladini in Delu) ter strip Tomaža Lavriča Sokol in golobica. Pahorjeva nova 

moškost je bila poleg navdiha za karikature pogosto tudi osrednja tema osebnostnih 

intervjujev ali časopisnih prispevkov o njegovi karieri. Leta 2007 se je naslov prispevka v 

reviji Mladina, ki je opisoval njegovo življenjsko pot, na primer imenoval Po tretji poti od 

manekena do liderja (Pirc 2007). V njem avtorica opisuje, kako so njegovo politično vedenje 

drugi politiki označili za manekensko pozo, kar po njenem ni naključje, saj je bil v 

študentskih letih maneken, v gimnazijskih letih pa ga je mama šivilja uporabljala kot model za 

ženska oblačila, ki so jih šivali v tovarni Ideal. Ob tem je bila objavljena fotografija Pahorja 

kot manekena, na kateri se naslanja na ograjo in s priprtimi očmi zre v fotoaparat ter s slamico 

srka pijačo. S to podobo je bil Pahor prikazan kot samozavesten in spogledljiv moški, z 

visokim in vitkim telesom, ki je primerno za modno fotografijo: 

http://www.mladina.si/
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Slika 5. 2 Borut Pahor kot maneken 

 

Vir: Pirc (2007), avtorica fotografije Barbara Čeferin. 

Čeprav se je Pahorjevo telo z leti spreminjalo, je v intervjujih in z udeležbo na javnih športnih 

prireditvah, kot je Ljubljanski maraton, ves čas dal vedeti, da zanj načrtno skrbi. V intervjuju 

za Playboy leta 2008 (Golob 2008) je Pahor »razkril« svojo zasvojenost s športom, 

energetskimi napitki in uspavali, s čimer je tematiziral razvade, ki se praviloma dojemajo kot 

ženske, v uvodu v intervju pa je bila poleg njegove skrbi za telo omenjena tudi takrat po 

poročanju medijev najlepša slovenska političarka, s čimer je avtor skrbi za telo in nečimrnosti 

dodal še spogledljivost: »Pogovor z menda najlepšim slovenskim politikom o njegovi 

zasvojenosti s športom, uspavalih in Katarini Kresal«. V tem intervjuju je Pahor svoje 

pojavljanje v medijih, predvsem v tabloidnem tisku, opisal kot strategijo, s katero je javnosti 

želel sporočiti, da je predsednik moderne stranke, nagrade za videz (na primer viktor za 

najbolj elegantno medijsko osebnost) pa so po njegovem pomenile, da ni konservativen 

politik. Pahor je sodeč po tem načrtno uprizarjal novo moškost, ki je po eni strani služila kot 

signal progresivnosti, tako politične kot osebne, po drugi strani pa je šlo za točko 

razlikovanja, konkurenčno prednost pred drugimi politiki in političarkami, tudi znotraj 

stranke, ki je naslednica Zveze komunistov Slovenije. Pahorjeva strategija je bila strategija 

personalizacije v političnem prostoru, ki v ospredje medijskega poročanja na mesto stranke 

postavlja politika, hkrati pa je šlo za vrsto personalizacije, ki jo lahko označimo za 

individualizacijo, saj v ospredje postavlja politikove veščine in lastnosti (Van Santen in Van 

Zoonen 2009), ne pa toliko njegove zasebnosti. Pahorjeva zasebnost je bila namreč do 
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njegove izvolitve za predsednika države le redko tematizirana, veliko se je ugibalo o naravi 

njegove zveze z odvetnico Tanjo Pečar, s katero ima otroka, saj nista živela skupaj (Slovenske 

novice 2012), pojavljala pa so se tudi ugibanja o njegovi spolni usmerjenosti9, saj se njegove 

domnevno ženske lastnosti niso skladale s heteroseksualno matriko. Na vprašanje o ljubimcih 

in ljubimkah naj bi po poročanju POP TV odgovoril, da ne kandidira za papeža, omenil pa naj 

bi tudi, da če ga v roke ne bi vzela Tanja Pečar, bi bil še danes playboy, torej veliki 

spogledljivec (POP TV 2012a).  

Čeprav k skrbi za videz in telo nove moškosti sodi tudi soudeleženost pri družinskem 

življenju in gospodinjenju v slogu novega očetovstva, je Pahor tudi to, čeprav redko 

tematiziral v intervjujih. V intervjuju za Lady (Javornik 2009) je na vprašanje, kako sta s 

partnerko Tanjo Pečar praznovala 20-letnico, odgovoril, da sta izbiro prepustila sinu, zato so 

se odpravili v Dubrovnik.  

Njegovo zasebno življenje s Tanjo Pečar je bilo sicer le občasno tematizirano, večinoma v 

kontekstu nenavadnosti ali, kot je v prispevku v Preverjeno povzela novinarka: živita za 

običajne pare nepredstavljiv odnos, saj ne živita skupaj, ker Pahor potrebuje samoto (POP TV 

2012a). 

Njegova mladostniška manekenska kariera in poudarek na skrbi za videz sta po prevzemu 

vodenja vlade leta 2008 v medijih služila kot izstopajoča lastnost pri opisovanju Pahorjeve 

kariere. V Dnevnikovem Objektivu so njegovo zmago naslovili Od manekena do mandatarja 

(Roglič 2008), avtorica pa je članek začela z opisom njegove zunanjosti in nastopa. Med 

drugim je zapisala, da je bil »vsak pramen las na svojem mestu«. Njegovo manekenstvo se je 

pojavljajo tudi v tujih medijih. Hrvaški 24sata je na primer njegov prevzem premierskega 

mesta leta 2008 opisal z besedami Bivši maneken Borut Pahor bit će slovenski premijer, prvi 

stavek pa se je glasil: »Izgled je cijeli život koristio socijaldemokratu Borutu Pahoru« 

(Dejanović 2008). Tematiziranje njegovega »manekenstva«, skrbi za telo in videz, je bilo 

večinoma namenjeno posmehu, Pahorjeva podoba v karikaturah je temeljila na poudarjanju 

njegovega uprizarjanja ženskosti, torej očitka, da ni pravi moški, zato lahko njegovo 

                                                        
9 V oddaji Preverjeno so v prispevku Kandidatke za prvo damo tudi o intimnih stvareh med 

drugim povedali, da Pahor in Tanja Pečar ne živita skupaj, ker naj bi Pahor potreboval samoto, 

Pahor pa naj ne bi imel samo ljubic, »celo ljubimce naj bi imel« (POP TV 2012a). 
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predsedniško kampanjo leta 2012 razumemo kot načrtno izpodbijanje tega očitka oziroma kot 

uprizarjanje drugačne, skorajda nasprotne moškosti (Crnović 2014).  

5.2.2 Od »nove moškosti« k »delavski moškosti«  
  
Slovenijo je v času Pahorjevega premierskega mandata, tako kot preostanek Evrope in 

zahodnega sveta, prizadela finančno-gospodarska kriza, ki bi jo zaradi izvora v finančnih 

institucijah lahko označili za krizo, ki so jo povzročili »beli ovratniki«, torej višji srednji in 

višji razred. Pahorjev premik od nove moškosti, ki je značilna za srednji oziroma višji razred, 

k delavski moškosti, ki je značilna za nižji razred, moramo zato brati tudi v širšem 

gospodarsko-političnem kontekstu. Medtem ko je bila Pahorjeva nova moškost v medijskem 

in političnem polju nagrajena v času tranzicije in vključevanja Slovenije v EU in NATO, ko se 

je Slovenija (kulturno) obračala predvsem navzven in proti zahodu, pa gospodarska kriza, ki s 

seboj prinese tudi razočaranje nad mednarodnimi institucijami, zahteva drugačne strategije 

uprizarjanja. Pahorjevo spremenjeno moškost lahko razumemo kot diskurzivni premik, 

distanciranje od tistih, ki so krizo povzročili, k tistim, ki so bili ali bile žrtve krize. Pahor je s 

prevzemanjem uprizarjanja delavske moškosti sebe kot predsedniškega kandidata distanciral 

od svoje pretekle politične persone, ki je bila del politične elite – v spremenjenem uprizarjanju 

moškosti je skušal potlačiti, da je nekdanji predsednik državnega zbora, nekdanji evropski 

poslanec in nekdanji predsednik vlade, sebe pa je z uprizarjanjem postavil na mesto 

»ljudstva«. Pri uporabi pojma populizem in ljudstvo se nanašamo na koncepcijo Laclaua 

(2008), ki populizem med drugim opredeljuje kot »delitev družbenega prizorišča na dva 

tabora«, na antagonistični tabor, ki ga lahko predstavljajo režim, oligarhija, dominantna 

skupina itd., ter na »zatirane reveže«, kot so »ljudstvo«, »narod«, »tiha večina« (Laclau 2008, 

79). Med nujne osnovne pogoje populizma uvršča določeno krizo v stari strukturi, ki jo v 

našem primeru predstavlja mednarodna finančna kriza. Pahorjeva delitev temelji na razliki 

med tistimi, ki delajo in so žrtve, ter tistimi, ki ne delajo in so sovražnik, hkrati pa razloge za 

krizo premešča zunaj domačih meja in se s tem distancira od lastne krivde za nastali položaj,  

o čemer bomo govorili v okviru depolitizacije. Pahorjevo predstavljanje »ljudstva« je v našem 

primeru simbolno, kot na podlagi Hanne Fenichel Pitkin izpelje Laclau, in je v funkciji 

homogeniziranja heterogene mase (2008, 142). Pri Pahorju o populizmu sicer lahko govorimo 

zgolj na medijsko-diskurzivni ravni, saj njegovo delovanje ni bilo usmerjeno k političnemu 
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delovanju kot takemu, temveč zgolj k zagotavljanju zadostnega števila volilnih glasov za 

prevzem funkcije, za katero je značilno, da je njena moč predvsem »moralno-etična«, ne pa 

dejanska. V nadaljevanju bomo videli, kako je Pahor med kampanjo prek uprizarjanja 

delavske moškosti gradil to razliko med dvema taboroma kot tudi, kako se je sam z 

uprizarjanjem moškosti razreda, ki mu sicer ne pripada, umestil med »ljudstvo«.  

 

Slika 5. 3 Borut Pahor med predsedniško kampanjo 2012 

 

Vir: Facebook (2012), uradna stran Boruta Pahorja. 

 

Borut Pahor je v okviru predvolilne kampanje z naslovom Skupaj za skupno prostovoljno 

opravljal 46 del (po vrstnem redu): delal je v tovarni nogavic, polagal je asfalt, kosil travo, 

skrbel za male živali v zavetišču, pomagal pri izdelavi stolov in miz, delal v proizvodnji 

jogurtov in mlečnih izdelkov, bil je mesar, smetar, inštruktor plavanja za otroke, delal je v 

tovarni avtomobilskih delov, kmetoval, prodajal zelenjavo na tržnici, obrezoval živo mejo, 

klekljal, delal na bolnišničnem oddelku za sterilizacijo opreme, sodeloval pri pripravi 

radijskega programa z Denisom Avdićem, pakiral v podjetju Letrika, bil je gasilec, čistil je 

konjski hlev, bil je gozdar, skrbel je za prometno varnost na cesti, bil je novinar Financ, 
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oskrbovalec v domu starostnikov, obiral je grozdje, delal kot solinar, pomagal pri izdelovanju 

ovitkov za iPhone, bil je frizer, pomagal je v arhitekturnem biroju, pri vezavi diplomskih del, 

pekel je pizze, prodajal knjige, pekel v pekarni, bil je reševalec, pomagal v podjetju za 

grafično oblikovanje in animacije, bil je napovedovalec jutranjega radijskega programa, delal 

je v proizvodnji avtoopreme, v Jedrski elektrarni Krško, v avtomehanični delavnici, mesno-

predelovalnem obratu, bil je nadzornik v Triglavskem narodnem parku, pomagal je pri 

čiščenju brežine, bil je cvetličar, pomagal je pri saniranju posledic poplav, delal v domu 

starostnikov, menjal pnevmatike in delal v lesno-predelovalnem obratu. Med kampanjo je 

sodeloval v desetih delovnih brigadah in se kot tekmovalec udeležil najmanj sedmih športnih 

prireditev: vleke vrvi čez Krko, kolesarskega maratona, teka na Piramido, teka od Šempetra 

do Nove Gorice, teka iz Bovca do Čezsoče in nazaj do Bovca, nočnega teka ob Ljubljanici in 

Ljubljanskega maratona. Organiziral je tudi devet večerov Skupaj z Borutom Pahorjem, kjer 

ga je ob nastopu na odru spremljal kitarist. 

Medtem ko mediji niso sistematično pokrivali vseh aktivnosti, je Pahorjeva ekipa vse 

aktivnosti s fotografijami zabeležila na Facebooku, o svojih dejavnostih pa so sledilce in 

sledilke obveščali tudi na Twitterju. Pri analizi Pahorjeve kampanje se bom osredotočila na 

medijske prispevke o Borutu Pahorju v obdobju pred in med volilno kampanjo. Ta se je 

uradno sicer začela 12. oktobra 2012, vendar prvi prispevek, v katerem Borut Pahor že 

opravlja dela v okviru akcije Skupaj, na TV Slovenija zasledimo že 25. julija. Ker je moj cilj 

pokazati, kako se je med kampanjo spreminjalo Pahorjevo uprizarjanje moškosti, sem se 

osredotočila predvsem na televizijske in spletne prispevke na TV Slovenija (www.rtvslo.si) 

ter POP TV in Kanal A (www.24ur.com), ki so prikazovali predvolilne aktivnosti in so na 

spletu zbrani pod ključnimi besedami predsedniške volitve 2012. Teh je bilo na spletni strani 

TV Slovenija 215, na spletni strani POP TV in Kanala A pa 91. Na TV Slovenija je do 

podrobnejše tematizacije Pahorjeve kampanje prihajalo predvsem v komentatorskih 

prispevkih, novičarsko pa so se njegovi kampanji bolj posvečali na POP TV in Kanalu A. V 

primerjavi z deli, ki so bila zabeležena na njegovi spletni strani in Facebooku, so se v medijih 

pojavljali le nekateri poklici, ki jih je opravljal in so bili izbrani tako, da so še dodatno 

poudarjali njegovo delavsko moškost.  
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5.2.3 Vloga moškosti v kampanji 
 

Za uvrstitev v razred večine volivcev in volivk, torej »ljudstvo«, ki je praviloma drugačen od 

siceršnjega razreda politikov, je treba poseči po skupnih vrednotah in tudi po uprizarjanju 

ustrezne moškosti. Izbrana moškost mora biti hegemona moškost izbranega razreda, saj ta 

nosi višji status in je v družbi nagrajena (Hooper 2001, 75), zato je Borut Pahor pri 

uprizarjanju tako spola kot razreda moral »ujeti« moškost, ki je značilna za razred večine, 

torej nižji srednji in nižji razred.  

Moškost, ki je tipična za nižji in nižji srednji razred, se po Luthar (2014) kaže v politični 

distinktivnosti z močno antiliberalno in avtoritarno črto, kulturni tipi, ki zajemajo nižji srednji 

in nižji razred, pa so nadpovprečno naklonjeni domačim televizijskim oddajam in narodno-

zabavni glasbi. Hegemona moškost, torej moškost, ki po Connell pooseblja trenutno sprejet 

odgovor na vprašanje legitimnosti patriarhata in se obravnava kot zagotovilo za prevladujoč 

položaj moških in podrejenost žensk, je v nižjih razredih bližje moškosti delavskega razreda, 

kot jo opisuje Lamont (2000), vendar je v Sloveniji zanjo značilna nadpovprečna simpatija do 

nacionalistične ali desničarske politične stranke, ne pa toliko do levih strank, ki naj bi 

tradicionalno zagovarjale pravice delavstva. V domačijsko-komercialnih tipih je raziskava 

Luthar (2014) zabeležila tudi nadpovprečno nasprotovanje migraciji, državljanskim pravicam 

spolnih manjšin, oba domačijska tipa pa tudi ženski enakopravnosti. Borut Pahor bi kot 

nekdanji predsednik in član Socialnih demokratov ter nekdo, ki uprizarja novo moškost, s 

poudarjanjem svojih političnih načel težko prepričal volivce in volivke nižjih razredov, prav 

tako bi jih težko prepričal s svojo kozmopolitsko držo, ki jo je moral uprizarjati v času 

mandata evropskega poslanca in predsednika vlade, saj bi se že na performativni ravni od njih 

bistveno razlikoval. Ker je njegova kampanja na ravni uradnega upovedovanja predvolilne 

strategije (priti do čim več različnih ljudi 10 ) temeljila na približevanju ljudem, torej 

»ljudstvu«, se je ujemala s pristopom tabloidnih revij, kjer status zvezdnikov in zvezdnic ter 

politikov in političark temelji na paradoksalni kombinaciji percepcije, da so običajni, takšni 

kot njihovi oboževalci in oboževalke, a hkrati zelo posebni (van Zoonen 2005, 82). Pahor je 

moral skupno točko najti v uprizarjanju (primerne) hegemone moškosti.  

                                                        
10 V prispevku Pahor: Delal bom, čeprav mi bo škodilo je Pahor povedal, da je »delo ... način, 

da pridem do njihovih src, da pridem do njihovih sporočil, ki jih sicer ne bi nikoli dobil«, delo 

pa je bilo označeno za način komuniciranja (POP TV 2012b).  
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S fizičnim delom je uprizarjal drugačno moškost od politične, in sicer moškost delavskega 

razreda. Svojo eventizirano kampanjo, v kateri je vsako opravljanje prostovoljnega dela 

služilo kot poseben dogodek, je sodeč po izjavah dojemal kot način komuniciranja z volilnim 

telesom, pri čemer se je s pomočjo fotografij in objavljanja na spletnih družbenih omrežjih 

nekoliko izognil tudi posredovanju klasičnih medijev. Zaradi netipične in mestoma tudi 

banalne kampanje so dogodke njegove kampanje mediji, kot je denimo rtvslo.si, uvrščali na 

strani z družabno kroniko in ne na strani s političnimi temami. S tem je bila njegova kampanja 

morda politično diskreditirana, po drugi strani pa se je tako lahko razširil krog potencialnih 

volivk in volivcev, ki ne prebirajo političnih novic, prebirajo pa zabavne vsebine. Kampanja 

je bila tako skrajno eventizirana in mediatizirana, bila je prilagojena medijski logiki, pri tem 

pa se ni zanašala zgolj na tiskane in spletne medije, temveč tudi na družbena omrežja, kjer so 

se posamezni dogodki zaradi svoje nenavadnosti, ironičnosti ali humornosti širili neodvisno 

od uredniške politike medijev in njihovega tematskega uokvirjanja. Tudi v analiziranih 

medijih je bila kampanja večinoma epizodično uokvirjena, osredotočena na posamezno 

opravljanje dela, denimo prek reportaže ali posnetkov brez posebnega komentarja, s čimer je 

v ospredje prihajalo samo opravljanje dela, Pahorjevo uprizarjanje moškosti in razreda, 

medtem ko Pahorjevo diskurzivno premeščanje lastnega položaja v družbi, predvsem v 

razmerju elita:ljudstvo, kot bomo videli pozneje, ni bilo eksplicitno tematizirano. 

Pahorjevo uprizarjanje moškosti med predsedniško kampanjo je predstavljalo precejšen 

razkorak z uprizarjanjem nove moškosti srednjega razreda pred kampanjo. Njegovo  

uprizarjanje je v določenih primerih, ko je bil na primer gozdar ali polagalec asfalta, delovalo 

celo hipermaskulinizirano, torej že skoraj pretirano moško. S tem se je Pahorjevo uprizarjanje 

moškosti približalo uprizarjanju moškosti Vladimirja Putina, kot jo opisujeta Riabov in 

Riabova (2014). Tako Pahor kot Putin namreč uporabljata uprizarjanje določene moškosti za 

legitimacijo svoje politične moči, pri čemer sta oba v politiki sprva uprizarjala bolj racionalno 

in pragmatično moškost. S prevzemom uprizarjanja »prave moškosti«, ki je hegemona 

predvsem v lokalnih okoljih, sta moškost, ki v političnem polju praviloma ni hegemona, 

postavila na mesto med heteronomnim in avtonomnim delom polja, na mejo med tem, da gre 

za moškost, ki je nezaželena v avtonomnem polu politike, in tem, da gre za hegemono 

moškost večjega dela volilnega telesa, ki vpliva na heteronomni pol političnega polja. Po 

mnenju Van Zoonen (2005) se politika ne more več zanašati na skupne lastnosti svojega 



163 
 

volilnega telesa, saj mora svoje volilno telo na podlagi lastne privlačnosti še »ustvariti«. 

Točka, okoli katere Pahor in Putin gradita svojo privlačnost, je skupna točka velikega dela 

volilnega telesa, in sicer pravilno uprizarjanje moškosti. Ker niti muzhik, tip moškosti, ki ga 

uprizarja Putin, niti delavska moškost, ki jo uprizarja Pahor, nista politično korektni in se ne 

zadržujeta pri izražanju seksizma11 (v Putinovem primeru tudi pri izražanju homofobije), s 

tem legitimirata oboje. Politični vodja je namreč po Marshallu (1997) utelešenje tistega, kar se 

dojema kot univerzalni interes ali skupna izkušnja, zato politični vodja v kapitalistični 

demokraciji deluje kot vez med politično in kulturno hegemonijo, s tem pa se v ospredje 

postavlja predvsem njegova osebnost. Podobno kot zvezdniki in zvezdnice tudi politiki in 

političarke vzpostavljajo obliko kulturne hegemonije, Pahor pa je z nekaterimi svojimi 

izjavami med kampanjo med drugim legitimiral šovinizem. Podobo delavnega človeka je na 

primer dopolnjeval s spogledovanjem in (neprimernimi) izjavami: v tovarni nogavic Ana se je 

spogledoval z delavko Mileno. Ko je krtačil psa, je pripomnil, da ve, da ga to boli, vendar da 

vse to ženske potrpijo za lepoto. Ko je delal kot smetar, je ženskam, ki jih sicer ni bilo v 

kadru, zavpil, da pride tudi na dom, med opravljanjem dela gozdarja pa je pripomnil: 

»Jebenti, še bab nisem tako dobro podiral« (POP TV 2012c). 

Spogledljivost je sicer v kontekstu kampanje delovala hipermaskulino, a je kot taka v politiki 

pogosteje povezana z uprizarjanjem nove moškosti. 

5.2.4 Spogledljivost v politiki 
 

Spogledljivost kot hegemona strategija v političnem komuniciranju v politiki odpira možnosti 

za nekaj novega: po eni strani s svojo konotacijo igrivosti odpira feministični potencial 

sodobnih moškosti, po drugi strani pa lahko deluje precej retrogradno, kot metafora za 

praznost moškosti (Yates 2010). V mediatiziranih kulturah, kjer je v ospredju performans 

posameznih političnih akterjev in akterk, je spogledljivost sestavni del promocije politike, ki s 

spogledljivostjo odpira nove prostore in dialoge, na primer med politiki in političarkami ter 

državljani in državljankami. Politično spogledljivost po Streetu (2003) še dodatno napaja 

mediatizacija politične kulture in iluzija intimnosti. Spogledljivost tako po eni strani briše 

distanco med politiki kot zvezdniki ter volilnim telesom, po drugi strani pa služi kot del 

                                                        
11 Borut Pahor je maja 2015 na maturantski paradi vzklikal »Ajde, miška mala,« ter »To mi 

deli,« zaradi česar se je pozneje tudi opravičil (Kajtazović 2015).  
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uprizarjanja moškosti.  

Spogledljivost sicer konotira neresnost, zavračanje ustaljenosti, nezmožnost zrelih odnosov, 

brezciljnost in je asociativno povezana z ženskostjo, torej ni »avtentična« lastnost moškosti. 

Podobe spogledljive moškosti, ki jih najdemo pri politikih, kot so Tony Blair, Gordon Brown, 

Nicolas Sarkozy ali Barack Obama pa tudi Borut Pahor, predstavljajo napetost med 

retroseksualnimi fantazijami in progresivnimi fantazijami spogledljive moškosti, ki sovpadajo 

z metroseksualnostjo. Metroseksualnost predstavlja pozitivni potencial za feminizirano 

uprizarjanje nehegemone moškosti, ki je fluidna, spogledljiva in v nasprotju z idealizirano 

podobo očeta (Yates 2010, 284). Pozno kapitalistična družba, ki jo opisuje Lasch (2012), 

vzpodbuja vzpon narcisističnega osebnostnega tipa, ki predstavlja psihološko razsežnost 

splošne družbene odvisnosti od države, korporacije in drugih birokracij. »Narcis namreč kljub 

občasnim iluzijam o lastni vsemogočnosti potrebuje druge, da potrjujejo njegovo 

samospoštovanje. Ne more živeti brez občudujočega občinstva« (Lasch 2012, 28), svojo 

negotovost pa lahko premaga le tako, da v pozornosti drugih vidi odsev svojega grandioznega 

jaza. »Narcis, ki je kronično zdolgočasen in neumorno išče trenutno intimnost – čustveno 

vzburjenje brez vpletenosti in odvisnosti – , je promiskuiteten in pogosto tudi panseksualen, 

saj spajanje predgenitalnih in ojdipskih vzgibov v službi agresije spodbuja polimorfno 

perverzijo« (Lasch 2012, 61). Spogledovanje je tako način življenja, odvisnost od 

kratkotrajnih, minljivih srečanj in razburjenja. Radosti družbenega mreženja tako bistveno 

posegajo v politično komunikacijo in promocijo politikov in političark prek različnih 

medijskih platform in interneta. Tako politiki in političarke kot volivci in volivke se namreč 

spogledujejo z različnimi političnimi opcijami, na strani politike gre za spogledovanje z 

neodločenimi volivci in volivkami, na strani volilnega telesa pa gre za potrošniško, flanersko 

ogledovanje in »nakupovanje« na političnem trgu (Yates 2010, 285), kar izrazito kaže 

kampanja Boruta Pahorja, katere glavni cilj je bilo preseganje baze potencialnih volivcev in 

volivk, ki jo je omejevala njegova matična stranka, in za iskanje »novih volilnih trgov«.  

Čeprav spogledovanje pri moških vzbuja nezaupanje, v političnem polju deluje ravno obratno. 

Medtem ko se politiki večinoma poslužujejo spogledovanja, si političarke tega ne smejo 

privoščiti. Spogledovanje za političarke zaradi spolnih konotacij ne pride v poštev, saj s tem 

tvegajo, da jih ne bi jemali resno ali da bi jih zreducirali na spogledljiv seksualni stereotip, 
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čeprav se spogledovanje večinoma povezuje z ženskostjo (Yates 2010).  

Pahorjevo spogledovanje pred kampanjo ni bilo pogosto tema novinarskega poročanja, je pa 

verjetno zaradi spremenjenega konteksta, torej drugačnega uprizarjanja moškosti, dobilo 

ironičen prizvok. To je na primer razvidno pri poročanju o prvem prostovoljnem delu Pahorja 

v tovarni nogavic Ana v Starem trgu pri Kolpi 25. julija 2012. Naslov prispevka na MMC 

(2012e) se je sicer glasil Foto: Borut Pahor v tovarni nogavic »priden kot mravljica«, 

medtem ko so v oddaji Svet na Kanalu A prispevek naslovili s Foto in VIDEO: Pahor 

šarmiral delavke (Svet 2012). Oba prispevka sta že v naslovih uokvirila temi, ki sta se nato 

pojavljali skozi celotno kampanjo: da je Pahor delaven, priden, celo garač, a tudi to, da je med 

delom »šarmiral« delavke, torej se spogledoval. V oddaji Svet na Kanalu A (2012), kjer so ga 

imenovali za »lomilca belokranjskih src«, so v prispevku v reportažnem slogu poročali o 

njegovem delu, a bistvo poročanja je bilo v druženju s sodelavkami in njegovim 

spogledovanjem z Mileno, ki jo je Pahor med delom tudi objel in poljubil na lice, predvsem 

pa se je veliko dotikal in se ji smejal. Med posnetki njune interakcije so na primer zavrteli 

skladbo Milena generacijo moja, s čimer so še dodatno poudarili ironičnost prispevka. 

Pahorjevo spogledovanje je sicer pozneje, maja 2015, ko se je na maturantski paradi 

spogledoval z eno od udeleženk, ko ji je z odra vzklikal: »Ajde, miška mala«, doživelo oster 

odziv javnosti, zaradi česar se je Pahor za svoje besede tudi opravičil.  

5.2.5 Samouvrščanje v delavski razred 
 

Pahorjeva kampanja je prek osredotočanja na opravljanje različnih poklicev sovpadala z 

vrednotami o delu v Sloveniji. Delo v Sloveniji je namreč nadpovprečno visoko vrednoteno 

glede na druge države, predvsem pa Slovenci in Slovenke v delu iščejo osebni razvoj, saj bolj 

kot plačo poudarjajo pomembnost zanimivosti dela in napredovanja pri delu. Vrednotenje 

dela kot družbotvorne dejavnosti, torej kot dejavnosti, ki jo ljudje spoštujejo, ki je koristna za 

družbo in ki je odgovorna dejavnost, cenijo predvsem nižji sloji, pomembnost dela pa narašča 

skupaj s starostjo (Rus in Toš 2005, 35–39). Delo je sicer po pomembnosti posameznikom in 

posameznicam na drugem mestu, takoj za družino ter pred prijatelji in znanci (284). Pahor je 

poleg posredovanja fotografij in video posnetkov njegovega dela na spletni strani štel tudi ure, 

ki jih je posvetil delu, pa tudi ure, ki jih je porabil za prevoz na delo in po Sloveniji, s čimer je 

sporočal, da tudi ko njegovo delo ni dokumentirano, on še vedno dela (podobno kot je v svoji 
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županski kampanji trdil Zoran Janković s sloganom Zoran dela). Povezavo z delavskim 

razredom oziroma z delom je vzpostavljal tudi na verbalni ravni, s poudarjanjem svojega 

družinskega ozadja, predvsem omenjanja razmer, v katerih je odraščal. Na TV Slovenija so v 

oddaji Slovenija izbira predsednika: kandidati se predstavijo, ki je bila na sporedu 25. oktobra 

2012, naredili pregled kampanj kandidatov, tudi Pahorja (MMC 2012f). V prispevku je 

novinar Slavko Bobovnik Pahorja obiskal v Celju, ko je pomagal pri obnovi okolice 

materinskega doma. Precejšen del prispevka je bil sicer brez komentarja in je slonel na 

posnetkih (šlo je za epizodično uokvirjanje): Pahorja, ki nagovarja zbrane, ko reže živo mejo, 

ko se ureže in mu svetovalka priskrbi obliž in ko barva ograjo, medtem ko je pogovor z 

voditeljem temeljil predvsem na izpovedovanju osebnih izkušenj. V pogovoru z Bobovnikom 

je Pahor tematiziral položaj svojih staršev: »Z mamo nismo bili bogati ljudje niti slavni in je 

bilo treba delati, da bi preživeli.« Z diskurzom borbe in zagovarjanjem delavnosti, ki jo je 

tako verbalno kot tudi fizično poudarjal, se je skušal Pahor aktivno distancirati od 

privilegiranega življenja, ki mu ga sicer zagotavljajo funkcije v politiki. Z opisom položaja 

svoje družine med odraščanjem in delom se je sam uvrstil v nižji razred, kot je tisti, v katerega 

sicer ekonomsko spada, saj kot dolgoletni politik v nobenem pogledu ne sodi v delavski 

razred oziroma v spodnji srednji ali spodnji razred, niti ekonomsko niti kulturno. Eden od 

načinov samouvrščanja v nižji razred je bil med kampanjo tudi 21 let stari Renault 4, s 

katerim naj bi se občasno vozil. Vožnja s »katrco«, ki je pred predsedniško kampanjo lahko 

bila uokvirjena kot prostočasna dejavnost privilegiranega politika, ki si lahko ob službenih 

avtih privošči vzdrževanje starega avtomobila, je v času predsedniške kampanje služila kot 

simbol skromnosti. S tem se je Pahor želel približati prevladujoči slovenski vrednoti, 

egalitarizmu, ki prevladuje predvsem v okoljih z visoko stopnjo tradicionalizma, religioznosti 

in nizko stopnjo izobrazbe (Hafner-Fink 2006, 143). Tovrstno poudarjanje dela in 

distanciranje od privilegijev je bilo še posebej uspešno zaradi že omenjenih okoliščin, v 

katerih je Pahor kandidiral – torej v času krize, ki je bistveno zamajala nekdanji sistem 

vrednot, sistem, v katerem je bilo uprizarjanje srednjega razreda, ki je ponujal prelom z 

bivšim sistemom, sprejemljivo in uspešno. To dokazuje primer Danila Türka, ki se mu bomo 

posvetili pozneje.  
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Slika 5. 4 Borut Pahor s "katrco" 

 

Vir: Facebook (2012), uradna stran Boruta Pahorja. 

 
Svoj razred in novo moškost je Pahor med kampanjo zanikal tudi z izbiro oblačil. Medtem ko 

sta se Zver in Türk med kampanjo večinoma pojavljala v oblekah in s kravato, je Pahor nosil 

različna delavska oblačila, pogosto pa je bil v kavbojkah in majicah s kratkimi rokavi. 

Neformalnost oblačenja je nadaljeval tudi v predvolilnih soočenjih, v katerih je pogosto 

nastopal brez kravate in suknjiča. Njegova nova delavska moškost se je sicer občasno še 

vedno pomešala z njegovo staro moškostjo novega moškega, ki je bolj osredotočena na videz 

in zdrav način življenja, ko je na primer jahal konja ali delal kot frizer. A so bila tudi ta dela v 

okviru njegove moškosti dojeta kot še eden od dejavnikov individualizacije predsedniškega 

kandidata, torej samo kot dodatne sposobnosti, ki jih ima Pahor, niso pa bistveno zamajale 

uprizarjanja delavske moškosti.  

Pahorjevo uprizarjanje drugačne moškosti je imelo med kampanjo dvojno funkcijo: z njo se je 

približal predstavi o hegemoni moškosti, ki je širše sprejemljiva in tako bližje 

(neopredeljenim) volivcem in volivkam nižjega srednjega in nižjega razreda, hkrati pa je 

skušal razbiti podobo privilegiranega, premožnega politika višjega razreda, kakršna se je 

držala kandidata in tedanjega predsednika države Danila Türka, s katerim sta se uvrstila v 

drugi krog volitev. A približevanje volivcem in volivkam nižjega razreda, kot mu pripada 

sam, je imelo določen pridih grotesknosti, ta pa se je v nekaterih medijskih prispevkih izražala 

prek ironije novinarjev in novinark.  
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Če namreč parafraziramo Bourdieuja (1993/2003), je najbolj promiskuitetna bližina ljudi, ki 

so si družbeno oddaljeni, torej ki ne pripadajo istemu družbenemu razredu, še posebej, če so 

vpletene t. i. strategije blagohotnosti, s katerimi po Bourdieuju tisti, ki imajo višji položaj v 

hierarhiji, simbolno zanikajo družbeno razdaljo, ki pa kljub temu ne izgine. Nekdo z višjim 

položajem, v našem primeru Pahor, si zagotavlja dobiček iz priznanja njegovega simbolnega 

zanikanja družbene razdalje, torej da je označen kot ljudski, dostopen, preprost, vedno s 

podtonom, da je dovolj »ljudski za politika«. »Objektivne razdalje je mogoče uporabiti tako, 

da si zagotovimo prednosti od bližine in hkrati razdalje, se pravi, od razdalje in od priznanja 

razdalje, ki ga prinese simbolna denegacija razdalje« (Bourdieu 1993/2003, 82). Če je Pahor 

po eni strani skušal prikrivati družbeno razdaljo med njim ter volivci in volivkami, jo je s 

pridobitvijo priznanja v resnici še poudarjal.  

5.2.5.1 Slovenstvo in domačijskost 
 

Borut Pahor se je v svoji predsedniški kampanji od uprizarjanja nove moškosti, ki se ideološko 

obrača navzven in je kozmopolitska, premaknil k retrogradni, domačijski moškosti. 

Domačijskost bi lahko opredelili za kulturno kategorijo nacionalizma, torej način, na katerega 

se patriotizem in nacionalizem izražata v kulturnih izbirah, o katerih smo že govorili. Podlaga 

slovenski domačijskosti je diskurz slovenstva, ki po Vezovnik (2009) izhaja iz krekovskega 

diskurza: »Protestantsko meščanstvo se namreč osredotoča na akumulacijo kapitala, medtem 

ko krekovstvo poveličuje kult dela, značilen za predmoderno obdobje« (Vezovnik 2009, 157). 

 

V krekovskem diskurzu se po Vezovnik (2009) domačnost kaže kot strah pred univerzalnim 

zakonom tujega, v času Kreka se ta strah oblikuje v razmerju do nemškega liberalnega 

kapitalizma in nemškega nacionalizma. »V skladu s tem se je kot antipol liberalnim nemškim 

vrednotam poudarjala konservativna danost naravne povezave med družino, domom, rodom in 

rodbino« (Vezovnik 2009, 151). Vse to so poteze, ki jih bomo sicer bolj kot pri Pahorju srečali 

pri Lojzetu Peterletu, č vendar pa je Pahor tako s svojim pojavljanjem kot govori, ki so se 

sklicevali na majhnost Slovenije, ustvarjal povezavo med njim in slovenstvom, med njegovo 

moškostjo in moškostjo, prek katere se konstruira slovenstvo. »V kolektivni zavesti, ki jo 

reproducirajo diskurzi, se Slovenci istovetijo z majhnostjo, nebogljenostjo, obrobnostjo in 

provincialnostjo, ki ji neprestano grozi tujec. Ta se v krekovskem diskurzu kaže kot 



169 
 

idealizacija domačijskega etosa, ki visoko vrednosti dom in družino kot temelja identifikacije 

s slovenstvom« (Vezovnik 2009, 152). V času krize, ki jo je Pahor naslavljal kot grožnjo iz 

tujine, je nanašanje na domačijski etos pomagalo k samoumeščanju med »ljudstvo«, ki pa 

kljub uprizarjanju delavske moškosti ni bilo zgrajeno okoli razreda, temveč okoli slovenstva, 

torej nacionalnosti. S tem je bila komponenta nacionalnosti ključna, a le redko neposredno 

naslovljena.  

5.2.6 Depolitizacija kot posledica vdiranja zvezdništva v politiko 
Cilj Pahorjeve kampanje je bil, sodeč po analizi prispevkov, bolj kot predstavljanje političnih 

stališč uprizarjanje drugačne moškosti, takšne, ki bo primernejša za širši krog volivcev in 

volivk, ne samo za privržence in privrženke Socialnih demokratov. Ko predvolilne kampanje 

ne vsebujejo več tekmovanja med politikami oziroma vsebinami, temveč so zreducirane na 

tekmovanje všečnih podob in boj za tržni delež, vloga politikov in političark postaja vedno 

bolj depolitizirana, kar pomeni, da se težave in odgovornosti, ki so bile nekoč del politične 

debate in odločanja, prenesejo na manj očitno politizirana področja, na primer na javne 

agencije, v primeru privatizacije tudi na trg (Hay 2007). Učinek mediatizacije in eventizacije 

politične kampanje, ki temelji na grajenju hegemone moškosti, ki je sprejemljiva za volivce in 

volivke, je dodatna depolitizacija, saj se odgovornost, ki jo sicer ima predsednik države, 

prelaga drugam. Pahorjeva predvolilna akcija Skupaj za skupno, katere glavno vodilo je bilo, 

da je dovolj zgolj upanje, ki ga dosežemo s solidarnostjo do soljudi, je prevzela določeno 

obliko depolitizacije, ki jo Hay povezuje s fatalizmom. Gre za depolitizacijo, ki je značilna za 

liberalne demokracije in je usmerjena na procese, ki smo jih pogosto ustvarili sami, a nimamo 

več zmožnosti, da bi jih nadzorovali ali z njimi upravljali. S tem izključimo vsakršno možnost 

izbire ali vpliva. Kot navaja Hay (2007, 87), politiki in političarke radi uporabljajo 

globalizacijo kot enega od imperativov, ki nastopa kot absolutna zunanja gospodarska 

omejitev, iz katere sledijo številne nujne politike. V našem primeru je ta zunanji dejavnik, kot 

že omenjeno, svetovna gospodarska kriza. Tako ga je na srečanju Socialnih demokratov v 

Solkanu (2. 9. 2012) opisal tudi Pahor, ko je dejal, da je »gospodarska kriza nekakšen zunanji 

sovražnik, ki bi nas morala združiti«. S tovrstno depolitizacijo se po Hayju zanika politična 

odgovornost za politične odločitve, da gre za načrtno depolitizacijo funkcije, pa je v prispevku 

na TV Slovenija 17. avgusta 2012, dejala tudi vodja Pahorjevega štaba Nataša Kovač, ko je 

dejala, da predsednik Slovenije »nima izvršilne oblasti, ima pa veliko moralno avtoriteto«. Ko 
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političnega kandidata razrešimo politične odgovornosti, po tej logiki ostane samo še 

spektakel, psevdodogodek za vizualne medije, katerega cilj je ustvarjanje všečne podobe, 

hegemone moškosti ter zanikanje lastnega in približevanje nižjemu družbenemu razredu.  

Popolna eventizacija kampanje, ki je temeljila na prikazovanju sposobnosti kandidata, na 

primer telesne pripravljenosti in sposobnosti za fizično delo, je Pahorju omogočila večjo 

medijsko vidnost. Poleg podreditve zakonitostim medijev in pogosto tudi njihovemu 

preseganju (sodelujoči v Pahorjevi kampanji so fotografije z dogodkov sami dostavljali 

medijem ter jih hkrati objavljali na spletu in spletnih družbenih omrežjih, s čimer so medijem 

omogočili, da o kampanji poročajo, tudi če sami na teren niso poslali svojih novinarjev) pa je 

med kampanjo spreminjal predvsem svojo moškost in razredno pripadnost. Od novega 

moškega srednjega razreda, ki skrbi za svoj videz in telesno pripravljenost, se je vedno bolj 

premikal k moškemu delavskega razreda, ki pred videzom daje prednost opravljenemu delu. 

Velik del privlačnosti podob Pahorja med opravljanjem dela so bili njegovi kostumi 

(kavbojke, majice s kratkimi rokavi, delovni kombinezoni), ki so se bistveno razlikovali od 

oblek, ki jih nosi med opravljanjem svojih javnih funkcij in za katere je v preteklosti dobil 

tudi viktorja za najbolj elegantno medijsko osebnost. Na vokalni ravni je uporabljal diskurz 

borbe za preživetje, delavnosti in solidarnosti, torej moralnosti, ki sovpada z delavskim 

razredom. Pahor svoje drugačne moškosti ni uprizarjal samo v primerjavi s svojo prejšnjo 

moškostjo, temveč je kontrast gradil tudi v primerjavi z moškostjo Danila Türka. Ta je bila 

zaradi konteksta svetovne krize kot krize, ki so jo povzročili »zunanji sovražniki« z »belimi 

ovratniki«, manj sprejemljiva kot v času predhodne predsedniške kampanje, ki je potekala leta 

2007.  

5.3 Danilo Türk kot predstavnik »mednarodne elite« 
 

Danilo Türk je za predsednika republike prvič kandidiral leta 2007, ko je v drugem krogu 

premagal Lojzeta Peterleta. Takrat ga je s svojo stranko podprl Borut Pahor, nato pa je Pahor 

pet let pozneje na volitvah nastopil kot njegov protikandidat in ga v drugem krogu tudi 

premagal. Borut Pahor in Danilo Türk sta si v precej pogledih podobna. Oba imata podobno 

zgodbo o odraščanju, saj sta oba v mladosti izgubila očeta in ju je vzgajala in preživljala 

mama, oba sta odraščala v delavskih naseljih oziroma družinah in se v času študija preselila v 

Ljubljano. Oba imata izkušnjo mednarodne politike, Türk v New Yorku, Borut Pahor v 
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Bruslju, kjer je bil en mandat evropski poslanec, nato pa še kot premier v Evropskem svetu. 

Po delovanju v mednarodni politiki sta se oba vrnila domov in zavzela najvišji politični 

funkciji v državi. Borut Pahor premiersko leta 2008, Danilo Türk predsedniško leta 2007.  

 

Svet mednarodne politike, v kateri sta delovala oba, nekoliko dlje in na višji ravni pa je to 

počel Türk, s svojimi akterji ponuja glamuriziran svet, ki ponuja privilegiran dostop do 

centrov moči zunaj meja povprečnega državljana in državljanke (Hooper 2001), a hkrati 

predstavlja tudi nepremostljivo distanco med politiki in političarkami ter volivci in volivkami 

– med elito in ljudstvom. Politično pot in predvsem podobo Danila Türka je najbolj 

zaznamovalo prav delovanje v okviru Organizacije združenih narodov, kjer je leta 1992 

nastopil kot prvi stalni predstavnik Republike Slovenije na sedežu OZN v New Yorku. Leta 

2000 ga je takratni generalni sekretar OZN Kofi Anan imenoval za pomočnika za politične 

zadeve, kjer je ostal pet let. V tem času si je v tedniku Mladina prislužil naslovnico, na kateri 

je bil upodobljen kot Superman, naslov pa se je glasil Naš človek v OZN. Leta delovanja v 

mednarodni politiki so zaznamovala tudi njegovo uprizarjanje moškosti. Diplomatska, 

buržujsko-racionalistična moškost, ki jo opisuje Charlotte Hooper (2001) in ki je značilna za 

svet visoke politike, v kateri so ženske v veliki meri odsotne, je način, na katerega svojo 

moškost uprizarja Türk. Novo moškost v mednarodni politiki namreč zaznamujejo tekmovalni 

individualizem, razum, samonadzor in samozanikanje ter preračunljiva racionalnost v javnem 

življenju.  

 

Pri analizi moškosti Danila Türka sem uporabila enako časovno obdobje kot pri Borutu 

Pahorju, torej med 25. julijem 2012, ko zasledimo prvi prispevek o opravljanju Pahorjevih 

del, do 2. decembra 2012, ko je potekal drugi krog volitev. Tako kot pri Pahorju je bilo tudi 

pri analizi Türkove moškosti analiziranih 215 prispevkov na www.rtvslo.si in 91 prispevkov 

na www.24ur.com. Poleg prispevkov v času predsedniške kampanje so bili analizirani 

intervjuji s Türkom, ki so posebej navedeni, in posamezni uredniški komentarji. Tudi pri 

Türku sem analizirala objave na njegovi uradni strani Facebook.  

5.3.1 Buržujsko-racionalistična moškost 
 

http://www.rtvslo.si/
http://www.24ur.com/
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Za Türka je bilo ves čas kampanje, tako tiste leta 2012, ko je tekmoval proti Borutu Pahorju in 

Milanu Zveru, kot tiste leta 2007, ko se je pomeril z Lojzetom Peterletom in Mitjo 

Gasparijem, značilno poudarjanje razuma in racionalnosti ter pozitivno opisovanje čustvene 

zadržanosti. V intervjuju za Playboy leta 2007 je na primer na vprašanje, kakšen človek je 

Kofi Anan, odgovoril:  

 

Kofi Anan je zelo potrpežljiv človek. Svojih čustev in svojega razpoloženja ne kaže. 

Vedno je skrajno prijazen in skrajno previden. Ves čas svoje profesionalne kariere v 

Združenih narodih, ki je zelo dolga, je pazil na to, da si ni ustvarjal sovražnikov. Tako 

se je izšolal z zelo veliko disciplino, hkrati pa ohranil sposobnost zelo lucidne presoje 

in zelo dobre diplomatske taktike. Tako da se na taktični ravni zelo dobro znajde in v 

konkretnih situacijah, ki jih ima na dnevnem redu vsak dan, zelo dobro deluje (Golob 

2007a).  

 

Türkov ideal sta torej tehnokratska racionalnost in preračunljivost, lastnosti dominantne 

moškosti 70. let prejšnjega stoletja, ki je hegemona v mednarodni politiki. Prehod iz sveta 

mednarodne politike v slovensko, precej bolj lokalno politiko, je takrat Türku povzročalo 

nekaj težav. V intervjuju za Playboy leta 2007, ko še ni napovedal svoje kandidature za 

predsednika, je dejal, da politično še ni opredeljen. »O politični opredelitvi še razmišljam. 

Toliko časa sem živel v tujini, da moram najprej videti, kakšna je slovenska politična scena, 

kaj se tukaj dogaja« (Golob 2007a). Prav preračunljiva racionalnost v intervjuju izstopa kot 

ključna komponenta njegovega političnega delovanja pa tudi moškosti, ki je v primerjavi s 

Pahorjevo novo moškostjo precej bolj zadržana. Ko je govoril o Kofiju Ananu, je na primer 

povedal: »Veste, kako je, on je pošten človek, ampak je tudi politik. Tu morate razumeti 

relativnost teh izrazov. (smeh) Če ste v politiki, ne morete biti v prvi vrsti pošten človek. 

Lahko ste moralen človek, lahko naredite vse, kar je moralno možno, ampak morate sklepati 

tudi politične kompromise. Politični kompromisi so jedro politike in ti imajo prednost pred 

drugimi rečmi« (Golob 2007a). Tudi v svojih nagovorih v času druge predsedniške kampanje 

je Türk le redko nagovarjal čustva volivcev in volivk ali se skliceval na skupne vrednote, 

ozadje, nacionalnost, razred, kot je to počel Pahor. Pogosteje je pozival k racionalnosti. 12. 

oktobra 2012 se je na rtvslo.si uvod v poročilo o konvenciji glasil: »Pred dogodkom je 
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aktualni predsednik dejal, da smo v Sloveniji vsi sposobni živeti bolje. Zato potrebujemo 

zdrav razum, državljanski pogum in dober sporazum, je še dejal Türk, ki nastopa pod 

sloganom Za skupno dobro« (MMC 2012a). Podobno je dejal 18. julija 2012 v pogovoru za 

mariborsko televizijo: »K problemom moramo pristopati razumneje, brez nepotrebnega 

ideologiziranja ... Pri nas se ustvarja občutek, da so problemi nerešljivi. Vsi naši problemi so 

rešljivi. Po svoje gre za to, da najdemo racionalno in pravo pot« (Medved 2012). V Türkovem 

političnem dejanju torej ni prostora za čustva, ultimate ali ideale; njegovi vzorniki so tisti, ki 

znajo ne glede na vse ohraniti trezno glavo in sklepati kompromise, tudi če se to zgodi na 

račun poštenosti ali drugih idealov. Podobno tudi v njegovem uprizarjanju moškosti ni 

prostora za sproščenost, čustva ali kakršnokoli pretirano izražanje lastnih nagnjenj. Njegovo 

telo je predmet discipliniranja, predvsem v kretnjah, verjetno pa tudi pri prehranjevanju; po 

Eliasu (2000) gre za civilizirano telo, ki lahko na performativni ravni signalizira razredno 

pripadnost in s tem ustvarja distanco.  

5.3.2 Civilizirano telo buržujske moškosti 
 

Med predsedniško kampanjo leta 2007, pa tudi tisto leta 2012, so Danilu Türku očitali 

hladnost in uradniško togost. V intervjuju v Mladini je Repovž (2009) napisal: »Predsednik 

republike dr. Danilo Türk je po skoraj dveh letih mandata dokončno izgubil tisto togost, ki jo 

človeku rada nadene visoka funkcija« (Repovž 2009). Uradniška togost, o kateri je pisal 

Repovž, je togost višjih razredov, saj je, kot je zapisal, vezana na visoko funkcijo in s tem tudi 

večjo družbeno veljavo. S tem ko je Türk opisan kot tog, je hkrati opisan kot vzvišen, 

nedostopen. A njegova togost je bila med kampanjo leta 2012 dojeta drugače kot med prvo 

predsedniško kampanjo leta 2007. Razlog je v že omenjenem spremenjenem družbeno-

gospodarskem kontekstu; prvič je kandidiral v času pred krizo, ko je bilo uprizarjanje novih 

moškosti bolj sprejemljivo in zaželeno, razkazovanje bogastva in višjega razreda pa je bilo 

redko tematizirano kot problematično. Po krizi se to spremeni, Türkovo uprizarjanje srednjega 

oziroma višjega razreda se začne povezovati z razsipnostjo državnega denarja, njegovo 

zadržano držo pa kot izraz vzvišenosti. Ker se moškost uprizarja glede na druge moškosti, je 

Türk na različnih volitvah svojo moškost uprizarjal tudi glede na svoje nasprotnike. Leta 

2007, ko je bil njegov glavni tekmec Lojze Peterle, se je razlikovanje v uprizarjanju moškosti 

dogajalo na osi kozmopolitskosti in domačijskosti, a ker sta oba kandidata imela izkušnje v 
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mednarodni politiki, je bila določena mera telesne zadržanosti značilna za oba. Drugače je 

bilo pet let pozneje, ko je Türk svojo buržujsko-racionalistično moškost uprizarjal ob 

uprizarjanju delavske moškosti Boruta Pahorja, ki je slonela na telesni sproščenosti in 

pripadnosti nižjemu razredu, kot je Pahorjev dejanski. Türkova buržujsko-racionalistična 

moškost je bila skupaj z njegovim »civiliziranim telesom« (Elias 2000), ki se dobro zaveda 

meja spodobnosti in je povezano z zadržanostjo, umirjenostjo in samodisciplino, v kampanji 

proti Borutu Pahorju toliko bolj izrazita. Čeprav se je Türk srečeval z ljudmi in prav tako  

»vihtel lopato« na delovni brigadi, je to počel v obleki (Čebokli 2012). Ko je na spletu oddal 

glas za DJ Umeka, je to v video posnetku, ki ga je objavil na svoji Facebook strani, pospremil 

z nagovorom ob slovenski zastavi. Domnevna sproščenost je bila tako še vedno opremljena z 

vsemi znaki funkcije, ki jo opravlja, prav tako je bila opazna njegova telesna zadržanost, 

čeprav je ob oddaji glasu pokazal dva prsta (Facebook 2012b). Njegovo »približevanje« 

ljudem je bilo tako v primerjavi s Pahorjem precej bolj uradno, v okvirih predsedniške 

funkcije, ki jo je med kampanjo še vedno opravljal.  

 

Slika 5. 5 Danilo Türk glasuje za DJ Umeka 

 

Vir: Facebook (2012b), uradna stran Danila Türka. 

 

Po Woutersu (2007) manire služijo kot napad in obramba superiornih razredov. Türkove 

manire in njegova zadržanost so v primerjavi s Pahorjem, ki je stremel k informalizaciji, 

delovale še toliko bolj »agresivno«, saj je kljub političnemu sporočilu, da bo deloval za 

skupno dobro vseh, s svojo držo vzdrževal linije razlikovanja v družbi, sploh v času, ko je 

vedno več različnih družbenih skupin zastopanih v odločevalskih telesih, zaradi česar se po 

Woutersu (2007) vedno več ljudi ravna po enakih kodeksih, s tem pa se na sploh manjša 
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družbena distanca. Buržuji zato distanco vzdržujejo z izogibanjem situacijam, ki niso 

primerne za njihov status. Tako se je Türk denimo kljub nekaterim posameznim primerom, ko 

je »vihtel lopato«, potezam, kot jih je vlekel Pahor, izogibal. V primerjavi  s Peterletom in 

Pahorjem, ki sta med kampanjo prepevala, je bilo Türkovega petja malo oziroma je bilo 

zabeleženo zgolj enkrat, ko so ga 11. oktobra 2012 povabili na radio, da zapoje A Hard Day's 

Night skupine The Beatles. Türkovo petje je bilo zadržano, brez melodije ali spremembe 

glasu, zaradi česar je delovalo togo in zadržano, bližje je bilo recitiranju. Petje pri Türku ni 

bilo nikoli tematizirano kot tekmovalna prednost, medtem ko se niti Pahor niti Peterle nista 

izogibala priložnostim, da zapojeta ali pa zaigrata inštrument. Predvsem pri Peterletu, kot 

bomo videli pozneje, je bilo dejstvo, da igra na orglice in poje narodne pesmi, eno od 

osrednjih argumentov, da gre za »sproščenega«, »domoljubnega«, torej domačijskega 

kandidata, s petjem in orglicami pa je mehčal svoje civilizirano telo, ki ga je »pridobil« v 

domači in mednarodni politiki.  

Bistvene razlike med kandidati so se kazale tudi pri izbiri oblek, sploh če primerjamo Pahorja 

in Türka leta 2012. Ko se je začela uradna kampanja, sta tako Pahor kot Türk na primer 

obiskala Maribor. Čeprav sta bila oba oblečena v enakih barvah, je Pahor nosil polo majico, 

Türk pa belo srajco s kratkimi rokavi (MMC 2012b) – torej oblačila, ki bi bila primerna tudi 

za delo v pisarni. Pahor je prav z oblačili ves čas signaliziral svoj nižji razred, medtem ko se 

Türk svojim oblekam, predvsem formalnim hlačam, ni odpovedal. Razlikoval se je tudi njun 

odnos do telesa; Pahor se je med kampanjo udeležil številnih športnih prireditev, med poklici, 

ki jih je opravljal, je bilo tudi učenje plavanja, kjer je v kopalkah lahko pokazal svoje telo, 

medtem ko Türka nikoli nismo videli med športnim udejstvovanjem. Da je njegov odnos do 

telesa bolj higieničen kot instrumentalen, torej usmerjen k vzdrževanju zdravja, ne pa k 

vzdrževanju forme za fizične podvige, je ponazorila njegova žena Barbara Miklič Türk, ki je 

v oddaji Preverjeno povedala, da z možem predvsem pazita na holesterol, saj že dolgo nista 

jedla »pohanih zrezkov, ki jih pripravlja sam« (POP TV 2012a). To pomeni, da pazita 

predvsem na to, da ne jesta pretirano redilne hrane – srednji in višji razred po Bourdieuju 

namreč ceni vitkost kot izraz samodiscipline, o čemer govori tudi izjava Barbare Miklič Türk. 

Pahorjev odnos do telesa je bil pred kampanjo prav tako tipičen za srednji razred, saj je 

predvsem veliko tekel, s čimer uporaba njegovega telesa po Bourdieuju (1984) ni žalila 

občutka visoke dostojanstvenosti; ni se ukvarjal s kontaktnimi ali grobimi športi, njegovo 
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javno pojavljanje je bilo bližje Türkovemu. Med kampanjo pa se je Pahor udeleževal javnih 

športnih prireditev, ki so bile namenjene nižjim razredom, na primer vleka vrvi, hkrati pa je 

svoje telo uporabljal predvsem za fizična dela in se tako približal odnosu do telesa, kot ga ima 

delavski razred, torej telo kot sredstvo za delo, ki mora biti čim močnejše.  

 

Slika 5. 6 Borut Pahor in Danilo Türk med predsedniško kampanjo v Mariboru 

 

Vir: MMC (2012b).  

 

Türkova diplomatska preteklost in s tem drža sta bili med kampanjo pogosto tematizirani. Na 

rtvslo.si so na primer enega od prispevkov naslovili z »Danilo Türk: predsedniški diplomat, 

diplomatski predsednik (MMC 2012c), diplomatskost v prispevkih pa je služila kot 

razlikovalna lastnost v primerjavi s Pahorjem, čeprav sta nekoč oba delovala v mednarodni 

politiki. V prispevku v oddaji Svet na Kanalu A so, ko so poročali o prvi delovni akcija 

Boruta Pahorja, na kateri je pomagal šivati nogavice, za primerjavo navedli Türka, ki naj bi 

po njihovo tako kot Pahor že mesece hodil po Sloveniji, kjer se je srečeval tudi s peki, 

taborniki … le da je bila bistvena razlika v tem, da si Türk pri tem ni umazal rok. Dobesedno 

v belih rokavicah kuje predsedniško žezlo se je glasila trditev novinarja (Svet 2012), medtem 

ko so prikazali posnetek Türka v dolgem zimskem plašču in belih rokavicah, kako s kladivom 

udarja po vročem železu. Posnetek ni bil aktualen, saj je bil star približno pol leta in je tako 

nastal še pred predsedniško kampanjo, je pa zato služil kot ponazoritev glavne razlike med 

kandidatoma. Pahor se je v delavski obleki objemal in »šarmiral« delavke, medtem ko je Türk 

v belih rokavicah in dragih oblekah opravljal protokolarne obveznosti.  
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Slika 5. 7 Danilo Türk kuje v belih rokavicah 

 

Vir: Svet (2012). 

 

Medtem ko se je Borut Pahor skušal približati moškosti delavskega razreda, je Türk uprizarjal 

uradniško, buržujsko-racionalistično moškost. Tudi ko je pristal na dogodke, ki naj bi ga 

približali volivcem in volivkam, je pri tem še vedno uprizarjal zadržanost in hladnost. S tem 

sta se Türk in Pahor postavila vsak na svojo stran na relaciji elita-ljudstvo, podobno kot sta to 

storila Türk in Peterle pet let prej. A glede na družbeno-gospodarski kontekst je tovrstno 

samouvrščanje imelo drugačne posledice.  

5.3.3 Uprizarjanje srednjega in višjega razreda 
 

Türk svojega razreda med nobeno od kampanj ni prikrival, temveč je ves čas uprizarjal 

hegemono moškost višjega srednjega oziroma višjega razreda. Da je šlo za zavestno 

uprizarjanje lastnega razred,a je ponazorila tudi izjava Türkove žene Barbare Miklič Türk v 

soočenju na TV Slovenija 9. novembra 2012. V njej so poleg kandidatov spregovorile tudi 

njihove partnerke, Barbara Miklič Türk pa je Danila Türka opisala: »Je prefinjen. Lahko sedi 

zraven princa Filipa ali kraljice Elizabete popolnoma enakopravno« (Hacler in Kozorog 

Blatnik 2012). Danilo Türk tako ni bil le predstavnik višjega družbenega sloja, po njenih 

besedah se je znal obnašati oziroma uprizarjati celo moškost, ki je bližje aristokraciji, kar 

pomeni, da se je s svojim uprizarjanjem razreda bistveno oddaljeval od volilnega telesa. Bolj 

ko je Türk torej uprizarjal buržujsko-racionalistično ali po besedah njegove žene celo 

aristokratsko moškost, bolj je bila vidna razredna razlika med njim ter volivci in volivkami. 

To v kampanji leta 2007, ko je kandidiral proti Peterletu, ni bilo dojeto kot problematično; 
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problematizirala se je namreč domačijskost Peterleta; kot bomo videli pozneje, so se iz 

njegovih pretiranih obiskov po Sloveniji celo norčevali, medtem ko je bila Türkova 

diplomatska drža dojeta kot predsedniškemu mestu primerna. Ko je leta 2012 Pahor počel 

ravno obratno, torej se oddaljeval od svoje nove moškosti, ki bi bila primernejša za delo v 

politiki, so bile razredne razlike že nekoliko bolj poudarjene. Svoj višji status je Türk poudaril 

na primer pri vprašanju o prihrankih, ko je v televizijskem soočenju povedal, da je imel v 

Združenih narodih 12 tisoč dolarjev plače, od katere je tretjino porabil za najemnino, ostalo pa 

za šolanje hčerke in druge stroške. Prihranke je porabil za opremo meščanskega stanovanja v 

središču Ljubljane, v katerem je »zamenjal pode, vodne inštalacije, okna ...«, kar je, kot je 

dejal, »vzelo večino prihrankov« (MMC 2012č). S tem je poudaril svoj višji status; ne le, da 

ima stanovanje v Ljubljani, gre za prenovljeno, meščansko stanovanje. Na drugi strani je 

Pahor dejal, da je prihranke vložil v nakup stanovanja, torej v reševanje svoje bivanjske 

situacije. Kljub temu je Türkovo uprizarjanje v medijih odzvanjalo kot običajno oziroma manj 

ekscesno, kot je bilo Pahorjevo. V primerjavi s Pahorjem so o Danilu Türku vsaj na POP TV 

in Kanalu A poročali manj pogosto, medtem ko so se na TV Slovenija nekoliko bolj približali 

uravnoteženi zastopanosti kandidatov v novicah. V živo so se javljali s konvencije v 

Križankah, poročali z novinarske konference ob zbranih podpisih, sicer pa je bilo prispevkov, 

tako televizijskih kot spletnih, o Türku bistveno manj kot o Pahorju.  

 

Ker mediji sledijo logiki kapitala, je bilo Pahorjevo uprizarjanje moškosti in razreda, ki ni 

običajno za predsedniškega kandidata, medijsko bolj vidno, saj je imelo večjo novičarsko 

vrednost, po drugi strani pa je bilo vsaj v izbranih medijih to le redko problematizirano, sploh 

ko je šlo za retrogradno uprizarjanje Pahorjeve moškosti. Bolj problematizirano je bilo 

Pahorjevo delo v smislu izjav, da se kaj takega za bodočega predsednika ne spodobi (POP TV 

2012c), da gre za klovnovstvo, na kar je Pahor odgovarjal, ali so tudi tisti, ki te poklice 

opravljajo, klovni. Vendar pa je bilo v prispevku na POP TV z naslovom Trije kandidati, tri 

strategije, en cilj (POP TV 2012c) poudarjeno, da se bo moral Danilo Türk med kampanjo 

braniti očitkov o svoji »vzvišenosti, snobizmu in pregrešno dragi letalski karti za pot v 

Sarajevo«. Dejstvo, da se je pred volitvami bolj kot kandidat obnašal kot predsednik, so mu 

šteli v plus, zanimivo pa je delavnost Boruta Pahorja slabo luč metala na protikandidata 
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Milana Zvera, ki so mu, ker podpisov za kandidaturo ni zbiral sam, temveč je kandidiral s 

podporo stranke SDS, očitali, da je len, da kandidira »po liniji najmanjšega odpora«.  

 

Kljub »podobni« politični poti (izkušnje v mednarodni politiki in prevzem najvišjih političnih 

funkcij v državi) sta si v predsedniški kampanji Türk in Pahor izbrala drugačni izhodišči za 

uprizarjanje svoje moškosti. Ker Türk uprizarjanja moškosti ni spremenil, je ta morda 

delovala bolj avtentična in manj groteskna kot Pahorjeva, ni pa bila zato nič bolj »naravna« 

ali »prirojena«, čeprav nasploh moškost prej kot ženskost dojemamo kot naravno. V obeh 

primerih je šlo za uprizarjanje, vendar pa, opozarja Žižek (1995), se moški ne ukvarjajo z 

enakim rezom med tem, kaj je moški v sebi in kaj je za druge, kot to koncipiramo prek 

maškarade predvsem pri ženskah. Moškost je namreč precej pogosteje dojeta kot naravna, s 

tem pa tudi mačo podoba ni dojeta kot maškarada, temveč kot ideal-ego, torej nekaj, kar bi 

nekdo rad postal. Prav izjava Barbare Türk Miklič, ki meni, da je Türkovo uprizarjanje lahko 

enakopravno uprizarjanju princa Filipa, izpostavlja performativni vidik Türkove moškosti, 

torej uprizarjanje višjega družbenega razreda, kot je tisti, kateremu pripada, medtem ko je 

Pahor med kampanjo uprizarjal nižji razred, kot je tisti, ki pripada. Pahor je distanco, ki jo je 

do volivcev in volivk pridobil v mednarodni politiki in na premierski funkciji, zmanjševal, 

medtem ko jo je Türk ohranjal. 

5.4 Domačijskost Lojzeta Peterleta 
 

Lojze Peterle je bil prvi demokratično izvoljeni predsednik vlade v Sloveniji, soustanovil je 

stranko Slovenski krščanski demokrati, bil je njen prvi predsednik, dvakrat je bil zunanji 

minister, leta 2000 pa je z Andrejem Bajukom ustanovil stranko Nova Slovenija. Leta 2004 je 

bil izvoljen na prvih slovenskih volitvah v evropski parlament, kjer je evropski poslanec še 

danes. Svoja verska prepričanja udejanja tudi v polju politike, na čemer gradi svojo politično 

identiteto. Leta 2007 je za Mladino na primer povedal: »Sem kristjan, vzgojen sem bil v 

krščanskem duhu in tega ne skrivam« (Štamcar in Crnović 2007). Kot evropski poslanec pri 

predsedstvu konvencije se je zavzemal za omembo krščanskih temeljev Evrope v evropski 

ustavi (Štamcar 2004). »Udeležba v tej konvenciji, na katere sklepni sestanek je prinesel 

domači med in slovensko vino, se je izkazala za zelo koristno na slovenskih volitvah v 

evropski parlament, saj je postal njihov veliki zmagovalec, evroposlanec in tako spet 
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upoštevanja vredna politična figura (tudi) na domači sceni« (Golob 2007b). Opis v intervjuju 

za Playboy v navedenem odlomku izpostavi nekatere značilnosti Peterletove politične 

identitete pred volitvami, za katere bomo pozneje videli, da so bile ključne pri uprizarjanju 

njegove moškosti.  

 

Meta Roglič (2006) je njegovo politično pot opisala z besedami Od naivnega Lojza do 

prekanjenega Lojzeta, v omenjenem članku ob najavi njegove predsedniške kandidature pa je 

zapisala še, da ga v Demosu, kjer je kot član SKD začel svojo politično pot, niso zlahka 

sprejeli, imenovali so ga »črnuharski Peterle«, Igor Bavčar pa naj bi pogosto izrekel stavek: 

»Jebemti, Lojz ga že spet serje«. Znan naj bi bil po svoji krščanski mirnosti, ki jo avtorica 

označuje za eno najbolj prepoznavnih Peterletovih lastnosti. Eden od ministrov Demosove 

vlade naj bi ga opisal kot naivneža, a tudi poštenjaka, ki je bil zaradi tega večkrat razčlovečen, 

svoj vzpon pa naj bi doživel prav kot evropski poslanec, neobremenjen z dnevno politiko v 

Sloveniji.  

 

Če je bilo v času njegovega vodenja vlade in pri kasnejših pomembnih političnih 

funkcijah slikanje Peterleta v medijih z dolgo brado in harmoniko v roki ovira pri 

oblikovanju videza resnega politika (zaradi česar so njegovi predstavniki za stike z 

javnostmi pogosto rohneli), so kasneje postale orglice in šale sprejemljiv 

spremljevalec evropskega poslanca. Vse omenjeno pa je postalo sprejemljivo tudi 

zaradi spremenjenega Peterletovega besednjaka, iz katerega je izginjalo poudarjanje 

starih sil, udbomafije, ki vodi Slovenijo, nujnosti lustracijske zakonodaje …, zaradi 

bolj tolerantnega sprejemanja nenaših in drugačnosti, neobremenjevanja s starimi 

zamerami. Na spremenjeni način obnašanja, na drugačnega Peterleta je pomembno 

vplivala tudi bolezen, v bitki s katero je, kot zagotavlja, zmagal (Roglič 2006). 

 

Po besedah enega od sogovornikov naj bi Peterle stopil na »Staničevo liberalnejšo linijo« 

(Roglič 2006), s čimer se povezuje tudi njegova oddaljitev od vpliva Janeza Janše. Njegova 

stališča do na primer homoseksualnosti in splava12 dopuščajo nekaj svobode pri izbiri. Leta 

                                                        
12 »Osebno sem za življenje in sem vesel, da imava z ženo Branko tri otroke. Vem pa, da lahko 

ženska pride v okoliščine, ko ne vidi druge rešitve kot splav. In take osebne, intimne odločitve 
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2007 je za Dnevnik povedal: »Celo nekateri izraziti liberalci pravijo, da sem najbolj liberalen 

katolik med slovenskimi politiki« (Roglič in Hladnik - Milharčič 2007). Podobno je ob 

napovedi kandidature zavrnil očitke, da je zastopnik Cerkve ali pretirano konservativen. »Prav 

tako pravi, da ni proti splavu, da pa slavi življenje. Pri delu se bo tudi v teh primerih oklepal 

ustave in zakonov« (MMC 2012d). Peterle je bil tako ves čas svoje politične kariere 

konservativen politik z močno domačijsko noto.  

 

Pri analizi moškosti Lojzeta Peterleta smo analizirali prispevke na www.rtvslo.si in 

www.24ur.com, ki so bili objavljeni v času predsedniške kampanje leta 2007 oziroma od 

Peterletove napovedi kandidature do volitev, med 15. junijem 2007 in 11. novembrom 2007. 

Prispevkov, ki so govorili o Peterletu, je bilo na www.rtvslo.si 30, na www.24ur.com pa 29. 

V analizo sta dodana dva intervjuja s spletne strani www.zurnal24.si ter posamezni intervjuji 

in uredniški komentarji, ki so posebej označeni.  

 

5.4.1 Domačijskost v skromnosti in težavah pri oblačenju 
 

Lojze Peterle je krščanski demokrat, ki je med volilno tekmo v primerjavi z bolj levo 

usmerjenimi protikandidati deloval precej konservativno, ne glede na to, da je poudarjal svojo 

liberalnejšo plat. Pogosto je omenjal svoje podeželsko poreklo, čeprav že dolgo živi v 

Ljubljani, s čimer se je ves čas identificiral kot nosilec jedra slovenstva: 

 

Kmetstvo oz. kmečki etos nastopita kot nosilec in esencialno jedro slovenstva, ki se 

utemeljuje na tradiciji slovenskega naroda. Kot posledica strahu pred izgubo 

temeljnega etosa slovenstva nastopi strah pred pogubno urbanizacijo, industrializacijo 

in liberalizmom ... Posledica je konstrukcija antagonizma med liberalno-

                                                                                                                                                                              
je treba razumeti, bi si pa želel, da bi bilo veselja do življenja v Sloveniji več« (Roglič in 

Hladnik – Milharčič 2007).  

 

»Splav ni enostavna tema. Vem, da lahko ženska pride v splet osebnih in zdravstvenih 

okoliščin, v katerih vidi splav kot edini možni izhod. Tako možnost regulirata ustava in zakon 

in to spoštujem. Sam imam to srečo, da imava z ženo Branko tri zaželene otroke in želim si 

več veselja do življenja in čim manj okoliščin, v katerih bi ženske videle splav kot edini 

izhod« (24ur.com 2007a). 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/lojze-peterle-na-klepetu.html
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kapitalističnim nemškim meščanstvom ter pridnim, varčnim in bogaboječim katoliškim 

kmetom; prav slednji nastopi kot osnovni nosilec slovenstva (Vezovnik 2009, 145). 

 

Kljub letom mestnega življenja in delovanja v mednarodni politiki je bil pogosto tematiziran 

kot skromen moški s podeželja, ki se v mestu, predvsem ko pride do mode in skrbi za videz, 

ne znajde najbolje. Roglič (2006) je v že omenjenem prispevku izpostavila njegovo 

skromnost, ki jo je ponazorila z zgodbo, da je Peterle večkrat povedal, da je v politiko prišel z 

10 let staro poročno obleko. »…kasneje pa mu je prijatelj, ki je rekel, da ga v tej obleki ne 

more več gledati, podaril še dve. Na koncu sta ga primerno oblekli ženski: glavni tajnici Vida 

Čadonič Špelič in Hilda Tovšak sta Peterletu kar naravnost povedali svoje mnenje o ne ravno 

sprejemljivem stilu njegovega oblačenja ter ga tudi odvlekli po nakupih« (Roglič 2006).  

 

Njegov slog oblačenja, ki naj bi se spremenil med kampanjo, je opazila tudi spletna 

uporabnica »jelka«, ki je sodelovala v spletnem klepetu na spletni strani 24ur.com:  

Gospod Peterle, kako to, da ste se tako močno stilsko spremenili? Ali to dejansko 

pomeni, da spadate med tiste, ki s starostjo postanejo vedno bolj šarmantni? Meni 

osebno je vaša preobrazba izjemno všeč. ;-)  

Lojze Peterle: Čisto ste me zmehčali. Verjetno ne veste, da izhajam iz družine šivilje in 

krojača. Mislim, da mora biti predsednik kot predstavnik Slovenije dostojno oblečen. 

Če mi je v tem smislu že uspelo kaj dodati, sem tega samo vesel (24ur.com 2007). 

 

Pomanjkanje smisla za oblačenje je bilo praviloma tematizirano kot dokaz njegove 

skromnosti, pa tudi tradicionalne, judeo-krščanske moškosti, ki za razliko od nove moškosti, 

za katero je obvladovanje lastnega sloga oblačenja ena od bolj vidnih lastnosti, skrb zase in za 

svoj videz še vedno vidi kot domeno žensk. Zato tudi ni naključje, da je bila v zvezi s tem v 

javnost prek medijev posredovana zgodba, da sta za njegov slog oblačenja morali poskrbeti 

ženski, pa še to pod pretvezo, da se mora kot predstavnik Slovenije dostojno oblačiti, ne pa 

ker bi kot moški v javnosti moral skrbeti za svoj videz, saj bi to lahko delovalo preveč 

feminilno.  
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Peterle je bil edini kandidat na volitvah 2007, čigar stilistka je spregovorila v posebnem 

prispevku o slogu kandidatov na POP TV. Barbara Podlogar (Simšič 2007) je v prispevku na 

POP TV namreč povedala, da so se trudili, da bi Peterle nosil čim bolj oprijeta oblačila, 

predvsem modrih odtenkov, kravato pa so menjali glede na priložnost; prevladovale so temne, 

za soočenja so se odločili tudi za rdeče kravate. Stilist Milan Gačanovič je k temu dodal, da bi 

Peterle, »glede na to, da je čebelar«, lahko nase dal tudi kakšno barvo, predlagal mu je tudi 

puli. Za razliko od Pahorja, ki je svojo celotno kampanjo pet let pozneje gradil na tem, da se 

je oblačil slabše, kot se sicer zna, je bilo pri Peterletu ravno obratno; skupaj s stilistko so iskali 

načine, kako ga narediti »bolj predsedniškega« in manj ljudskega. S tem so tematizirali 

problem, ki pa to verjetno ni, saj je skromnost očitno med bolj zaželenimi lastnostmi 

politikov. Kot skromnega je svojega moža namreč opisala tudi Barbara Miklič Türk (POP TV 

2012a), s poudarjanjem, koliko truda je potrebnega, da je Peterle videti predsedniško, pa so 

ves čas poudarjali, da je njegova avtentična, prava moškost v resnici ljudska, domačijska, 

medtem ko je njegov »predsedniški« videz zgolj performans »po sili razmer«. Svoj »pravi 

jaz« oziroma pravi slog oblačenja je pokazal v televizijskih prispevkih, v katerih je pokazal, 

kako preživlja prosti čas. Dva takšna prispevka sta bila predvajana na POP TV; v enem se je z 

novinarko Suzano Lovec odpravil na Šmarno goro, v drugem pa jo je peljal s športnim 

letalom. Med prispevkom, ki so ga snemali na poti na Šmarno goro, so ga med drugim 

snemali v hrbet, kako leze v hrib, in tako izpostavili njegova oblačila:  

 

Slika 5. 8 Lojze Peterle je zadnji dan kampanje izkoristil za sprehod v naravi 

 

Vir: 24ur (2012). 
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V prispevku, v katerem je vozil letalo, pa so prav tako posneli njegovo neformalno opravo. 

 

Slika 5. 9 Lojze Peterle je prostem času pilot 

 

Vir: Lovec (2007a). 

 

V omenjenih prispevkih, ki sta bila namenjena prikazovanju Peterletove zasebnosti oziroma 

njegove »avtentične moškosti«, se je vzpostavil kontrast med tem, kakšen moški naj bi bil 

Peterle v politiki, kjer naj bi se trudil prilagoditi zahtevam drugačne hegemone moškosti 

(buržujsko-racionalistične), in kakšen je v resnici (judeo-krščanska moškost s poudarjeno 

domačijskostjo). Čeprav se na prvi pogled zdi, da je Peterle s tem gradil kontrast med dvema 

uprizarjanjema moškosti, je njegova zasebnost ves čas igrala pomembno vlogo v njegovem 

javnem nastopanju med kampanjo in tako prispevala k uprizarjanju ene moškosti.  

5.4.2 Uprizarjanje domačijskosti prek glasbe 
 

V analiziranem obdobju med predsedniškimi volitvami 2007 se je Peterletova retorika 

približala modelu dominantne moškosti patriarhalnega judeo-krščanskega modela, ki je sicer 

v dnevni politiki v zatonu. A med kampanjo je bolj kot svoje krščansko ozadje, ki ga je zaradi 

želje po tem, da se približa čim širšemu krogu volivcev in volivk, nekoliko manj poudarjal, 

izpostavljal svojo domačijskost. To je počel predvsem prek glasbe, in sicer ljudske in 

narodno-zabavne. V času predsedniške kampanje je njegov štab tako izpostavljal pet lastnosti, 

po katerih naj bi se Peterle razlikoval od ostalih kandidatov in kandidatk: »5erletovih 5« – je 

politik, glasbenik, čebelar, pilot in poliglot (24ur.com 2007b).  
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Medtem ko oznaki politik in poliglot (gre za nekdanjega zunanjega ministra in evropskega 

poslanca) označujeta njegovo profesionalno plat, se oznake glasbenik, čebelar in pilot v tem 

primeru navezujejo na njegovo zasebno persono, prav glasbenik in čebelar pa sta bili oznaki, 

na katerih je Peterle med kampanjo gradil na svoji domačijskosti. Orglice so njegov zaščitni 

znak še iz časov pred kampanjo, v intervjuju za Mladino z naslovom Lojze z orglicami se je 

leta 2004 pohvalil, »da se je 4. maja Francija zbujala ob radijskem predvajanju mojega igranja 

evropske himne na orglice ali da so me posneli za TF1, TF3, CNN ...«. Na vprašanje, ali ga ne 

skrbi, da bi ga evropski politiki zaradi igranja na orglice imeli za pavliho, pa je odgovoril: 

»Pri evropskih politikih ne, doma pa je drugače. Mislite, da sem zaradi orglic prišel v 

predsedstvo konvencije? Je bil Clinton pavliha, ko je igral na saksofon?« (Štamcar, Mladina 

2004). Tri leta pozneje je kot predsedniški kandidat dejal, da se glasbi ne bo odpovedal: 

»Politika brez glasbe je dolgčas, v narodu, ki velja za pevskega, še posebej.« Na pripombo, da 

je rad igral Slake, je odvrnil: »Kako bi Dolenjec brez Slaka!« Njegova ljubezen do glasbe se 

tako ves čas povezuje z njegovo ljubeznijo do domovine in narodno-zabavne glasbe, čeprav 

občasno dodaja, da ga vznemirjata blues in klasika (Štamcar in Crnović 2007).  

 

Podobe Peterletove glasbene domačijskosti so vztrajno uporabljali na POP TV, kjer se je za 

pokrivne kadre večkrat uporabljal posnetek, na katerem Peterle na pletni na Blejskem jezeru 

igra orglice, v ozadju pa plavajo račke (24ur 2006). Zelo pogost je bil tudi posnetek, na 

katerem nosi kravato z motivom mačke.  

 

Slika 5. 10 Lojze Peterle na pletni igra orglice 

 

Vir: 24ur (2006). 
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Slika 5. 11 Kravata Lojzeta Peterleta 

 
Vir: 24ur (2006).  

 

Pri dokazovanju njegove domačijskosti so bili dejavni tudi njegovi podporniki. Pevec in 

mirovnik Gianni Rijavec (24ur 2007a) je tako na primer ob Peterletovi napovedi kandidature 

za medije povedal, da je dokaz, kako nekdo nosi v srcu domovino, tudi to, koliko narodnih 

pesmi zna zapeti. Po njegovih besedah jih Peterle zna veliko, saj sta jih veliko zapela tudi 

skupaj. Narodna in narodno-zabavna glasba, pa tudi domoljubna glasba, je bila rdeča nit 

njegovih predvolilnih prireditev. Na prireditvi z naslovom Mariborski 5eroboj, ki je ob 

začetku kampanje potekal na Glavnem trgu v Mariboru, so na primer nastopili Atomik 

Harmonik, na dan volitev pa je na prireditvi, ki jo je organiziral na Gospodarskem razstavišču, 

najprej prepevala Elda Viler, nato pa še ansambel Lojzeta Slaka. Ob poročanju s prireditve na 

dan volitev se je v ozadju slišala pesem Slovenec sem (24ur 2007b), ko pa se je iz štaba na 

dan volitev javljala Suzana Lovec, je skupina deklet v ozadju prepevala pesem Židana marela 

(24ur 2007c). Domoljubje in domačijskost je skušal sporočiti tudi z izbiro najljubše pesmi in 

filma. Kot je povedal v soočenju na POP TV, da je najljubša pesem Zdravljica, film pa Vesna. 

V istem prispevku je bilo sicer njegovo igranje orglic deležno očitkov, da je šel v svoji 

domačijskosti predaleč. V prispevku na POP TV je novinar citiral Svetlano Makarovič, ki je 

za Peterleta dejala, da je »farški klovn z orglicami« (24ur.com 2007c), izrečena pa je bila tudi 

šala, da je bila enoletna turneja po Sloveniji tako temeljita, da so se nad pogostostjo obiskov 

pritoževali celo župniki. 

 

Peterletov razred je bil tematiziran predvsem prek glasbe oziroma glasbenega okusa. Narodna 

in narodno-zabavna glasba ga povezujeta z nižjim razredom in z domačijskimi tipi, nekoliko 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/peterle-to-je-resen-projekt.html
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bolj neposredno pa se je na njegov oziroma na razred zakoncev Peterle navezal Janez Usenik 

v portretu Branke Berkopec Peterle (Usenik 2007). Intervjuval jo je v galeriji sodobne 

umetnosti, kar naj bi bilo namerno, saj naj bi imeli »občutek, da sta ljudska človeka. Kako pa 

poznata visoko umetnost«? Usenik ju tako uvrsti v tip, ki ne pozna visoke umetnosti, kar sicer 

Branka Berkopec Peterle skuša zanikati, saj naj bi njena hči imela dve prijateljici, ki se šolata 

na Akademiji za likovno umetnost, sama pa naj bi redno obiskovala njune razstave in bila 

tako na tekočem s tem, kaj se dogaja v sodobni umetnosti. 

5.4.3 Tradicionalnost v odnosu do družine in žensk 
 

Peterletovo glasbeno udejstvovanje med kampanjo je dobilo tudi čustveno komponento, ko ga 

je v spletnem klepetu na 24ur.com (2007a) ena od sogovornic vprašala, koliko časa že igra 

orglice. 

Barbi: Kdaj ste začeli igrati orglice, igrate vsak dan?  

Lojze Peterle: Ne boste verjeli, koliko sem že star. Orglice sem začel igrati leta 1954. 

Potem sem jih za nekaj deset let pozabil. Ko se nam je pri sedmih mesecih rodila prva 

hčerka, za katero smo se zelo bali, sem jo skušal v porodnišnici opogumljati in 

razveseljevati tudi z orglicami. Ko sem ji prvič zaigral, se je tudi prvič nasmehnila. 

Tega nasmeška ne bom nikoli pozabil in od takrat naprej orglice spet igram.  

 

Glasba tako ni bila samo označevalec domačijskosti, temveč tudi moškosti novega očetovstva, 

ko očetje v okviru ideologije aktivnega očetovstva niso več prikazani kot zgolj »patriarhalni 

preskrbovalci družine« (Švab 2008, 39), temveč je njihova vloga pri vzgoji otrok bolj aktivna 

in pomembna. Kljub temu po Švab (2008) analize medijskih reprezentacij nakazujejo na to, 

da tudi promocija aktivnega očetovstva temelji na tradicionalnem dojemanju spolne delitve 

dela, starševstva, materinstva in očetovstva. Očetje so tako prikazani kot sicer manj 

kompetentni, a vendarle vpleteni v vzgojo. Pri Peterletu je bilo to na primer tematizirano v 

intervjuju z njegovo hčerko Meto: 
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Ali je vaš oče dober sogovornik (se lahko z njim pogovarjate na primer o ljubezenskih 

težavah)?  

 

Moj oče je vsestranski sogovornik, z njim se lahko pogovarjam o aktualnih dogajanjih, 

kulturi in tudi o zasebnih stvareh.  

  

Ali ste se lahko na očeta vedno obrnili, ko ste potrebovali pomoč? Vas včasih moti, da 

ga ni doma in da je velikokrat v tujini?  

 

Na očeta se lahko vedno obrnem. Če je odsoten zaradi dela v tujini, pa se slišiva prek 

telefona. Veliko mi pomeni, da se trudi biti na voljo vsem trem otrokom. Pomemben je 

namreč občutek, da se na starše lahko zaneseš. In prav ta občutek nam dajeta tako oče 

kot mama (Žumer 2007). 

 

Model očetovstva, ki ga je mogoče razbrati iz intervjuja, je sicer podporni model očetovstva 

(Švab 2008), kjer je udeležba očeta v vzgoji večja, vendar pa delo med partnerjema ni 

enakomerno porazdeljeno, saj je skrb za otroke dojeta kot primarno žensko delo. Da je Peterle 

vendarle bolj pomočnik, kaže že naslov intervjuja, ki je vzet iz enega od odgovorov in se glasi 

Oče z mano ne bi šel na depilacijo nog, kar kaže na to, da so naloge pri vzgoji in skrbi še 

vedno strogo razdeljene po spolu. Peterletovo moškost smo pripisali patriarhalnemu judeo-

krščanskemu modelu, a žensk Peterle ni povsem ignoriral, kot je to sicer značilno za tovrstno 

moškost. Večkrat je poudaril, da bi bil prvi obisk po morebitni zmagi v ljubljanski 

porodnišnici, kjer bi pozdravil tiste, ki so se rodili na dan, ko je zmagal, za Dnevnik pa je 

rekel, da bi to storil zato, da bi pokazal »voljo do življenja« (Roglič in Hladnik Milharčič 

2007), kar implicira, da ženske dojema predvsem znotraj njihove reproduktivne funkcije, torej 

skladno s konservativnim dojemanjem ženskosti kot biološke funkcije. V istem intervjuju je 

na opazko, da bo tretji predsednik Slovenije, dejal, da »škoda, da nisem Lojzka«, saj bi bil 

tako prva predsednica, na pogovoru na Fakulteti za družbene vede pa je »opozoril na status 

žensk, saj morajo te pogosto izbrati med družino in kariero« (MMC 2007a). Vseeno so imele 

ženske v njegovi kampanji omejene funkcije; tematizirane so bile kot matere, stilistke pa tudi 

kot nekakšna lepotna popestritev štaba. V času kampanje med njegovimi bližnjimi sodelavci 
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sicer ni bilo sodelavk, so pa bile nekatere podpornice, predvsem iz sveta mode in lepote. 

Njegov štab je na primer k sodelovanju pri pripravi dogodkov za mlade povabil takratno Miss 

Hawaiian Tropic Tino Gaber (Lovec 2007b), med podporniki pa je bila tudi Iris Mulej, Miss 

Universe Slovenije 2002 in Miss Slovenije 2006. S tem je Peterletov štab uprizarjal 

seksistično moškost, saj so bile ženske v njej predstavljene predvsem kot zanimivost, ne pa 

kot enakovredne sodelavke v kampanji. Podobno kot se je nekoliko sramežljivo odzval na 

vprašanje udeleženke spletnega klepeta, ki je med drugim pohvalila njegov nov slog, se je 

konservativno odzval tudi na vprašanje športne redakcije rtvslo.si, ko so ga vprašali, katera 

športnica mu je po izgledu najbolj všeč: »Tega pa ne upam povedati, ker sem poročen, veste, 

in ne razlagam mojih lepotnih kriterijev javno« (MMC 2007a). 

5.4.4 Čebelarstvo kot »domačijski populizem« 
 

Čebelarstvo je bilo med kampanjo sicer vizualno manjkrat tematizirana dejavnost Lojzeta 

Peterleta. V čebelarski opravi smo ga namreč videli šele po volitvah, je pa bilo čebelarstvo 

večkrat omenjeno in upoštevano pri organizaciji njegovih predvolilnih aktivnosti. Pred 

začetkom kampanje se je na primer v Velikih Laščah udeležil medene tržnice, kjer je dejal 

izjave o prihajajoči volilni tekmi (MMC 2007c), poudarjal je pomembnost varnosti hrane 

(MMC 2007č), v Ilirski Bistrici se je udeležil praznovanja 100. obletnice delovanja 

Čebelarskega društva Antona Žnidaršiča (MMC 2007d) in podobno.  

Čebelarstvo ga kot kmetijska panoga uvršča med ruralno prebivalstvo, zaradi povezave s 

skladbo Čebelar ansambla Lojzeta Slaka pa tudi na rodno Dolenjsko. Najbolj očitno 

sklicevanje na njegovo kmetijsko dejavnost je nastopilo po kampanji, in sicer v oddaji A s' ti 

tud' not padu (2008), v kateri sta voditelja Lado Bizovičar in Jurij Zrnec oblečena v čebeli, ki 

prideta k Peterletu, tokrat oblečenem v čebelarja, na posvet, ali naj se vselita v njegov 

čebelnjak. Čeprav je bil Peterle v skeču oblečen v čebelarsko opravo in sodeloval v šaljivi 

obravnavi čebelarstva, je izstopala predvsem njegova telesna togost. 
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Slika 5. 12 Peterle v oddaji A s' ti tud' not padu 

 

Vir: A s' ti tud' not padu (2008). 

 

Ko je Peterle na predsedniških volitvah izgubil, so nekateri politični analitiki za to krivili tudi 

njegovo domačijskost, vendar so jo povezovali predvsem z dejstvom, da je Peterle čebelar. 

Med njimi je bil tudi Milan Balažic, ki je takrat za rtvslo.si v spletnem članku z naslovom 

Peterle največji poraženec volitev? (MMC 2007e) povedal, da je bil Peterle »neuspešen s 

svojim domačijskim populizmom in ni nagovarjal niti lastne volilne baze«, podobno pa je v 

istem prispevku povedal Miro Kline, ki je dejal, da je bil Peterle ekstremen v »rustikalnem, 

konservativnem smislu, saj je preveč poudarjal čebelarstvo in vse drugo, več kot tisto, kar 

dela na ravni politike«.  

 

Očitek, da se je Peterle med kampanjo preveč posvečal vsemu drugemu kot pa politiki, bi 

lahko pripisali tudi Borutu Pahorju, čigar uprizarjanje domačijske moškosti je naletelo na 

boljši odziv oziroma ni bilo tematizirano kot neuspešno. Razlogov, zakaj je bilo uprizarjanje 

Pahorjeve moškosti uspešnejše od Peterletove, je verjetno več, od same politične 

opredeljenosti kandidata do drugih družbeno-političnih okoliščin, vendar pa vsaj na ravni 

uprizarjanja lahko ugotovimo, da je bilo Peterletovo uprizarjanje moškosti, kar zadeva 

civiliziranosti telesa, precej bližje Türkovi moškosti kot Pahorjevi moškosti v kampanji. Prav 

tako Peterle ni uprizarjal spogledljive moškosti, njegovo približevanje širšemu krogu volivcev 

in volivk pa je bilo zaradi jasno izraženih stališč o odnosu do cerkve in splava precej težje kot 

pri Pahorju, kjer je prostovoljno delo nadomeščalo vsebinske, politične debate.  

 

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60124608
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5.5 Problematična ženskost Katarine Kresal 
 

Katarina Kresal je svojo politično kariero začela kot predsednica Liberalne demokracije 

Slovenije, ki jo je prevzela na kongresu junija 2007. Pred tem je bila odvetnica v odvetniški 

pisarni svojega partnerja Mira Senice. Bila je prva predsednica parlamentarne stranke, po 

zmagi SD na parlamentarnih volitvah, ko je mesto predsednika vlade prevzel Borut Pahor, pa 

je novembra 2008 postala notranja ministrica. V času svojega ministrskega mandata sta bili 

proti njej vloženi dve interpelaciji. Prvo je leta 2009 vložila stranka SDS zaradi njenega 

ravnanja glede izbrisanih, a ta ni dobila zadostne podpore v državnem zboru, leta 2010 pa so 

proti njej interpelacijo vložili SDS, SLS in SNS zaradi njene domnevne vpletenosti v afero 

Baričevič in zaradi domnevno spornega najema prostorov za Nacionalni preiskovalni urad 

(NPU); tudi ta interpelacija ni bila izglasovana. Avgusta 2011 je računsko sodišče izdalo 

revizijsko poročilo z naslovom Zagotavljanje poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za 

notranje zadeve, v katerem je podalo negativno mnenje glede najema stavbe za NPU. Katarina 

Kresal je isti dan Pahorju ponudila odstop, ki ga ni sprejel. Dan kasneje pa je Komisija za 

preprečevanje korupcije Republike Slovenije izdala načelni mnenji glede postopka najema 

stavbe NPU, pri čemer je ugotovila koruptivno dejanje. Čeprav se z mnenjem komisije ni 

strinjala, je 10. avgusta 2011 nepreklicno odstopila z mesta notranje ministrice in postala prva 

oseba v slovenski politiki, ki je s položaja odstopila zaradi suma korupcije. V analizo sem 

zajela med letoma 2007 in 2014 objavljene besedilne in video prispevke na spletnih straneh 

rtvslo.si, ki vsebuje video posnetke oddaj na TV Slovenija, ter strani 24ur.com, ki vsebuje 

posnetke oddaj na POP TV in Kanal A. K temu so bili dodani posamezni prispevki z drugih 

spletnih strani, ki so posebej označeni. Skupno sem analizirala približno 90 prispevkov.  

 

5.5.1 »Nedolžna, lepa, pametna« 
 

Katarina Kresal je bila kot prva predsednica politične stranke v Sloveniji in kot politična 

novinka v več pogledih obravnavana drugače njeni politični kolegi in kolegice. Njen vstop v 

polje politike je na začetku zaznamovala predvsem izjava njenega strankarskega kolega 

Rudolfa Mogeta, ki je ob njeni kandidaturi za predsednico LDS leta 2007 dejal: »Dobili smo 

kandidatko za predsednico, ki je nedolžna, virgo intacta v politiki, ki je lepa in pametna 

(Križnar 2011).« Prijel se je vzdevek NLP, njena prva oznaka v politiki pa je bila takoj vezana 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisija_za_prepre%C4%8Devanje_korupcije_Republike_Slovenije&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisija_za_prepre%C4%8Devanje_korupcije_Republike_Slovenije&action=edit&redlink=1
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na njeno zunanjost in (metaforično) nedolžnost, ki je bila v prvotni izjavi pospremljena celo s 

tehničnim izrazom, ki se nanaša na spolno nedolžnost. Dve leti pozneje je Moge po 

interpelaciji za Delo dejal, da Katarina Kresal ni več NLP, ker je »izgubila nedolžnost, ko je 

bila letos proti njej vložena interpelacija. Nedolžnost bi lahko po dveh letih nadomestili z 

uspešnostjo, NLP pa bi lahko redefinirali v ULP (uspešna, lepa in pametna)« (Potič 2009). 

Njena politična pojava je bila tako že od začetka seksualizirana, oznako pa so uporabljali 

predvsem njeni strankarski kolegi. V prispevku ob njenem odstopu (Križnar 2011), ki so ga v 

oddaji 24ur naslovili Katarina Kresal: iz afere v afero, sta jo s podobnimi izrazili opisala tudi 

Slavko Ziherl in Matej Lahovnik. Prvi je dejal, da »politične nedolžnosti očitno ni več, je pa 

še vedno lepa in pametna,« drugi pa, da »ko so jo promovirali, da je nedolžna, lepa, pametna, 

je potem dobila drugi vzdevek, lahko da upravičeno, lahko pa da neupravičeno, afera na dveh 

nogah«. Že sam začetek politične kariere Katarine Kresal kaže na to, kako mediji in politika 

ženskam v politiki postavijo nemogoče visoka merila. Kot je na primeru Avstralije ugotavljala 

Baird (2004), so ženske ob vstopu v politiko pogosto prikazane kot rešiteljice, ki bodo 

poskrbele za čistost v politiki, vendar jim pri tako visokih pričakovanjih praviloma spodleti. 

Enako dvorezna je tudi njihova privlačnost, ki po eni strani pomeni večjo medijsko pozornost, 

po drugi strani pa privlačnost ogroža političarkino kredibilnost. Glede na to, da so Katarino 

Kresal že ob vstopu v politiko označili z idealiziranimi oznakami, je bil medijski odziv na 

njene napake toliko hujši.  

 

5.5.2 »Neprava ženska« 
 

Po državnozborskih volitvah leta 2008 je hrvaški Jutarnji list (2008) zapisal, da sta v Sloveniji 

na volitvah zmagala maneken in lepotica, videz Katarine Kresal se je tako tudi na Hrvaškem 

tematiziral skupaj z videzom Boruta Pahorja. Oba sta bila s svojim uprizarjanjem spola in 

razreda tarči medijev, Pahor zaradi uprizarjanja nove moškosti, Katarina Kresal zaradi 

uprizarjanja poudarjene ženskosti, vsaj kar zadeva zunanjo podobo, medtem ko so ji glede 

načina vodenja številni očitali prav pomanjkanje ženskosti. V prispevku v oddaji Preverjeno 

na POP TV decembra 2009 (Marovt 2009), naslovili so ga Katarina Kresal: Nevarna in 

preostra, so njeno politično pot tematizirali predvsem prek njenega spola. Voditeljica Alenka 

Arko je prispevek napovedala z besedami: »Je političarka, ki menda s svojo pojavo lahko 
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zmede tudi policiste, po drugi strani ji nasprotniki očitajo, da ji manjka ženske mehkobe.« V 

ozadju so se vrstili bližnji posnetki njenega nakita, nog, nohtov. V nadaljevanju je v prispevku 

označena kot ambiciozna, vajena življenja na veliki nogi, ženska tisočerih kostimov, ki pa je 

presenetila, saj »za obleko skriva tudi vsebino«. Bila naj bi neizprosna, delovala strogo, a se je 

»za marsikoga ledena kraljica v javnosti že zlomila«, ob čemer so pokazali posnetek, na 

katerem je jokala ob poslušanju zgodbe o smrti mladih v prometni nesreči. Po besedah 

novinarke naj bi »iritiral tudi njen zunanji izgled«, o čemer priča izjava Janka Gorška, 

takratnega generalnega direktorja slovenske policije. Povedal je, da so zanimivi njeni delovni 

obiski na policijskih postajah, ko ima sam čas, da opazuje obraze svojih podrejenih, ko 

sprejemajo ministrico: »To so zanimivi trenutki.« Gregor Virant, nekdanji minister za javno 

upravo v času prve vlade Janeza Janše, je v prispevku o njej povedal: »Prvič, za damo v 

politiki je preostra, nasploh v slovenski politiki pogrešam več ženske mehkobe. Tega ni. 

Drugič, na področju ministrstva za notranje zadeve vidnih rezultatov ni.« Njen prvi očitek je 

tako, da njena ženskost ni primerna za politiko, šele drugi očitek je, da svoje delo opravlja 

slabo.  

 

Za konec je bil v prispevku tematiziran njen razred; omenjeni so bili visoka družba, elitne 

restavracije, dejstvo, da kupuje v tujini, pri čemer so pokazali naslovnice brezplačnikov, na 

katerih je pisalo, da je šla z letalom po nakupih v Milano. Njena prijateljica Sonja Škrabec 

Poljanšek je povedala, da »imamo vse ženske podoben sindrom, rade smo lepo oblečene, lepo 

izglodamo, zato tudi Katarina ni nobena izjema«.  

Prispevek so zaključili z ugotovitvijo, da je Katarina Kresal s svojim življenjskim stilom v 

politiko prinesla nekaj, česar nismo bili vajeni. Razred sicer v prispevku ni bil eksplicitno 

omenjen, je pa bil ves čas implicitno tematiziran kot moralni problem. Razred Katarine Kresal 

je bil sicer pogosto tematiziran prek seksualizacije njene podobe. Predvsem tabloidni tisk, 

takrat brezplačnika, kot sta bila Ekspres in Slovenski tednik, je objavljal članke o njenih 

(domnevnih) obiskih Milana in dragih nakupih, s čimer so poudarjali predvsem, da političarki 

manjka ena od najbolj cenjenih lastnosti, ki so jo v svojih predsedniških kampanjah redno 

poudarjali prej analizirani politiki: skromnost. Oblačila političark so sicer še posebej vidna, 

saj za razliko od oblek, ki jih nosijo politiki, ta ne zabrišejo vidnosti razreda (Hvenegård-

Lassen 2013), temveč še bolj poudarjajo njeno premoženjsko stanje, kar pa v primeru 
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Katarine Kresal ni bilo v skladu ne z uprizarjanjem politične levice ne z uprizarjanjem 

politične ženskosti (ali moškosti na sploh).  

 

Podobnih očitkov glede njene ženskosti, ki  ni primerna za politiko, je bila Katarina Kresal 

deležna tudi v državnem zboru aprila 2010, ko je na drugi interpelaciji proti njej poslanec 

SNS Miran Györek dejal (24ur.com 2010a):  

Te ministrice ne moremo primerjati z obrambno ministrico Ljubico Jelušič in 

ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs. To so dame, gospe, matere, žene, 

prijetne ženske za sodelovanje. Moje mnenje je, da ta ministrica tega nima ... V mojih 

očeh je to njen karakter. Bom tudi jaz kazensko preganjan, ko ocenim nekoga, kakšen 

je v mojih očeh? In ne le v mojih! V očeh marsikaterega poslanca! In verjamem, da 

tudi koalicijskih. Le da si tega ne upajo povedati. 

Kot argument za njeno neprimernost so bile torej navedene lastnosti tradicionalne ženskosti: 

materinstvo, poroka s partnerjem, prijetnost, damskost. S takšnimi ženskami bi moški v 

politiki lahko sodelovali, medtem ko ženske, ki teh lastnosti nimajo oziroma jih ne 

uprizarjajo, v politiki niso zaželene. Izjava Mirana Györeka neposredno ponazarja, da mora 

biti uprizarjanje ženskosti v politiki enako ali vsaj primerljivo z uprizarjanjem ženskosti v 

zasebnosti oziroma da ženska v politiki ne sme uprizarjati moškosti ali katere od sodobnih 

oblik ženskosti, temveč zgolj tradicionalno, poudarjeno ženskost.  

5.5.3 Tabloidizacija zasebnosti 
 

V času politične kariere Katarine Kresal se je v obravnavnih medijih pojavilo kar nekaj 

besedil na temo oblačenja v politiki ter parov, pri katerih je partner starejši od partnerke, ki so 

pod krinko, da obravnavajo širšo tematiko, vedno izpostavili tudi primer Katarine Kresal. V 

prispevku na 24ur.com z naslovom Foto: Najlepše v politiki (24ur.com 2009), ki so ga začeli 

s stavkom Tudi političarke so privlačne, so našteli nekaj političark iz tujine in zaključili: 

»Poglede privabljajo tudi slovenske političarke. Omenimo na primer notranjo ministrico in 

predsednico LDS Katarino Kresal in poslanko SDS Evo Irgl. Čedalje bolj urejena pa je tudi 

obrambna ministrica Ljubica Jelušič. Pa še kakšna bi se lahko našla.« Namigovanje na 

zaželenost telesa Katarine Kresal je bilo tudi v naslovu prispevka, ki sicer govori o tem, da je 
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poleti zvezdnice lažje fotografirati zgoraj brez, vendar je v naslovu omenjena zgolj Katarina 

Kresal: 10.000 evrov za golo Katarino Kresal (24ur.com 2010b). V prispevku se sicer izkaže, 

da gre za hipotetično vsoto, ki bi jo fotograf Jani Božič morda lahko zaslužil s tovrstno 

fotografijo. Podobno so naslovili prispevek o tem, kaj je Katarina Kresal povedala za hrvaško 

televizijo Nova TV, ko se je naslov glasil Kresalova se razgali za hrvaško televizijo 

(24ur.com 2011). 

 

Na podoben način so mediji tematizirali tudi partnersko zvezo ministrice z odvetnikom 

Mirom Senico, večkrat zaradi razlike v letih in domnevni neskladnosti v njuni privlačnosti, 

zaradi česar so sklepali, da je Katarina Kresal s svojim partnerjem zaradi materialnih koristi. 

Na spletni strani zadovoljna.si (2010), kjer je bil v enem od prispevkov sprva poudarek na 

tujini, so ob koncu omenili še Katarino Kresal in njenega »partnerja iz ozadja«:  

 

Naravnost grešno bi bilo, če bi pri naši temi izpustili lepotico in nekoga, ki to 

vsekakor ni. Govorimo namreč o prelepi ministrici Katarini Kresal in vse prej kot 

privlačnem odvetniku Miru Senici. Nekateri špekulirajo, da za vstopom Kresalove na 

politično sceno stoji prav njen dolgoletni življenjski sopotnik Miro. Sama je to 

vsekakor zanikala in dodala, da je Senica izjemno širok človek, ki podpira možnost, da 

so ženske uspešne in da je tudi ona uspešna. "Ob meni je, kadar sem slabe volje, me 

razvedri, kadar sem utrujena, mi vlije novega elana, in za to sem mu vsak dan 

hvaležna," je izjavila nekoč. Hvaležna pa mu je lahko tudi za to, da jo je pred leti 

zaposlil v svoji odvetniški pisarni in ji omogočil odlične pogoje za pridobivanje 

bogatih izkušenj. Na vprašanje, kakšen tip moškega jo najbolj privlači, pa je 

pričakovano odgovorila: "Moških nikoli nisem presojala po "tipu" ali zgolj po 

zunanjem videzu. Pritegnejo me pamet in razgledanost, pa notranja karizma in 

energija, vse to ima moj partner Miro Senica." Nikjer pa ni omenila denarja, ki ga 

imajo lepotice neizmerno rade. Že nesmrtna Marilyn Monroe je prepevala, da so 

diamanti dekletovi najboljši prijatelji. 

 

Njen partner Miro Senica je bil ves čas njene politične kariere deležen precejšnje medijske 

pozornosti, v tabloidnih žanrih največkrat zaradi njune razlike v letih in oznake, da je ona 
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bistveno bolj privlačna od njega, pogosto pa se ga je navajalo kot nekoga, ki stoji za njo, ki 

naj bi prek nje vplival na politiko ali drugače narekoval njeno kariero. Vprašanja o partnerju 

jo sicer spremljajo v vseh prispevkih, ki opisujejo njeno osebnost. V Svetu na Kanalu A se je 

na primer z novinarjem sprehodila na Rožnik (Trebušak 2008): 

 

Gregor Trebušak: »Kakšno vlogo ima vaš partner na vašo politično pot?« 

Katarina Kresal: »Moj partner stoji predvsem ob meni. Politika ga ne zanima, ima 

največjo odvetniško pisarno daleč na okrog in je polno zaposlen z delom.«  

Očitki v zvezi s partnerjem Katarine Kresal so se odražali na podoben način kot v primeru 

Helle Thorning-Schmidt, prve danske premierke, saj je tudi pri njej šlo za predpostavko, da 

političarka živi v netradicionalni skupnosti in tako ne izpolnjuje normativnega (družinskega) 

okvira za uprizarjanje politike (Hvenegård-Lassen 2013). Tako kot pri Thorning-Schmidt so 

se tudi pri Katarini Kresal začela pojavljati namigovanja o spolni usmerjenosti partnerja; 

Katarino Kresal je na primer Anja Tomažin v oddaji Ugani, kdo pride na večerjo (2012) 

vprašala, ali sta z Mirom Senico res par (»Zakaj toliko ljudi misli, da nista to, kar pravita, da 

sta skupaj zgolj formalno, pogodbeno?«) in tako artikulirala številne govorice, ki so krožile v 

javnosti in v komentarjih pod spletnimi objavami, podobno pa so o spolni usmerjenosti 

političarkinega partnerja Stephena Kinnocka ugibali tudi danski mediji. V danskem primeru je 

šlo za vprašanje plačevanja davkov, saj je Kinnock delal v Ženevi, na Danskem pa naj bi bil 

samo ob koncih tedna. Ob namigovanjih o njegovi spolni usmerjenosti so danski rumeni 

mediji po Hvenegård-Lassen (2013, 164) namigovali o njegovi povezanosti z družino in s tem 

Dansko ter posledično plačevanjem davkov, kar bi konotiralo oportunizem v zvezi. 

Namigovanja lahko razumemo tudi z vidika uprizarjanja ženskosti obeh političark, ki sta pri 

svojem delu pogosto uprizarjali (v politiki hegemono) moškost, kar pa ni v skladu s 

heteroseksualno matriko, zaradi česar sta bila njuna partnerja označena kot poženščena moška, 

tudi homoseksualca.  

Pozneje se je diskurz o partnerju Katarine Kresal prenesel tudi v dnevno politiko. Njeno 

štiriletno politično kariero je namreč zaznamovala predvsem afera Baričevič, v kateri je po 

napadu lastnih psov umrl ljubljanski zdravnik, čigar odvetnik je bil Miro Senica. Takrat so ji 

očitali vpletenost prek svojega partnerja ter prek domneve, da je kot ministrica za notranje 
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zadeve usmerjala delo policije pri primeru. Doletela jo je tudi afera droge, v kateri so ji 

očitali, da je bila zaradi prevelike zaužite količine drog obravnavana v ljubljanskem kliničnem 

centru, pri čemer je poročanje medijev pretežno temeljilo na govoricah: »Znano je namreč, da 

so se v nekaterih medijih pojavili namigi, da naj bi Katarino Kresal sprejeli v univerzitetni 

klinični center zaradi domnevnega predoziranja s kokainom« (MMC 2010a). Zaradi tovrstnih 

očitkov sta tako ona kot takratni predsednik vlade Borut Pahor naredila test prisotnosti drog v 

urinu.  

5.5.4 Medijski škandal kot način sankcioniranja »nepravilnega« uprizarjanja spola 

 
O medijskem škandalu govorimo, ko zasebna dejanja, ki očrnijo idealizirano, dominantno 

moralo skupnosti, postanejo javna in dobijo svojo naracijo v medijih, s čimer nastane vrsta 

učinkov od ideološke in kulturne okrepitve do motnje in spremembe (Lull in Hinerman 1997, 

3). Za razliko od moralne panike škandal lahko povežemo z resnično osebo, ki je odgovorna 

za svoja dejanja. Tako pri škandalu kot pri moralni paniki prevladuje diskurz, ki pod vprašaj 

postavlja moralne temelje družbe. Medtem ko moralna panika gradi na nostalgiji po boljših 

časih, gre pri škandalu za primerjavo konkretnih posameznikov z imaginarnimi, idealiziranimi 

standardi družbenega vedenja, kjer mediji zastopajo interese tistih, ki jim poudarjanje 

dominantnih načinov mišljenja, vrednot in življenjskih stilov najbolj koristi. Škandali dobijo 

nove lastnosti z mediatizacijo, ko postanejo vidnejši in s tem toliko nevarnejši za osebe z 

vplivom in močjo (Lull in Hinerman 1997, 3–8).  

 

Da lahko govorimo o škandalu, mora dogodek ustrezati določenim kriterijem: družbene 

norme, ki odražajo dominantno moralo v družbi, morajo biti prekršene, zgodba mora imeti 

določene ljudi, ki so te norme prekršili, in dejanja, ki odražajo njihove osebne želje ali 

interese. Te osebe morajo biti identificirane kot tiste, ki so zagrešile sporno dejanje namerno 

ali brezbrižno, za kar morajo odgovarjati. Dejanja in dogodki morajo imeti za vpletene vidne 

posledice. Da novičarski dogodki postanejo medijski škandali, morajo doseči široko 

cirkulacijo v medijih, biti učinkovito narativizirani v zgodbo, ki vzbudi širok interes in debato 

(Lull in Hinerman 1997, 11–13). Thompson (1997, 39) glede dogodkov, dejanj ali okoliščin, 

ki jih dojemamo kot škandale, dodaja, da za škandal potrebujemo tudi javno neodobravanje 

neudeleženih. Po njegovem lahko tako o škandalu govorimo, ko: 
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1. pojav ali obstoj nekega dogodka, dejanja ali okoliščine pomeni prekoračitev določenih 

vrednot, norm ali moralnih kodov; 

2. posamezniki ali posameznice, ki niso neposredno vpleteni, vedo ali močno verjamejo, 

da se je dogodek, dejanje ali situacija zgodila oziroma obstaja; 

3. nekateri neudeleženi ne odobravajo dejanj ali dogodkov in so zaradi prekoračitev 

prizadeti; 

4. nekateri neudeleženi javno izrazijo svoje nestrinjanje; 

5. razkritje in obsojanje dejanja ali dogodkov lahko škodi ugledu posameznikov ali 

posameznic, ki so odgovorni zanje. 

 

Da bi dogodki postali škandal, ni nujno, da se zgodijo, dovolj je močno prepričanje in javna 

obsodba te domnevne kršitve moralnih kodov in vrednot v družbi. Nastanek škandala je tako 

pogosto povezan s širšim procesom moraliziranja, prek katerega se utrjujejo družbene 

vrednote in norme (Thompson 1997, 41), medtem ko škandala ne bo, če se na sporen 

dogodek, dejanje ali situacijo ne bo odzval nihče. Še posebej pri zvezdniških škandalih gre za 

ocenjevanje posameznikovega ali posamezničinega vedenja na podlagi dominantnih moralnih 

kodov, ko znani prekršijo družbena pričakovanja, norme in prakse. Vendar so zvezdniške 

kršitve morale vedno kontekstualizirane glede na njihov »sistem podob«, torej glede na njihov 

sloves, imidž (Lull in Hinerman 1997, 21). Največje tveganje za udeležence in udeleženke 

škandalov predstavlja izguba ugleda, torej simbolnega kapitala, ki določenim posameznikom 

in posameznicam omogoča izvajanje določenega vpliva in moči. Ugled kot simbolni kapital 

oziroma simbolna moč je bistvenega pomena v polju politike, saj je nujna za kultiviranje in 

ohranjanje legitimnosti politične moči, kar pomeni, da lahko imajo škandali v primeru izgube 

moči tudi materialne posledice tako za posameznike in posameznice kot za organizacije 

(Thompson 1997, 47–48). Škandali lahko ponazarjajo tudi bitko za moč in vpliv, boji za 

simbolno moč pa lahko imajo celo hujše oziroma dolgotrajnejše posledice kot boj za 

materialne vire. Izgubljeno bogastvo je namreč mogoče nadomestiti, izgubljen ali okrnjen 

ugled pa je lahko večen (Thompson 1997, 58). Po tovrstni opredelitvi so k škandalom v 

politiki bolj nagnjene ženske, saj se jih presoja na podlagi idealiziranih podob ženskosti. 

Katarina Kresal je kariero začela kot ideal ženskosti, bila je »nedolžna, lepa in pametna«, zato 
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je lahko vsak namig, da katera od teh lastnosti ne drži, služil kot povod za škandal. Pri tem ne 

smemo zanemariti vpliva govoric na sprožanje škandalov.  

 

Thompson (2000) razlikuje med opravljanjem, govoricami in škandalom. Medtem ko je 

opravljanje primarno oblika pogovora med prijatelji in prijateljicami ter znanci in znankami, 

ki je trivialne narave in predpostavlja določeno stopnjo bližine med udeleženimi, so govorice 

po drugi strani poročanje, ki ni bilo potrjeno ali ovrženo, torej gre za pogovor, ki ne temelji na 

preverjenih dejstvih. Tako opravljanje kot govorice lahko sprožijo škandal s tem, ko se širijo 

(nepreverjene) informacije o osebi ali dogodku. Govorice in opravljanje so pogosto 

predhodniki škandala, ki so sprva lahko omejeni na ljudi blizu tistih, ki so vpleteni ali 

vpletene v kršitev moralnih kodov, če pa govorice povzamejo mediji, ali v obliki neuradnih 

informacij ali v obliki namigovanj, je škandal bistveno težje zamejiti (Thompson 2000, 25–

28). Medtem ko so bili vladarji skozi zgodovino ves čas predmet opravljanj in govoric, pa so 

po mnenju Ponce De Leon (2002, 16) te pred mediji krožile neformalno in imele še vedno 

manjšo vidnost od uradnih reprezentacij režima. Z modernizacijo in razvojem medijev se je 

povečala količina ustno prenosljivih govoric in opravljanj, te pa so v kombinaciji z mediji 

postale »subverzivna sila«, ki je z njimi dobila povsem novo stopnjo vidnosti. Javne podobe 

elit so tako vedno bolj izzvane in vedno v boju s tokovi nepreverjenih informacij (Ponce De 

Leon 2002, 16). Mediirani škandali po Thompsonu (1997) niso zgolj škandali, o katerih 

poročajo mediji, temveč so na različne načine in do različne stopnje konstituirani z 

mediiranimi načini komunikacije. Moderni fenomen mediiranega škandala se pojavi v 

poznem 18. stoletju, ko škandal postane dogodek, ki vsebuje prek medijev razkrite moralno 

sporne in prej skrite aktivnosti, takšno razkritje pa sproži serijo nadaljnjih dogodkov. Pred 

tem, torej v zgodnjem 18. ter 17. in 16. Stoletju, se izraz škandalozno uporablja za objave 

obtožb, ki so razumljene kot žaljive, uporniške ali obscene (Thompson 2000, 52). Mediiarni 

škandali postanejo do poznega 19. stoletja žanr, ki ga mediji želijo producirati namerno, elite 

pa se mu želijo izogniti (Thompson 2000, 57). Politični škandal pa je škandal, v katerega so 

vpleteni posamezniki ali posameznice ali dejanja, ki se nahajajo znotraj političnega polja in 

vplivajo na odnose znotraj polja. Ker sta moč in vpliv znotraj političnega polja odvisna od 

simbolne moči oziroma simbolnega kapitala, škoda, ki jo posamezniku ali posameznici 

znotraj političnega polja lahko povzroči škandal, tako ni zgolj osebne narave, temveč lahko 
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bistveno vpliva na njegovo ali njeno zmožnost delovanja znotraj političnega polja in lahko 

okrni pridobivanje podpore tako znotraj kot zunaj političnega polja (Thompson 2000, 96–

102). 

 

Medijske organizacije so ključni igralci v polju političnega in družbenega življenja, hkrati pa 

morajo tako kot druge komercialne organizacije skrbeti za komodifikacijo simbolnega; 

škandali so viden primer tega, saj hkrati opozarjajo na družbene/politične probleme in 

spodbujajo prodajo. Mediatizirani škandali so tako lahko sooblikovani ali pa kar ustvarjeni s 

strani medijev (Thompson 1997, 49), razmerje med mediji in škandali pa je hkrati posledica 

širših družbenih sprememb, ki so redefinirale razmerja med javnim in zasebnim življenjem in 

ustvarile nove oblike vidnosti in publicitete, ki pred tem preprosto niso obstajale (Thompson 

2000, 32). Po Tomlinsonu (1997) so škandali moralni dogodki srednjega reda, kar pomeni, da 

ne gre za velike nemoralne dogodke, kot so vojne, genocid, rasizem, lakota in onesnaževanje, 

temveč za dogodke, ki so lahko personalizirani in omogočajo poistovetenje, ki ga zares 

pomembni problemi, kot je na primer globalno segrevanje, ne morejo. Škandali tako izzovejo 

moralni red družbe in premikajo meje sprejemljivega in samoumevnega, hkrati vplivajo na 

našo kulturno identiteto, saj ponujajo vpogled v to, »kako tukaj živimo« (Tomlinson 1997, 

69).  

 

Pri Katarini Kresal je bil, sodeč po poročanju o njeni zasebnosti, že sam njen vstop v politiko 

dojet kot neke vrste škandal, saj je bilo prek prispevkov o parih z veliko starostno razliko in 

prispevkov o njenem nakupovanju luksuznih oblačil večkrat zaznati oceno, da gre za kršenje 

družbenih norm, da je v politiko stopila oseba iz višjega družbenega razreda, ki ne uprizarja 

vsakdanjosti, skromnosti ali domačijskosti, ki ne uprizarja tradicionalne ženskosti in ki že kot 

ženska, ki ni ostala v zasebni sferi, vzbuja sum. Tako njen družbeni razred kot njeno intimno-

partnersko razmerje sta bila tematizirana kot nemoralna oziroma v nasprotju s prevladujočimi 

družbenimi normami. Moraliziranje o njenem zasebnem življenju so spodbujali tudi njeni 

politični tekmeci. Karl Erjavec (Bračko 2008) je denimo v prispevku na POP TV, kjer so dan 

preživeli s Katarino Kresal, ki se je v neoprenski obleki podala na kanjoning, v izjavi povedal, 

da ne ve, »kje ona živi, zlasti zato, ker berem, da veliko časa porabi za Milano, za kakšne 

drage nakupe, tako da očitno ni povsem v stiku z realnostjo v Sloveniji«. Nemoralnost 
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njenega materialnega statusa so poudarili tudi v oddaji Svet na Kanalu A (Trebušak 2008), 

kjer so se, podobno kot na POP TV, s Katarino Kresal odpravili na rekreativno druženje, 

tokrat na pohod na Rožnik. Tam so jo spraševali o njenem dragem avtu, zanimal pa jih je tudi 

vpliv njenega partnerja na njeno politično pot ter namigovali na to, da mu ni zvesta: »Glede 

na to, da ste še mladi in da partner ni vedno z vami, vas kdaj kakšen mladenič povabi na 

kavo?«  

 

A škandala v pravem pomenu besede sta bila povezana z domnevnim uživanjem drog in z 

domnevno vpletenostjo v smrt zdravnika Saše Baričevića. Ker se dogodki ne rabijo zgoditi, da 

bi postali škandal, je vprašanje o resničnosti govoric, ki so sprožile obe aferi, morda celo 

odveč. Afero droge so namreč sprožile nepreverjene informacije, torej govorice, ki jih je 

Katarina Kresal skušala utišati tako, da je naredila test prisotnosti drog v urinu, od UKC 

Ljubljana pa je pridobila potrdilo, da je bila v zadnjih desetih letih v UKC sprejeta dvakrat, a 

nikoli zaradi težav z drogami. Hkrati so se začele pojavljati tudi govorice o tem, da mamila 

uživa tudi Borut Pahor. Govorice so v tem primeru postale škandal ali, kot so zapisali na 

rtvslo.si: »V nekaterih medijih so se namreč pojavili namigi, da naj bi Borut Pahor užival 

kokain, o notranji ministrici pa so pisali, da naj bi jo zaradi predoziranja sprejeli celo v 

ljubljanski klinični center« (MMC 2010b). A njeno potrdilo ni zadostovalo. Kmalu zatem so 

se na rtvslo.si spraševali, kakšni stroški so nastali z izdanim potrdilom UKC Ljubljana 

(Kolednik 2010), časnik Finance pa je ministrico pozval, naj poleg urina testira še prisotnost 

nedovoljenih substanc v laseh. Ker tega ni storila, so na rtvslo.si zgodbo nadaljevali in jo 

primerjali z avstrijskim politikom, ki je svoje lase dal testirati in s tem utišal govorice (Čebokli 

2010). Očitki so leteli predvsem na ministrico Kresal, medtem ko premierju Borutu Pahorju, 

ki je zavrnil že testiranje urina, tega niso očitali. SDS je nato predlagala, da bi bilo testiranje 

na prepovedane droge obvezno, v prispevku na rtvslo.si pa je bilo poudarjeno, da je ministrica 

Kresal test sicer opravila, a da so »dvomi o njeni »čistosti« pri številnih kljub temu ostali« 

(Kolednik 2011).  

5.5.4.1 Afera bulmastifi 
 
V aferi bulmastifi ni bila dokazana nobena povezava med Katarino Kresal in smrtjo zdravnika 

Saše Baričevića, vendar se ji je posredna krivda za dogodek pripisovala zaradi domnevne 



202 
 

vpletenosti njenega partnerja Mira Senice. Bolj kot uradna poročila so zgodbo zapletale 

govorice domnevnih prič, ki jih je objavljala predvsem spletna stran Požareport.si, ki so jo 

nato povzemali drugi mediji, tudi rtvslo.si. Eden od očitkov je bil na primer ta, da se je na 

večer, ko so psi ubili zdravnika, na kraju dogodka znašel tudi Miro Senica (MMC 2011): 

Kot piše pozareport.si, je tožilstvo je v svojem spisu navedlo tudi izjavo priče. Ta trdi, 

da je »še v času, ko so na kraj prihajali kriminalisti, po Oražnovi ulici z veliko 

hitrostjo odpeljal večji terenski avto črne barve prestižne znamke, pri čemer je z 

agresivno vožnjo voznik tega avta z gotovostjo nakazoval, kot da beži pred čem ali 

nekom. V času, ko je vozilo videl, je bil prepričan, da je v njem odvetnik Senica, kar je 

potrdil tudi njegov sodelavec ...« 

 

Dogodek je bil tematiziran kot zarota elite, tako politične kot širše družbene, ki so jo 

prikazovali kot spolno nemoralno, čeprav so spornost dogodka, ki so ga spremljale govorice o 

orgijah, upravičevali z domnevno prepletenostjo politike in drugih vplivnih oseb v slovenskem 

javnem prostoru.  

Prispevek iz oddaje Pogledi Slovenije (2010) na rtvslo.si se je tako na primer glasil:  

Sedem mesecev po tistem, ko mu je država pse vrnila, saj so ti že leta 2006 ogrizli 

Stanislava Megliča. Okoliščine smrti dr. Saša Baričeviča, njegov vpliv in predvsem 

vpliv njegovega odvetnika in prijatelja Mira Senice, partnerja notranje 

ministrice Katarine Kresal, na podlagi vrste dokumentov in pričevanj vpletenih kažejo, 

da je politična elita v strahu zase - saj so se zdravili v Baričevićevem zasebnem 

zdravstvenem centru Barsos - popolnoma demontirala pravno državo. 

 

Podobno so afero povzemali na spletni strani Dnevnik.hr, kjer so v uvodu intervjuja s Katarino 

Kresal (povzeto po MMC 2010c) zapisali: 

 

Najbolj bizarna afera je bila po prepričanju Dnevnika.hr tista, v kateri so priznanega 

zdravnika Sašo Baričevića našli mrtvega, potem ko so ga ubili njegovi bulmastifi. 

»Našli so ga nagega in z umetnim penisom, pisalo se je, da so bili psi spolno 
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zlorabljeni in da je v orgijah sodelovalo več ljudi. Ker je bil ministričin partner Miro 

Senica zdravnikov odvetnik, se je v aferi začelo omenjati tudi njeno ime,« so zapisali 

pri Dnevnik.hr. »To, kar se v povezavi z dr. Baričevićem govori o mojem Miru, je 

samo kolateralna škoda, da se lahko mene politično ubija. Ta zgodba se je zgodila 

mesec po tem, ko sem postala Slovenka leta in je bila podprta z obilico politične volje, 

zato se je peljala vse leto. Zame je bila zelo mučna, a sem se iz nje veliko naučila o 

naravi ljudi in o naravi politike, pa tudi o naravi medijev,« je povedala Kresalova. 

 

Katarina Kresal se je ob interpelaciji, ki je bila zoper njo vložena zaradi omenjene afere in 

spornega najema prostorov za Nacionalni preiskovalni urad, primerjala s čarovnico, torej z 

žensko, ki svoje krivde v nobenem primeru ne more oprati, v svojem govoru ob interpelaciji 

pa je dejala, da »živimo v 21. stoletju, čas inkvizicije, ko so sežigali čarovnice, je mimo 

(MMC 2010č)«, številne govorice, ki so krožile o njej, pa je pozneje demantirala tudi na svoji 

spletni strani v rubriki Kresnice (MMC 2010d). »Med kresnicami so tudi naslednje: ni lastnica 

kmetije Bužekijan in nima premičnin, saj s partnerjem živi v njegovem stanovanju, sama je 

kupila manjši kavni aparat in ga za lastno uporabo prinesla na ministrstvo, uvedla je stroge 

varčevalne ukrepe in ministrstvu prihranila 2,8 milijona evrov, sama si plačuje mobilni 

telefon, kavo in poslovna kosila in ne, s partnerjem nikoli nista bila v nobenem erotičnem 

klubu.« 

Čeprav je imela afera Baričevič še številne druge razsežnosti, so namigovanja na nemoralno 

spolnost služila kot podaljšek dokazov o nenavadnosti partnerske zveze med Mirom Senico in 

Katarino Kresal. S tem ko se je Katarino Kresal povezovalo z orgijami, v katerih so udeleženi 

psi, se je samo še poudarjalo njeno netradicionalno ženskost in posledično »nepravo« moškost 

njenega partnerja. Katarina Kresal je ves čas škandala morala opravičevati svojo partnersko 

zvezo, svoja prijateljstva in poznanstva ter druge zasebne stvari, ki so bile v njenem primeru 

izrazito tematizirane kot moteče. Postala je ženska monstrum, njeno kredibilnost pa se je 

skušalo spodkopati tudi prek namigovanja na neobičajne spolne prakse.  

5.6 Materinskost srednjega razreda Alenke Bratušek 
 

Alenka Bratušek je 20. marca 2013 prisegla kot enajsta predsednica slovenske vlade in kot 

prva ženska na tej funkciji. Čeprav je pred tem 12 let delala na ministrstvu za finance, med 
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letoma 2005 in 2011 je bila generalna direktorica direktorata za proračun, je bila ob prevzemu 

mesta predsednice vlade širši javnosti neznana. Njen vzpon se je začel potem, ko je 

protikorupcijska komisija objavila poročilo, ki je prvakoma največjih strank v parlamentu, 

Janezu Janši iz SDS in Zoranu Jankoviću iz PS, očitala neznan izvor prihodkov. Po vstajah, 

na katerih so udeleženci in udeleženke med drugim zahtevali odstop Janeza Janše s 

premierskega položaja, je Alenka Bratušek kot podpredsednica vodilne opozicijske stranke 

sodelovala pri iskanju novega mandatarja. To vlogo je med drugim odklonil tudi Miro Cerar, 

nato pa je sestavljanje nove vlade prevzela sama. Podobno kot pri Katarini Kresal so mediji 

tudi pri Alenki Bratušek njen vzpon na politično funkcijo sprva obravnavali kot spektakel. 

 

V analizo ženskosti Alenke Bratušek so bili vključeni prispevki na spletnih straneh 

www.rtvslo.si in www.24ur.com, ki so bili objavljeni med 1. februarjem 2013 in 25. 

oktobrom 2014, skupno je bilo analiziranih 56 prispevkov. Analizirala sem še dodatnih 38 

prispevkov, ki so bili v enakem časovnem obdobju objavljeni v revijah Lady, Nova, Lisa in 

Viva ter na spletnih straneh www.kvak.si in www.govori.se.  

 

5.6.1 Političarka kot neznanka, ki jo je treba raziskati 

 
O relativni novinki so se mediji med poročanjem o tem, kdo je, osredotočali predvsem na to, 

kje živi in kdo je njen partner. Revija Lady je tako še pred njeno prisego poročala o tem, da 

»doma nosi hlače, v službi krilo« (Lady 2013a), pisanje o njeni zasebnosti pa so opravičevali 

s tem, da gre za zgodovinski dogodek, saj je šlo za prvo mandatarko v zgodovini Slovenije, 

zaradi česar so »pokukali v zasebno življenje samozavestne Alenke Bratušek«. »Mama dveh 

čudovitih otrok in partnerica kolesarskega mojstra je najboljši dokaz za to, da ženske na 

visokih političnih funkcijah niso možače. Vselej urejena ljubiteljica kratkih kril in najlonskih 

nogavic je prava osvežitev v domačem političnem prostoru, čeprav o njej nismo vedeli prav 

veliko.« 

 

Tako kot v primeru Katarine Kresal je bila tudi pri Alenki Bratušek najprej seksualizirana 

njena podoba. Opisali so jo kot »nasprotje možače«, torej kot dovolj ženstveno in urejeno, kar 

naj bi bilo v nasprotju z ostalimi ženskami v politiki. Kratka krila so sprva opisana kot 

http://www.rtvslo.si/
http://www.24ur.com/
http://www.kvak.si/
http://www.govori.se/
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pozitivna lastnost, čeprav bomo pozneje videli, da se je dolžina krila pri Alenki Bratušek 

uporabljala predvsem za njeno diskreditacijo. Za razliko od Katarine Kresal, ki je v politiko 

vstopila neporočena in brez otrok, je bilo Alenki Bratušek pisanje o nenavadni ureditvi 

njenega zasebnega življenja prihranjeno. Dejstvo, da je poročena in da ima dva otroka, je bilo 

predstavljeno kot pozitivno in tudi bistveno dejstvo: »Z Miroslavom Mitjo Cvjetičaninom sta 

si obljubila večno zvestobo, vendar ambiciozna Alenka ni prevzela moževega priimka. Ga pa 

nosita še ne 15-letni sin Oskar in polnoletna hči Nuša, ki sta oba zelo podobna mamici in sta 

nanjo tudi izjemno navezana« (Lady 2013a).  

 

Pred nastopom funkcije je medije tako zanimala predvsem njena zasebnost, kje živi, s kom in 

kakšna je v zasebnem življenju. Dan prej, preden so jo v državnem zboru potrdili za 

mandatarko, so se v oddaji Svet na Kanalu A (Došenović in Zupan 2013) zapeljali v Stražišče, 

kjer živi. Posneli so njeno hišo ter za mnenje spraševali njene sosede in naključne mimoidoče, 

ki pa je večinoma niso poznali ali videli. Kljub temu so bile njihove izjave, ki o bodoči 

premierki niso povedale nič vsebinskega, vredne objave. Začetno domnevno skrivnostnost 

nove premierke so 14. avgusta 2013 tematizirali v reviji Lady (2013c), ko je Alenka Bratušek 

na Facebooku objavila družinsko fotografijo: »Letošnje poletje je Alenka Bratušek storila 

nekaj, česar pri njej nismo ravno vajeni: odločila se je, da se ravna po vzoru kolegic in 

kolegov iz tujine, kjer so že vajeni, da ne skrivajo svojih družinskih članov,« medtem ko smo 

»mi« morali čakati »skoraj pol leta, čeprav je očitno, da je lahko na kaj ponosna, saj so prav 

vsi člani njene družine postavni in privlačni« (Lady 2013c).  

 

Čeprav so pri Lady pozdravljali dejstvo, da je končno »razkrila«, kako privlačni so njeni 

družinski člani, pa so ji po drugi strani očitali dvoje: da je z razkritjem predolgo odlašala, 

zdaj, ko je to razkritje vendarle opravila, pa je po mnenju novinarke Lady svojo »družinsko 

idilo« razkrila za »pridobivanje političnih točk«. Zato so ob koncu zapisali: »Marsikdo 

namreč ne razume, zakaj se nekdo toliko časa skriva, nato pa ob povsem nepričakovanem 

trenutku razkrije svojo intimo« (Lady 2013c). Poleg političarke so bili v besedilu 

seksualizirani tudi njeni družinski člani in članica, ki so vsi »postavni in privlačni«, zaradi 

česar se jih ne rabi sramovati.  
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Pri iskanju podrobnosti iz njenega življenja so v reviji Story tematizirali njeno preteklost, 

vendar ne toliko z vidika njene kariere, temveč z vidika njene telesne privlačnosti. V besedilu 

z naslovom Alenka Bratušek: Kmečka punca postala zapeljivka (Govori.se 2013) ugotavljajo, 

da je bila premierka zelo opazna že v mlajših letih, a ne zaradi »seksi« videza, kot ga ima 

danes: »Alenka Bratušek zdaj pleni poglede zaradi lepih nog, ki jih z veseljem pokaže s 

(pre)kratkimi krili in čevlji, ki privlačijo poglede in burijo domišljijo.« Vir tabloida jim je 

namreč zaupal, da je v devetdesetih delala na recepciji fitnesa. »Takrat je bila čisto drugačna. 

Bila je malo močnejše postave in ni delovala prav privlačno, zdaj pa me celo spominja na 

lepotico Kim Basinger. Takrat je redno hodila na fitnes, na skupinsko vodeno vadbo oziroma 

aerobiko, bila pa je vedno v razvlečeni trenirki. Res zanimivo, kako preprosto dekle postane 

predsednica vlade« (Govori.se 2013). 

Komentar anonimnega vira kot pogoj za prevzem visoke funkcije v politiki predpostavlja 

izjemnost, vendar ne v smislu sposobnosti, temveč v smislu telesnega videza. Kot neprivlačno 

dekle močnejše postave se viru ni zdela primerna za premierko, danes, ko ga spominja na 

igralko, pa je njen visok položaj že nekoliko bolj »upravičen«.  

Kot kontrast med privlačno in neprivlačno Alenko Bratušek je izpostavljena razvlečena 

trenirka, medtem ko so se pri njenem »aktualnem« videzu izpostavljala predvsem kratka krila.  

Kratko krilo so najbolj odmevno komentirali v stranki SDS, ko so na Twitterju zapisali, da bo 

»Trajanje Bratuškove kot PV ... premo sorazmerno dolžini njenega krila ...« (MMC 2013a), 

zaradi česar je bila na seji, na kateri so glasovali o njenem mandatu za sestavo nove vlade, 

pozornost medijev usmerjena tudi v to, kaj bo oblekla. Na POP TV so enega od prispevkov, v 

katerem so predstavili novo mandatarko, začeli z besedami Politično krilo, ki je pritegnilo 

pozornost Janševe SDS, nosi Štajerka, že 20 let pa tudi Gorenjka (24ur 2013). V oddaji 

Preverjeno (2013) so se odločili, da Alenko Bratušek predstavijo »tudi z druge strani«, torej 

ne samo politične, temveč »tudi osebne«. Ugotavljali so, da je bila zaradi spola in kratkega 

krila predvidljivo tarča seksističnih izjav kolegov, dodali pa so tudi, da »večina žensk 

takšnega položaja ne sprejme zaradi družine, zato je prvo vprašanje logično: Kako pa je 

reagirala vaša družina na vašo novo vlogo, odločitev«? Alenka Bratušek je odgovorila, da je 

sreča, da sta njena otroka »že kar velika, skoraj 19 in skoraj 15 let«, ter da bo njen mož velik 
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del stvari, ki jih je prej opravljala ona, »moral vzeti nase«. Za mnenje o novi mandatarki so 

povprašali tudi ženske, in sicer na »izrazito ženskem dogodku«, kot je bila razglasitev 50 

najbolj uspešnih žensk po izboru revije Ona. Alenka Bratušek je ob koncu prispevka 

povedala, da bi bil njen največji osebni poraz, »če bi mi spodletelo pri vzgoji otrok«. Poleg 

seksualiziranja njene podobe so se mediji torej osredotočali tudi na njeno vlogo matere, ki jo 

je Bratušek tudi sama izpostavila kot svojo primarno vlogo.  

5.6.2 »Ponosna mama, ki vodi državo« 
 

Zasebno življenje Alenke Bratušek je bilo v reviji Lady (2013č) tematizirano tudi skozi hojo v 

hribe, saj so poročali o njenem vzponu na Triglav, s katerim je »v očeh večine rojakov končno 

postala prava Slovenka«, svojo telesno pripravljenost pa je po pisanju Lady dokazala tako, da 

ji je na vrh uspelo priti v enem dnevu. S tem je bila opisana njena osebnost, ki naj bi bila 

trmasta in vztrajna, nadnaslov besedila pa se je glasil Predsednica vlade Alenka Bratušek ne 

odneha. V naslovu in uvodnih stavkih so opozorili na to, da sta Milan Kučan in Janez Janša 

nekoč tekmovala v tem, »komu bo uspelo v svet poslati več fotografij z vrha Triglava« (Lady 

2013č), zdaj pa naj bi oba skupaj premagala Alenka Bratušek, ki se je na Triglav povzpela 

»prav na praznik Marijinega vnebovzetja«. Na koncu so še zapisali: »Seveda jih je 

predsednica na vrhu po dobri stari slovenski navadi tako kot sleherni planinec, ki prvič stopi 

na Triglav, dobila po zadnji plati, kdo je opravil to delikatno nalogo, pa ni znano.« 

V naslednji številki so objavili intervju z Alenko Bratušek, ki sta ga avtorica Andreja Comino 

in premierka sodeč po zapisu opravili med vzponom na Jošt. Na prvi strani intervjuja je bila 

celostranska fotografija Alenke Bratušek v črni majici s kratkimi rokavi in črnih pajkicah, 

intervju pa so naslovili Ponosna mama, ki vodi državo. »Nekaterim se zdi premlada. Druge 

moti, da je ženska in da nosi vrtoglave pete ter prekratka krila, čeprav ima lepe noge. Tretji pa 

so navdušeni nad njeno toplino, vedrino in trdnim delom« (Lady 2013d). O njenem vzponu na 

Jošt so zapisali: »Nenaličena in v športnih oblačilih je z lahkoto grizla v hrib, pri tem pa 

prijazno pozdravljala druge pohodnike.« V intervjuju so prevladovala vprašanja, ki niso bila 

povezana z njeno funkcijo, na primer Kako je bilo osvojiti Triglav v enem dnevu?, kar nekaj 

vprašanj pa je bilo posvečenih njenemu usklajevanju dela in zasebnega življenja. Novinarko 
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je zanimalo, kako sprejema odločitve, ali se pred odločanjem posvetuje s sodelavci ali 

najbližjimi, ter koliko se o službi pogovarja s partnerjem Mitjo.  

Slika 5. 13 Alenka Bratušek v reviji Lady 

 

Vir: Lady (2013d). 

Zanimalo jo je, kako je oblečena, ko ni v službi, ali pospravlja, ali je disciplinirana, pa tudi 

kakšna mama je. Njen videz je bil tematiziran še s primerjavo z Borutom Pahorjem: »Po 

Borutu Pahorju ima Slovenija spet lepo premierko, ki jo je veselje gledati na protokolarnem 

parketu. Se dobro počutite, ko ste vsem na očeh?« Sledilo je vprašanje o svetovalcu za 

oblačenje, ob dejstvu, da je bila kmalu na sporedu prva seja vlade po počitnicah, pa jo je 

novinarka vprašala, kako se je nanjo pripravila in ali si je zanjo kupila kakšen nov kostim 

(Lady 2013d).  

V Lady so jo primerjali tudi z Angelo Merkel, saj obe premierki tečeta na smučeh (Lady 

2014a), pozneje pa so v prispevku z naslovom Alenkina vlada športna je rada zapisali: »Ne 
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boste verjeli, ampak v vladi predsednice Alenke Bratušek ni niti enega ministra niti 

ministrice, ki se v prostem času ne bi ukvarjal vsaj z enim športom« (Lady 2014b).  

Ob predstavitvi športnih podvigov nekaterih ministrov in predsednika države, so o Alenki 

Bratušek zapisali, da poleg hoje v hribe »ljubi še kolesarjenje, smučanje in tek«. Pri tem je 

bila objavljena pokončna fotografija Alenke Bratušek, ki sega skoraj od vrha do dna strani, na 

kateri je oblečena v športno opremo črne barve, v rokah pa ima pohodne palice. Ta je bila 

prvič objavljena ob intervjuju med pohodom na Jošt. Tudi ko so tematizirali njene športne 

aktivnosti, ki so sicer precej priljubljena tema pri intervjujih s politiki, so pri Alenki Bratušek 

izpostavljali predvsem njenega partnerja, otroke in oblačila. Ukvarjanje s športom je bolj kot 

ilustracija njene tekmovalnosti služila kot način za vzdrževanje postavnega telesa, ki je bilo 

na fotografijah vidno izpostavljeno, medtem ko njen razred večinoma ni bil tematiziran, saj je 

hoja v hribe kot rekreacija, ki je dostopna vsem, za številne neproblematična.  

5.6.3 Ženska v politiki kot modni dogodek 
 

Zaradi pogostega poročanja o dolžini premierkinega krila ter njenih nogah in čevljih s peto je 

bilo več pozornosti namenjene tudi njenim kolegicam v parlamentu. Svet (2013) na Kanalu A 

je tako na primer dan po tem, ko je bila Alenka Bratušek v državnem zboru izvoljena za 

mandatarko, prispevek in pogovor v studiu posvetil temu, kako so bile na seji oblečene 

Alenka Bratušek in še nekatere druge poslanke. Prispevek z naslovom Modno v parlamentu 

oziroma Milano? Ne, parlament je imel sicer v ozadju skladbo Respect Arethe Franklin, ki bi 

lahko konotirala njihovo samozavest, a prispevek je bil namenjen predvsem objektifikaciji 

poslank. V uvodu smo lahko videli montažo fotografij, na katerih so bile vidne predvsem 

noge in čevlji političark, pogosto s fotografij ni bilo mogoče ugotoviti, komu pripadajo. 

»Takole samozavestno poslanke, ki rdeče preproge sploh niso potrebovale. Sicer nenavaden 

kraj za modno pisto, a zakaj pa ne, pozornosti nihče ne uide,« so bile uvodne besede 

prispevka, ki se je osredotočal na garderobo poslank. »Naša prva mandatarka je dokazala, da 

v parlamentu lahko nosi hlače. Najbrž namig poslanskim kolegom, ki menijo, da bo trajanje 

njenega mandata premo sorazmerno z dolžino njenega krila.« Izbor oblačil Alenke Bratušek 

je bil interpretiran kot politična izjava, k čemur je prispevala tudi mandatarka sama, ko je 

dejala, da si želi, »da bi nas ženske presojali ne po dolžini naših kril, ampak po daljnosežnosti 
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naših rešitev.« Ob tem so v prispevku pokazali smejoči se obraz Janeza Janše, ki je bil 

najverjetneje med avtorji spornega zapisa na Twitterju, v ozadju pa so zavrteli skladbo Shanie 

Twain Man, I Feel Like A Woman.  

V prispevku so bile poslanke seksualizirane tudi tako, da je novinarka omenila, da se je 

moškim zaradi njih, ko si popravljajo pričeske in garderobo, zapletal jezik, s čimer je podobno 

kot v primeru Katarine Kresal, ko naj bi bili obiski policijskih postaj »zanimivi«, namignila, 

da moški ob ženskah zaradi njihove privlačnosti ne morejo ostati zbrani, da torej ženske v 

politiki otežujejo delo. Prispevku je sledil pogovor s stilistom Borisom Arivukovičem v 

studiu, ki je komentiral izbiro oblek poslank in ugotovil, da večina žensk v parlamentu izbire 

o oblačilih sprejema v zadnjem trenutku oziroma v tem ne uživajo, zato je vsem priporočal, da 

si najamejo strokovnjaka za oblačenje. Hlačni kostim, ki ga je na seji nosila Alenka Bratušek, 

je ocenil za morda nekoliko preveč »casual« glede na priložnost, novinarka pa je vprašala, ali 

bi ji morda pristajalo kakšno krilo, na kar se je odgovor glasil: »Ja, ima zelo lepe noge.« 

Stilist je za konec vsem ženskam svetoval kakšen nasmeh več, saj so vse »preveč resne«, s 

čimer je še dodatno poudaril, da je funkcija žensk predvsem dekorativna.  

Čeprav so se na izjavo SDS številni odzvali z neodobravanjem in ga označili za seksizem 

(MMC 2013a), pa se pozorno spremljanje oblačil Alenke Bratušek s tem ni končalo. 

Naslednji primer obširnega pisanja o njenih oblačilih je namreč sledil le nekaj dni pozneje, ko 

so v državnem zboru ratificirali hrvaško pristopno pogodbo z EU. Na srečanje s hrvaškim 

premierjem Zoranom Milanovićem je Alenka Bratušek obula čevlje, o katerih so na hrvaškem 

spletnem portalu 24sata.hr zapisali: »No, na slovenski predsednici vlade je bilo težko 

spregledati predvsem en modni detajl - salonarje z leopardjim vzorcem, z lakiranim vrhom in 

visoko, tanko peto ... Mogoče je šla Bratuškova po Pahorjevih stopinjah in zapeljuje našega 

premierja« (MMC 2013b). Njene čevlje so označili za »čevlje za v posteljo«, o tem, kaj naj bi 

to pomenilo, pa so nato ugibali na rtvslo.si, ki so ob tem povzeli nekaj izjav z družbenih 

spletnih omrežij in »bolj v šali kot zares« dodali fotogalerijo čevljev, ki bi morda lahko sodili 

v kategorijo čevljev za v posteljo. Pri Žurnalu24 (2013a) so za mnenje o čevljih Alenke 

Bratušek povprašali Leo Pisani: »Običajno ljudje, ki so zelo izpostavljeni javnosti in so na 

visokih položajih, želijo izdelati podobo, ki je bolj anonimna. Na žalost izraz osebnega sloga 

na takšnih mestih ni posebno dobrodošel, kar je še posebno za ženske, ki imajo več možnosti 
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in želje izražati slog oblačenja, včasih kar preveč dolgočasno, vendar najprimerneje. Prav to 

dokazuje ta primer.« 

 

Po mnenju strokovnjakinje je ključ do pravilnega sloga v politiki in na drugih javnih položajih 

anonimnost. V istem mediju so sicer objavili še nekaj prispevkov o »modnih spodrsljajih« 

oziroma »modnih kiksih« Alenke Bratušek. Na srečanju z italijanskim premierjem Enricom 

Letto naj bi si »dovolila preveč«, saj je oblekla krilo z živalskim vzorcem, so pa odobravali 

njeno opravo na srečanju s papežem, kjer je »blestela v črnem kostimu, elegantnih čevljih, 

lepo speto pričesko in klobukom s tančico« (Žurnal24 2013b). Na srečanju z Angelo Merkel 

je »razočarala«, ko je oblekla obleko, ki je bila prekratka, kar se je po njihovem mnenju 

pokazalo predvsem pri izstopu iz avtomobila, »blestela« pa ni niti nemška premierka, saj so 

»njene hlače delovale prevelike, čevlji pa preveč vsakdanji«. Ob tem je strokovnjakinja za 

kulturo oblačenja Lea Pisani povedala: »Nemška predsednica vlade Angela Merkel je 

oblečena vedno zelo preprosto, njena oblačila niso krojena po telesu. Z oblačili skriva svojo 

postavo. V Nemčiji je veliko komentarjev na njeno podobo, ki bi lahko bila včasih bolj 

predsedniška, malo bolj ženstvena in bolj elegantna.« 

 

»Mimo je brcnila« tudi na srečanju z Dmitrijem Medvedjevom, ko so na spletni strani 

Žurnal24 (2013c) zapisali: »Kot da nismo imeli že dovolj modnih spodrsljajev Alenke 

Bratušek, je naša premierka mimo brcnila še na nedavnem srečanju z Dmitrijem 

Medvedjevom«. Krivo je bilo satenasto krilo, ki se je med sedenjem zmečkalo. Prispevek so 

nadaljevali z naštevanjem preteklih modnih spodrsljajev in zaključili, da bi premierka 

potrebovala stilistko, a glede na to, da se je njihove kritike ne dotaknejo, je sama verjetno 

zadovoljna »s svojimi modnimi izbirami, kar tudi šteje«.  

 

Lea Pisani je podobno povedala tudi za rtvslo.si, ko je po obisku premierke v Rimu in 

Vatikanu njen slog komentirala v prispevku z naslovom Slog premierke Bratuškove: 

ženstven, a (živalski) vzorci naj romajo iz omare! (MMC 2013c). V njem je med drugim 

izjavila: »Pozdravljam njen ženstveni slog, res pa je, da bi krila morala biti malo daljša,« 

pokomentirala pa je tudi njeno pričesko, katere dolžina naj bi bila precej zahtevna za 
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vzdrževanje, zato bi potrebovala nekoga, »ki ti v vsakem trenutku lahko uredi pričesko, da je 

vedno urejena«.  

 

Čevlji s peto sicer v medijih pogosto služijo za slikovno gradivo, ko se tematizirajo razmere 

med spoloma (MMC 2014a), četudi gre za resne prispevke o enakosti spolov, v času mandata 

Alenke Bratušek pa so bili ti še toliko bolj pogosta oprema člankov.  

 

Slika 5. 14 Slika ob prispevku Prišel je čas, da ženske izstopimo iz ozadja 

 
 

Vir: MMC (2014a). 

 

Slika 5. 15 Fotografiji ob prispevku z naslovom: Evropski parlament svari, da ne bo podpore komisiji z manj kot 

devetimi ženskami 

 

Vir: MMC (2014b). 
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5.6.4 Političarka kot moralni svetilnik naroda 
 

V intervjuju za revijo OnaPlus, ki je bil objavljen 7. maja 2013, torej slaba dva meseca po 

prisegi v državnem zboru, je novinar v Jaka Lucu v uvodu zapisal: »Prelomni čas, v katerem z 

izjemno naglico živimo, zahteva prelomne ukrepe in prelomni ukrepi zahtevajo za izvedbo 

izjemne ljudi ... Slovenija naj bo ponosna, da jo skozi težke čase vodi ženska, to je dokaz 

modrosti naroda.« Tako kot pri Katarini Kresal so bili tudi pri Alenki Bratušek ob začetku 

funkcije postavljeni visoki ideali tega, kaj naj bi v politiko prinesla kot ženska. Za novo 

premierko je Lucu zapisal, da je »karizmatična, tudi atraktivna ženska, njen čut za socialo in 

solidarnost je močno izražen, njena ambicioznost nadzorovana, a velikanska ...« (Lucu 2013). 

Njen spol je bil v intervjuju tematiziran s tipičnimi vprašanji, ki se tudi sicer zelo pogosto 

postavljajo ženskam v politiki, ne pa tudi moškim: »Ste ob pomanjkanju časa že razmišljali o 

tem, kako obdržati normalno družinsko življenje ob vseh kompleksnih problemih, s katerimi 

se vsak dan spoprijemate?« in »Ali vašo družino ob koncu dneva zanima, kaj se je dogajalo v 

vaši pisarni, ali vam pustijo, da ste mati in žena in probleme in naloge pustite pred vrati?« 

Alenka Bratušek je v intervjuju odgovorila, da se doma trudi biti mati in žena, sicer pa je v 

omenjenem intervjuju svoj spol tematizirala bolj v šali. Na vprašanje, kako zgodovinsko 

gledano razume vlogo žensk v politiki, je namreč odgovorila: »Marsikdo je napisal, da ženske 

vzamemo stvari v svoje roke, ko moški obupate.« In dodala: »Samo dejstvo, da sem ženska, 

ne pomeni prednosti pri izvrševanju dolžnosti.«  

 

Tudi v intervjuju za revijo Viva (Kojić 2013) se je prvo vprašanje nanašalo na njen spol: »Ste 

prva ženska, ki se ji je uspelo prebiti v sam politični vrh, svet, ki velja za izrazito moškega. 

Kaj je bilo potrebno za ta zgodovinski preboj?« Čeprav je Alenka Bratušek odgovorila, da 

želi, da bi jo ljudje ocenjevali po tem, kaj in kako dela in ne po tem, ali je ženska ali moški, pa 

je v istem odgovoru povedala:  

 

Želela bi si več žensk v politiki, vendar vedno povem, da smo za to krive tudi same, saj 

se za vstop v politiko težko odločimo ... Prepričana sem, da bi več žensk v politiki 

soustvarilo drugačno Slovenijo. Ženske se znamo drugače pogovarjati n smo bolj 

pripravljene sklepati kompromise za dobro vseh. To bi lahko bila naša prednost. V tej 

sestavi parlamenta je nekaj več žensk. Upam, da gre za trend, ki se bo nadaljeval – in 
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da bomo pokazale, da je mogoče delati drugače in stvari premakniti na bolje (Kojić 

2013). 

 

Alenka Bratušek sicer zagovarja enakopravnost spolov v politiki, po drugi strani pa razlog za 

majhno prisotnost žensk vidi v ženskah samih in jim prav tako pripisuje visoke ideale glede 

njihovega delovanja v polju politike, hkrati pa meni, da čas enakopravnosti šele prihaja, saj je 

ob svojem odstopu v izjavi posebej naslovila tudi ženske (MMC 2014c): »Drage Slovenke, 

naš čas šele prihaja, čas polne enakopravnosti in odkritosrčnega sodelovanja.« Ženske naj bi 

bile po njenem mnenju torej bolj odkrite, neposredne, iskrene, kar je ponazorila tudi v 

intervjuju za nemški Die Welt, ko je dejala, da imata posebej z Angelo Merkel zelo odprt 

odnos: »… sva ženski in ženske drugače gledamo na svet kot moški. Nobena od naju ne mara 

govoričenja. Obe sva zelo neposredni« (MMC 2013č). Ob 8. marcu je v »poslanici ob 

svetovnem dnevu žena« (MMC 2014č) ponovila misel in dejala, da: »… ženske v politiki, in v 

življenju na splošno, delujemo drugače od moških. Odločitve sprejemamo drugače in zdi se 

mi, da veliko lažje kot moški dosegamo kompromise in iščemo največje skupne imenovalce. 

Zato sem prepričana, da si ženske zaslužimo večjo zastopanost v politiki, na kar pa lahko 

vplivamo predvsem in samo me same«. 

 

Tudi na zaslišanju za komisarko v evropskem parlamentu je tematizirala svoj spol kot razlog, 

da ji je v Sloveniji uspelo pomiriti politično situacijo: »Poskrbeli smo, da je Slovenija našla 

pot iz gospodarske krize. Navajena sem delati pod velikim stresom, vendar je včasih potreben 

nežen ženski čut, da se zadeve umirijo« (MMC 2014d). 

 

Alenki Bratušek so po kandidaturi za evropsko komisarko, ki naj bi bila sporna zaradi 

»samokandidature«, pozneje številni očitali, da je preveč ambiciozna, očitali pa so ji tudi, da 

za mesto ni primerna zaradi (ne)znanja angleščine, ki ga je pokazala v oddaji na CNN: 

 

Potem ko je samoimenovanje Alenke Bratušek za kandidatko za evropsko komisarko 

njeno stranko stalo sodelovanja v vladi, kandidacijski postopek pa preiskuje Komisija 

za preprečevanje korupcije, so očitno ambiciozne želje nekdanje predsednice vlade 

sprle še poslance v njeni stranki. Leta 2013 je Alenka Bratušek kot predsednica vlade 

http://www.rtvslo.si/slovenija/bratuskova-se-ni-dvignila-poste-kpk-ja-si-kupuje-cas/346604


215 
 

nastopila na ameriški televiziji CNN in si z izreko v tujem jeziku nakopala veliko 

negodovanja. Številni so menili, da je njeno znanje angleškega jezika pomanjkljivo. 

Zdaj je, kot poroča časopis Delo, poslance iz svoje stranke pozvala, naj se odrečejo 

svojemu delu sredstev za izobraževanje in ga namenijo za njen jezikovni tečaj 

angleščine (Krajnc 2014). 

 

Ko je njeno znanje angleščine postalo medijska tema, se je število prispevkov o njeni 

domnevni nesposobnosti stopnjevalo. Na 24ur.com je na primer članek o tem, da je bila v 

obrazcu o predstavitvi dosedanjega dela Alenke Bratušek napaka, saj je namesto chief napisala 

chef, imel naslov: Alenka Bratušek 'in ingliš': kuharica ali vodja? (24ur.com 2014a), v uvodu 

pa so zapisali: »Alenka Bratušek je že doživela ostre kritike glede znanja angleščine, saj je bil 

pogovor za CNN, ko je bila še v vlogi premierke, milo rečeno polomija. Bratuškova se je nato 

lotila pospešenega učenja tega tujega jezika, a očitno njeno znanje še daleč ni popolno« 

(24ur.com 2014a). Njena neuspešna kandidatura je bila večkrat označena za polomijo, 

predvsem v naslovih, na primer FOTO in VIDEO: Polomija Bratuškove: Če že o energetski 

uniji ne veste prav veliko, povejte kaj o vaših težavah s KPK ... (Švab 2014) ali: Bratuškova 

po bruseljskem polomu ostaja poslanka (MMC 2014e).  

 

Njena neuspešna kandidatura za komisarko je dobila tudi oznako žajfnice oziroma limonade. 

Naslov prispevka o kandidaturi nove kandidatke za komisarko Violete Bulc se je na rtvslo.si 

na primer imenoval Limonada Bratušek, sezona 2, 1. del? (MMC 2014f), pa tudi Komisarska 

saga in kaj vse je šlo narobe? (Trošt 2014). Najbolj pogoste metafore in simboli v politiki so 

sicer povezani z moškostjo; kandidati v ameriških predsedniških kampanjah se pogosto 

zatekajo k jeziku iz polja športa, vojske in družine, mačo ozračje in moško tovarištvo pa 

ustvarjata ozračje agresivnosti, še posebej ko gre za boj za oblast. Edina metafora, ki se 

uporablja v politiki in je vezana na ženskost, je metafora o kuhinji (Van Zoonen 2005, 22). 

Prav zato je v pretežno moškem kontekstu politike toliko bolj zanimiva metafora žajfnice, ki 

je po mnenju Van Zoonen (2005) vedno bolj pogosta. Žajfnica oziroma limonada je žanr, ki je 

večinoma dojet kot ženski, saj večina obravnavanih tem in problemov izhaja iz zasebne sfere, 

rešujejo pa se prek dolgih in neskončnih pogovorov med junaki in junakinjami, v katerih so 

udeležena čustva, pogosto pa gre tudi za ženski prevzem moči moškim. Značilnost žajfnic je 

http://www.rtvslo.si/slovenija/bratuskova-na-cnn-u-vemo-kaj-moramo-storiti-in-bomo/306408
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cikličnost, zapleti nikoli nimajo jasnega konca, celo smrt pogosto ne pomeni konca. Ponovitve 

in neskončnost naj bi tako sovpadali z ženskim dojemanje časa (Van Zoonen 2005, 23). 

 

Generične značilnosti žajfnic so torej v nasprotju z generičnimi lastnostmi moderne politike: 

žajfnice se odvijajo v zasebni sferi, medtem ko se politika dogaja v javni; žajfnice govorijo o 

čustveni vpletenosti, medtem ko je bistvo politike v racionalni debati; žajfnice temeljijo na 

pogovoru, medtem ko naj bi bila politika usmerjena v načrtovano dejavnost; in medtem ko so 

rešitve v žajfnicah začasne, naj bi imel odločitve v politiki dolgotrajno veljavo. Po Van 

Zoonen (2005, 23) tu ne gre zgolj za »žanrske« razlike, temveč za opozicije, ki temeljijo na 

dominantnih kodih o spolu, zaradi česar žajfnica nikoli ne more prevzeti glavne vlogi v 

moškokodni domeni moderne politike. »Ko so politični problemi, debate in konflikti 

uokvirjeni, kot da spominjajo na žajfnico, je moderna politika implicitno obtožena 

feminizacije, da je poženščena in nemoška« (Van Zoonen 2005, 23). Vdor ženskega naj bi v 

politiki spodkopaval racionalnost in univerzalnost, politika pa je še vedno konstruirana kot 

moški teritorij, v katerem so ženske neproblematične le v vlogi podpornic, torej kot podpora 

moškim kolegom ali kot žene politikov, zaradi česar so kot vir podpore locirane zunaj politike 

in ne kot del nje.  

 

Ključne sestavine modernističnega diskurza žajfnice v politiki so po Van Zoonen (2005, 25) 

škandal, konflikt in nekompetentnost, tako osebna kot politična. Ena od napak pri snovanju 

metafore žajfnice je v tem, da številni pozabijo, da imajo v resničnih žajfnicah osebni konflikti 

vedno trdno podlago; včasih so razlogi tako daleč nazaj v preteklosti, da jih pozabimo, a nikoli 

ne gre za neracionalne spore, ki bi temeljili na simpatijah ali antipatijah. Za osebnimi konflikti 

so vedno dobri razlogi, tako kot imajo politični spori praviloma trdno logiko, ki pa se v 

metaforah izgubi: »Ko je metafora žajfnice uporabljena za uokvirjanje spora med politiki ali 

političarkami, se spor konstruira kot ekskluzivno oseben, pri tem pa se ignorira politično« 

(Van Zoonen 2005, 28). Hkrati metafora žajfnice konotira nesposobnost, nekompetentnost 

politikov, ki se jim tako očita nerazumne preobrate in spremembe v politiki. Van Zoonen 

(2005) metaforo žajfnice opaža tudi v primerih, ko v sporih umanjka ideološka komponenta, 

torej ko so spori zreducirani na osebne boje, v katerih so udeleženi opisani kot zlobni, 

maščevalni, nemoralni, trapasti in podobno. »Politična žajfnica tako vsebuje zlobne, vase 
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zagledane ljudi, ki so večinoma moški, z zavržnimi ali nedojemljivimi motivi« (Van Zoonen 

2005, 30). Alternativno uokvirjanje, ki temelji na posameznikih in posameznicah, je okvir 

politike kot podviga, tekme, ki je aktualno predvsem v predvolilnih obdobjih. Vsa dejanja 

lahko izsledimo, za vsemi potezami stojijo ljudje, podporniki junaka, ženske pa so v teh 

okvirih pogosto podpornice, čeprav imajo odločilno vlogo, ostajajo v vlogi pomočnice, žene, 

tajnice itd. Četudi je bila metafora žajfnice pri Alenki Bratušek uporabljena le nekajkrat, to 

poimenovanje konotira večino očitkov njeni politični poti: da je nekompetentna, da je šlo v 

primeru neuspešne kandidature za njen osebni poraz in ne za posledico političnega delovanja. 

Kot dokaz so navajali komentarje tujih novinarjev; na rtvslo.si so denimo citirali dopisnika 

časnika Die Welt: »Bruseljski dopisnik nemškega časnika Florian Eder je njen nastop na 

zaslišanju označil za nejasen, nekonkreten, brezbarven. Delovala je slabo pripravljena, živčna 

in naivna, meni Eder«. Nato pa je novinar še zapisal: »Alenka Bratušek je hotela priti skozi 

namesto prepričati. Najboljši rezultat v odborih pa so imeli tisti, ki so predstavili vizijo, ne 

referata o stanju stvari« (MMC 2014g). Poleg očitkov o nekompetenci so se pojavljali tudi 

očitki o pretirani ambicioznosti, ki naj ne bi bila zaželena ženska lastnost. Poslanec Jože 

Tanko je za 24ur.com dejal, da se »poraženka volitev grebe za komisarski položaj« (Svet 

2014). Da je pretirano ambiciozna, je menila tudi novinarka Kristina Hacin v prispevku na 

Svetu na Kanalu A, ko je dejala, da je Bratušek premierka postala »po spletu čudnih 

naključij«, da jo je kot uradnico na finančnem ministrstvu »v svoj objem iz ozadja sprejel 

Zoran Janković«, ob čemer so pokazali posnetek njunega objema in poljuba na eni od 

novinarskih konferenc, očitala pa ji je tudi, da je, čeprav ni »puščala najboljšega vtisa o 

strokovnosti«, »vseeno izkoristila priložnost in prevzela vodenje slovenske vlade«. Njeni 

spodrsljaji so bili »protokolarni«, ko se je s partnerjem po rdeči preprogi na državni proslavi 

sprehajala z roko v roki, česar »še tako zaljubljena predsednica« ne bi smela narediti, da 

tigrasti vzorci ne sodijo k protokolu in da »jeziki niso njena močna točka«. Za konec ji je še 

očitala spogledljivost: »Izgubila stranko, vlado in volitve, a če je do slovenske javnosti gospa 

arogantna, je do tujih voditeljev izredno prijazna. Hotelsko druženje z Ivico Dačičem se ji 

verjetno ne bo pretirano obrestovalo, prijaznost do Jeana Clauda Junckerja pa je očitno 

obrodila sadove« (Svet 2014).  
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Ženskost Alenke Bratušek je bila v medijih sprva tematizirana kot neproblematična, saj je šlo 

za poročeno žensko z dvema otrokoma, ki sta že dovolj stara, da njena odsotnost od doma ni 

bila problematična. Tudi njen prihod v politično ospredje je bil sprva tematiziran kot 

spektakel, a tako kot pri Katarini Kresal je tudi pri Alenki Bratušek kmalu prišlo do 

seksualizacije njene podobe, pod drobnogledom so bila njena oblačila, predvsem čevlji, 

sčasoma pa so vse te lastnosti služile za njeno diskreditacijo. Ko je kandidirala za evropsko 

komisarko, je bila deležna ostrih kritik predvsem zaradi slabšega znanja angleščine, njen 

neuspeh pa je bil tematiziran kot oseben, kot njena krivda in je, podobno kot pri Katarini 

Kresal, vodil v politični umik. Alenka Bratušek je pri tem v samoreprezentacijah svoje 

ženskosti uporabljala mešanico feminizma in postfeminizma, ko se je sicer zavzemala za večjo 

zastopanost žensk v politiki, a je hkrati poudarjala, da so si ženske za svojo nizko prisotnost 

krive same, s čimer je feminizem tematizirala v okviru diskurza individualnega uspeha in ne 

kot strukturnega problema. S poudarjanjem svoje materinskosti je stremela tudi k uprizarjanju 

bolj tradicionalne ženskosti, kar je bilo medijsko tematizirano predvsem ob začetku njenega 

mandata, sčasoma je njena podoba zaradi domnevno prekratkih kril in neprimernih čevljev 

postala vedno bolj seksualizirana, posledično pa je bila njena politična persona diskreditirana, 

kar se je pokazalo pri medijskem tematiziranju njene kandidature za evropsko komisarko.  

5.7 Domačijska materinskost Ljudmile Novak  
 

Ljudmila Novak je svojo politično kariero začela kot županja Moravč leta 2001, julija 2004 pa 

je bila izvoljena za evropsko poslanko na listi NSi. Vodenje stranke je prevzela leta 2008, ko 

je stranka na volitvah dobila premalo glasov za uvrstitev v parlament in ko je odstopil takratni 

predsednik stranke Andrej Bajuk. Leta 2011 se je NSi pod njenim vodstvom vrnila v 

parlament, sama je bila izvoljena za poslanko, med letoma 2011 in 2012 je bila 

podpredsednica državnega zbora, pozneje pa je postala ministrica brez listnice za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, podpredsednica vlade in edina ženska v Janševi vladi. Od leta 2014 je 

poslanka državnega zbora. Na svoji spletni strani (Novak) je opisana kot poročena in mati treh 

odraslih otrok. Njena ženskost je v obdobju med prevzemom stranke leta 2008 in zadnjimi 

volitvami 2014 le redko problematizirana, o njenem videzu je bilo zapisanih bistveno manj 

prispevkov kot o Katarini Kresal in Alenki Bratušek, bistveno manj tudi o njenem zasebnem 

življenju. Večina analiziranih prispevkov s spletnih strani 24ur.com in rtvslo.si njeno 
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delovanje v politiki obravnava neproblematično, njena ženskost je večinoma tematizirana v 

posamičnih, a redkih prispevkih v tabloidnih revijah, kot sta Lady in Story.  

 

V analizo ženskosti Ljudmile Novak so vključeni prispevki, ki so bili objavljeni med 17. 

novembrom 2008, ko je prevzela vodenje stranke, in 10. junijem 2014 na spletnih straneh 

www.rtvslo.si, www.24ur.com, www.siol.net, revijah Lady in Story, Slovenskih novicah, 

Žurnalu24 in drugih medijih, ki so posebej navedeni. Skupno je bilo analiziranih 46 

prispevkov. 

5.7.1 Uprizarjanje tradicionalne in domačijske ženskosti 
 

Ljudmila Novak kot predsednica stranke, ki ima v imenu besedno zvezo »krščanski 

demokrati«, v svojih izjavah pogosto poudarja svojo veroizpoved, večkrat pa se pojavi kot 

zagovornica tradicionalne družine in tradicionalnih vrednot. Prav zaradi nasprotovanja 

izenačitvi istospolnih in raznospolnih partnerskih skupnosti je bila pogosto tarča kritik, na 

primer 8. maja 2009, ko se je na novinarski konferenci odzvala na besede Katarine Kresal, 

takratne notranje ministrice, da bi bilo treba spremeniti družinski zakonik in ne popravljati 

obstoječega zakona o istospolni partnerski zvezi. Kot je poročal rtvslo.si (MMC 2009a), je 

»Novakova na omenjeni dan dejala, da je problematika istospolnih zvez dobro urejena v 

obstoječi zakonodaji in da trenutni čas gospodarske krize zahteva odločnejša prizadevanja 

vlade na drugih področjih«. Stranka mladih Slovenije (SMS) jo je takrat zato pozvala k 

odstopu z mesta evropske poslanke, kar pa je zavrnila. O družinskem zakoniku se je ponovno 

izrekla decembra 2009 (MMC 2009b), ko je dejala, da ta predstavlja »grožnjo slovenskemu 

narodu«. »Predsednica NSi Ljudmila Novak od vlade pričakuje, da bo sprejela več pozitivnih 

ukrepov, ki bodo mladim omogočali lažje odločanje za zakon in družino, »ki edina lahko 

zagotavlja obstoj naroda«. Tako od vlade pričakuje, da bo zavrnila predlagani družinski 

zakonik, ki po mnenju NSi ne prinaša napredka pri zaščiti družine, »pač pa razdvaja Slovence 

in ponižuje družino«.  

 

Pri svojem nasprotovanju istospolnim partnerskim skupnostim je kot argument uporabljala 

tudi domačijskost in sklicevanje na »prave« vrednote. O Paradi ponosa je tako v Odmevih 3. 

julija 2010 (MMC 2010e) dejala: »Verjetno se bo tej paradi spet posvečala velika pozornost, a 
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sama bi raje videla, da bi posneli, kako kakšno gasilsko društvo praznuje 100. obletnico 

svojega delovanja, saj je naredilo veliko humanitarnih dejanj, ne pa da spet napihujemo in se 

vse vrti okoli neke manjšine.« 

Ljudmila Novak je v času sprejemanja novega družinskega zakonika tako precej ostro 

nastopala proti istospolnim, jih označila za manj pomembno manjšino in si prizadevala za 

ohranitev tradicionalnih in domačijskih vrednot večine. Tako je ob novici, da so se v 

nekaterih šolah izvajale delavnice Amnesty Internationala in Legebitre o spolni vzgoji, dejala: 

»Meni, da je sporno, da homoseksualci poučujejo mlade o spolni vzgoji. »Tovrstne delavnice 

silijo mlade v razmišljanje in odklon od tradicionalne družine, ki je osnovna družbena celica, 

ki omogoča obstoj družbe,« pravi.« Ter: »Poudarila je, da je predmet državljanska vzgoja in 

etika zelo koristen predmet, v okviru katerega bi morali mlade poučevati predvsem o 

Sloveniji, o nastanku države, o pomembnih praznikih, o simbolih, o smislu države, kaj je 

prinesla osamosvojitev za Slovenijo na področju demokracije« (Mavsar 2010). 

 

Maja 2011 je klasično družino razglasila za »garant obstoja naroda« (Kolednik in P. K. 2011), 

pred odprtostjo do drugačnih, torej pred kozmopolitske svetovne nazore pa je ves čas 

postavljala domoljubje. V okviru svojih tradicionalnih vrednot je nasprotovala tudi splavu:  

 

V naši stranki spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti in zagovarjamo 

stališče, da z oploditvijo nastane nov človek. In potem ne gre več samo za pravice 

matere, ženske, pač pa tudi za pravico otroka. Sama ne obsojam tistih, ki se odločijo 

za splav, vsak bo sam odgovarjal za svoja dejanja, tudi pred Bogom, če že hočete, a ne 

podpiram razlage, da je splav pravica ženske. Po spočetju telo ženske ni več le njeno 

telo. Sama nasprotujem splavu (Trampuš 2014). 

 

Njena stališča so izrazito nefeministična, žensko telo odreka celo ženski, ko ta enkrat zanosi, 

čeprav je v določenih primerih vendarle izrazila podporo ženskam, ko so bile te obravnavane 

kot matere, na primer, ko se je ostro odzvala na predlog zakona o starševskem varstvu in 

družinskim prejemkih, ki bi uvedel deljeni porodniški dopust za mater in očeta. Ob predlogu 

julija 2013 je dejala (Banjanac Lubej 2013), da v stranki nasprotujejo »temu, da bi očete 

prisilili v starševski dopust. Ni dobro, da bi materam skrajšali porodniško za en mesec«, saj to 
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po njenem mnenju ne bo izboljšalo položaja žensk na trgu. Odnose med moškimi in ženskami 

razume v okviru tradicionalne delitve vlog, spola pa kot dve dopolnjujoči se biološki entiteti. 

Sicer zagovarja enakomernejšo zastopanost spolov v politiki, v Mladini (Trampuš 2014) je 

dejala: »Ni pomemben spol, pomembno je, kako človek dela«, vendar pa dodala: »Vedno pa 

pravim, da Bog že ve, zakaj je ustvaril moškega in žensko, namreč zato, da se dopolnjujemo. 

Nisem feministka, ki bi rekla, da smo samo ženske zveličavne in pomembne, ampak vedno 

pravim, da je v sodelovanju moč«. Feminizem po njenem mnenju torej poveličuje ženske, 

zato se sama z njim ne strinja, čeprav je sama političarka, pa vlogo žensk vidi predvsem 

doma, v zasebni sferi, v okviru družine, gospodinjstva in tudi vrta. V govorih Ljudmile Novak 

lahko pogosto zasledimo reference na domača opravila, na primer na vrtnarjenje, ko je 

korupcijo v Sloveniji primerjala s »plevelom ambrozija, ki ga je zelo težko uničiti« (MMC 

2013d), zato je njena stranka državljane pozvala, naj »pomagajo pri pletju Slovenije«.  

 

Svojo podrejeno vlogo do neke mere sprejema tudi v politiki, saj na vprašanja o nestrinjanjih 

znotraj stranke in s strankarskimi partnerji praviloma odgovarja zadržano. Ko so jo vprašali za 

mnenje o Janezu Janši, je dejala, da »dama ne sme grdo govoriti o moških« (Slovenske novice 

2014), na vprašanje o odnosu z Alešem Hojsem, pa je dejala: »Tako kot imamo znotraj 

družine večkrat različna mnenja o določenih vprašanjih, je normalno, da različno mislimo tudi 

v stranki, ni pa to razlog za spore« (Oprčkal 2014). Svojo spravljivost je jasno tematizirala 

tudi v Mladini, ko je povedala, da je bila vedno »mila, uvidevna, spravljiva, bila sem tiho, a 

sem jih vedno bolj dobivala po glavi.« Izjava se je nanašala na napade s strani stranke SDS, o 

katerih je dodala: »Dovolj je bilo. Ugotovila sem, da ste recimo v Mladini v vaši rubriki 

Rolanje po sceni zelo mili, na desnici imam nasprotnike, ki me blatijo še bistveno bolj. Pa ne 

gre zame kot osebo. To sem doživela že, ko sem bila županja Moravč. Gre za to, na kakšen 

način so se spravili nad stranko, ki je bila vedno zanesljiv partner SDS.« Pri opisu SDS pa je 

uporabila tudi diskurz vojskovanja, ki je sicer netipičen zanjo: »Vojščaki uporabljajo vojaške 

prijeme, pri tem pa ne izbirajo sredstev« (Trampuš 2014).  

 

Kot predsednica stranke je NSi opisala kot stranko, ki stavi na »delo, poštenost in 

odgovornost, na temeljne etične in krščanske vrednote, ki jih ne more nadomestiti tisoč 

zakonov in predpisov« (MMC 2013e). Tako kot je bilo vidno že pri kampanji Boruta Pahorja, 
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je delo osrednja vrednota v slovenski družbi, na katero se sklicujejo stranke z obeh političnih 

polov. Delo in pridnost Ljudmila Novak združuje z domačijskostjo, s pomočjo vrednotnih 

opredelitev stranke pa tudi z obiskovanjem prireditev, kot je bil na primer blagoslov 

traktorjev, ko so na spletni strani njena.si zapisali: »Predsednica Nove Slovenije je na 

blagoslovu traktorjev brez obotavljanja zlezla na enega. In kot kaže, se na traktorju počuti 

precej domače. V Andražu nad Polzelo je namreč potekal tradicionalni blagoslov traktorjev, 

ki se ga je udeležila tudi prva dama NSi Ljudmila Novak, ki se ni bala stopiti za volan« 

(Svet24 2014). 

  

Slika 5. 16 Ljudmila Novak na blagoslovu traktorjev 

 

Vir: Svet24 (2014). 

 

5.7.2 Neproblematična ženskost v politiki 
 

Udejstvovanje Ljudmile Novak v politiki je bilo, čeprav je mati treh otrok, neproblematično, 

saj so ti že odrasli. Ob izvolitvi na mesto predsednice Nove Slovenije je tako v klepetu na 

spletni strani rtvslo.si dobila vprašanje, kako bo usklajevala delo evropske poslanke in 

predsednice stranke, na kar je odgovorila, da je delo evropske poslanke že utečeno in ve, kaj 

je pomembno in kaj lahko preloži na svoje pomočnike. »Še najbolj je pri tem prikrajšana 

njena družina, v kateri pa ima močnega zaveznika in podpornika« (Mušič 2008).  
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Simbolne variacije materinskosti ženskam omogočajo, da se legitimirajo kot javne akterke, še 

posebej, ko se zavzemajo za cilje s področij, ki so tradicionalno dojeta kot nerelevantna za 

javno debato (Hayden 2003), uprizarjanje materinskosti v javnem življenju pa je lahko 

uporabljeno tudi za doseganje političnih ciljev na drugih področjih, saj je pomembna prednost 

materinske retorike ta, da v javno življenje lahko vnaša ženske vrednote, ki so bile nekoč 

diskvalificirane z vidika scenarijev hegemone moškosti (Gibson in Heyse 2010). A medtem 

ko je uporaba materinske retorike lahko še posebej učinkovita v liberalnem kontekstu, pa 

lahko v konservativnem preprosto utrjuje hegemone spolne ideologije, kot je vidno pri 

Ljudmili Novak. Materinskost kot taka ima v konservativnem kontekstu manj moči, saj je 

prevladujoča moralna avtoriteta v konservativnem kontekstu izrazito moška. Materinskost v 

takšnem kontekstu samo poudarja, da je ženskost podrejena, še posebej v javni sferi oziroma 

v politiki (Hayden 2003). Političarka, ki v konservativnem kontekstu, kakršna je stranka NSi, 

uprizarja materinskost, tako nima subverzivnega vpliva, temveč uprizarja neproblematično 

ženskost, ki v samem bistvu potrjuje, da je podrejena moškosti in s tem nenevarna, medtem 

ko je imela materinskost v primeru Alenke Bratušek več prednosti, na primer uprizarjanje 

sprejemljivejše ženskosti, kot je bila ženskost Katarine Kresal, ki so ji pogosto očitali prav 

pomanjkanje materinskosti.  

Zasebno življenje Ljudmile Novak je bilo v medijih precej manj tematizirano kot zasebno 

življenje Katarine Kresal in Alenke Bratušek. Besedila o njenih družinskih članih so redka, 

čeprav se na svoji spletni strani predstavlja predvsem prek svojih tradicionalnih vlog, kot sta 

žena in mati. Iz izjav za revijo Story (Govori.se 2014) lahko sklepamo, da so se novinarska 

vprašanja nanašala na to, ali ima njen mož manjvrednostni kompleks, ker je njegova žena v 

politiki uspešnejša od njega. Ljudmila Novak je odgovorila, da je tudi njen mož na vodilnem 

položaju, na vodilnem položaju pa je bil celo pred njo, ko je bil podžupan občine Moravče, 

več mandatov pa tudi svetnik občine: »... potem pa sem ga na političnem položaju zamenjala. 

Aktiven je še na občinskem nivoju, ne moreva pa biti oba na državnem nivoju. Poleg tega, da 

ima zahtevno službo in kmetijo doma, pa še ženo mora podpirati, je težko, da bi bil še on tako 

zelo izpostavljen« (Govori.se 2014).  

Zasebnost Ljudmile Novak je bila z izjemo citiranega prispevka le redko v središču medijske 

pozornosti. Če jo primerjamo z analiziranima političarkama, je zasebnost Ljudmile Novak 
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praktično nevidna. Ljudmila Novak prek individualizacije izkorišča podobo skrbne matere, ki 

je za političarke lahko uspešna strategija, čeprav s seboj prinaša določeno mero nevidnosti, ki 

pa je lahko na dolgi rok za ženske v politiki koristna. Kot namreč ugotavlja Van Zoonen 

(2006) na primeru finske premierke Tarje Halonen, je diskurz o ženstvenosti v politiki lahko 

tako prednost kot grožnja voditeljicam. Po njenem mnenju se zato voditeljice pogosto 

odločijo za »omiljeno« uprizarjanje ženskosti, saj, kot smo lahko videli na primerih Katarine 

Kresal in Alenke Bratušek, poudarjena ženskost v politiki deluje kot spektakel. Tako kot 

finska premierka Halonen tudi Ljudmila Novak svojo prezentacijo gradi na simbolnih izrazih 

materinstva, njen slog in barve oblačil pa so večinoma neizstopajoče; podobno podobo si je 

zgradila tudi Angela Merkel, čeprav nima otrok, a je bila pogosto opisana kot »mati naroda« 

(Van Zoonen 2006). Vendar pa je Merkel po Lünenborg in Maier (2015) v poročanju pogosto 

dodeljena pozicija moškosti, predvsem zaradi njenega vpliva in dominantnega političnega 

sloga, ki sta pogosto v novinarskem poročanju opisana negativno, vendar ne v smislu 

ženskega deficita, temveč v širšem kontekstu kritike določenega uprizarjanja politike, ki je 

osredotočen predvsem na večanje vpliva (Lünenborg in Maier 2015, 193). 

 

Podobno kot Tarja Halonen in Angela Merkel tudi Ljudmila Novak na svoji spletni strani 

nima zasebnih fotografij, niti na Facebooku, kjer je z izjemo pustne fotografije njena 

komunikacija uradna in usmerjena na delovanje stranke. Še najbolj oseben je nabor strani, ki 

jih je »všečkala«, med njimi so strani Saša Avsenika in njegove skupine, skupine Gadi in 

Nuše Derenda ter strani Angele Merkel, Lojzeta Peterleta, Jakova Faka in podmladka stranke. 

Kar Van Zoonen (2006) ugotavlja za Halonen in Merkel, bi lahko delno ugotovili tudi za 

Ljudmilo Novak, in sicer, da se zdi, kot da so te političarke zaobšle personalizacijo politike, 

saj vse javnosti predstavljajo strogo profesionalno in politično persono, pri tem pa skrbno 

varujejo svoja zasebna življenja. Tako kot videz je namreč tudi zasebno življenje lahko 

potencialni vir težav za političarke (Van Zoonen 2006, 299), saj še bolj izpostavlja 

nenavadnost njihove odločitve za udejstvovanje v javni, namesto v zasebni sferi.  

Ljudmila Novak v svoji karieri praviloma ni bila deležna medijskih napadov, tudi o njenem 

modnem slogu so začeli pisati šele pred kratkim.  
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5.7.3 Sprememba sloga oblačenja kot dogodek 
 

Slog oblačenja in videz Ljudmile Novak sta tematizirana šele, ko mediji opazijo, da se je 

spremenil. Aprila 2009 je sicer vključena v prispevek na rtvslo.si, v katerem se sprašujejo, ali 

tudi slovenski politiki postajajo modne ikone, v njem pa je bila izjava Ljudmile Novak, da 

posebnega svetovalca nima, ima pa nekaj prijateljev z izbranim okusom, ki ji pomagajo pri 

sestavljanju garderobe (MMC 2009c). Januarja 2013 so pri reviji Lady opazili, da je Ljudmila 

Novak spremenila svoj slog in ob tem ugibali, ali je morda zaljubljena:  

 

Saj ni res, pa je, bi lahko rekli o Ljudmili Novak. Ta se nam je v modnem smislu pred 

leti zdela brezupen primer. Zdaj pa je doživela popolno preobrazbo. Populila si je 

obrvi, se začela ličiti, tudi kostimi so drugačnih krojev, barv in vzorcev, lase pa je 

zaupala spretnim rokam in priznati moramo, da je videti naravnost privlačna. Toda 

kaj je vzrok za nenadno spremembo sloga in videza nasploh? Po hodnikih državnega 

zbora se šušlja, da je njen žar mogoče pripisati zaljubljenosti. Njene oči se iskrijo kot 

biseri, na ustih pa ima nekakšen poželjivo navihan nasmešek, ki ga imajo ženske 

vselej, ko so zaljubljene. Če so govorice resnične, Novakovi iz srca privoščimo, da 

okuša slasti sveže in strastne ljubezni (Lady 2013b). 

 

V besedilu je poleg opaženih sprememb izraženo tudi tisto, zaradi česar je bila Ljudmila 

Novak v preteklosti morda neopažena oziroma stvari, ki so bile v preteklem medijskem 

poročanju zamolčane: v modnem smislu se je »zdela brezupen primer«, ni si pulila obrvi, ni 

se ličila, ni imela profesionalno urejene pričeske. Po modni preobrazbi pa je »videti naravnost 

privlačna«. V prispevku je seksualizirana njena zunanjost, tudi z ugotovitvami, da ima na 

»ustih nekakšen poželjivo navihan nasmešek«, ki naj bi bil značilen za zaljubljene ženske, s 

čimer iz videza matere ustvarijo podobo seksualnega bitja, zapeljivke.  

 

Avgusta 2014 so se o njeni »stilski preobrazbi« podrobneje razpisali v reviji Story (Govori.se 

2014), kjer so zapisali, da se je očitna stilska preobrazba političarke začela že leto poprej, da 

pa očitno zanjo ni kriva »nova ljubezen v njenem sicer popolnem družinskem življenju«, 

temveč dejstvo, da se zanima za mlade oblikovalce in si občasno kupuje nakit na 
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Ustvarjalnem sejmu pri ljubljanski trgovini Maxi, pa tudi »sosed Ljudmiline hčerke«, ki je 

sicer frizer:  

 

Ko prideš na zahtevnejše funkcije, si bolj izpostavljen in seveda si kot ženska želim, da 

bi bila skladno oblečena ali urejena. Ko sem postala ministrica, je bil objavljen 

članek, kako naj bi se ministri oblačili. Potem pa sem po naključju srečala frizerja, ki 

je takrat ocenil mojo pričesko, saj je stanoval v neposredni bližini moje hčerke. Ni bil 

preveč kritičen, predlagal pa mi je drugačno frizuro. In res sva se enkrat zmenila in mi 

je naredil novo pričesko. Poskrbel je za eno spremembo, za katero se je ugotovilo, da 

mi res bolje pristaja. Ker pa imam precej goste in uporne lase, jih ni tako lahko 

oblikovati. Pomembno je, da redno hodim na striženje in urejanje. Včasih se uredim 

sama, večkrat grem tudi k frizerju, ker smo politiki velikokrat izpostavljeni, in 

profesionalna roka zna to gotovo bolje urediti (Govori.se 2014).  

 

Vprašali so jo tudi o ličenju in oblikovanju obrvi, na kar je odgovorila, da o tem sprašuje 

strokovnjake na televizijah, kjer ima nastope. »Ker sem doma tudi gospodinja, moram urediti 

še veliko stvari, preden grem od doma, in tako nimam obilice časa za to, da bi urejala svojo 

podobo.« Za njeno podobo skrbi prodajalka v že omenjenem Maximarketu, s seboj pa vedno 

nosi rezervno jakno, v primeru, da se umaže s pudrom ali krvjo, kot se ji je že zgodilo. »Saj 

veste, da pri moškem le malokrat govorijo o tem, kako je oblečen, pri ženskah pa je to 

pogosta tema. Pri ženskah je to zelo pomembno.« 

Ljudmila Novak je zaradi svoje domačijske ženskosti kot »zvezdnica« v okviru 

življenjskostilnih žanrov večinoma nevidna, saj se v primerjavi s Katarino Kresal, ki je prav 

tako vodila stranko, ki je na volitvah komaj prestopila parlamentarni prag, v tabloidnih 

medijih skorajda ne pojavlja. Kot ugotavljata Lünenborg in Maier (2015). tabloidizacija sicer 

res prispeva k večji pogostosti poročanja o ženskah, vendar pa hkrati poveča količino 

problematičnih reprezentacij, kar smo lahko videli na že omenjenih primerih Kresal in 

Bratušek. V primeru Ljudmile Novak tovrstna nevidnost pomeni, da je deloma tudi bolj varna 

pred kritikami kolegov, ki ji javno nikoli niso očitali nepravilnega uprizarjanja ženskosti, 

večino posmeha in kritik pa je bila v medijih deležna zaradi svojih konservativnih stališč.  
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6 Zaključek 

6.1 Uprizarjanje spola, razreda ter domačijskosti in kozmopolitskosti v politiki 

 
Če na podlagi analiziranih primerov skušamo izčistiti tipe moškosti in ženskosti v politiki, bi 

te lahko razdelili s pomočjo komponente domačijskosti ali kozmopolitstva. Kozmopolitske 

ženskosti in moškosti sovpadajo z uprizarjanjem srednjega ali višjega razreda, kulturne 

omnivornosti in racionalnosti, medtem ko domačijske moškosti in ženskosti sovpadajo z 

uprizarjanjem nižjega srednjega in nižjega razreda s poudarkom na skromnosti, delavnosti in 

podobnostjo z večinskim volilnim telesom. Predvsem pri ženskostih lahko na podlagi 

analiziranih primerov ugotovimo, da je uprizarjanje domačijske ženskosti bistveno manj 

problematično, saj je medijsko manj zanimivo, s tem pa se zmanjša tudi količina 

problematičnih medijskih reprezentacij. Na drugi strani je poudarjena ženskost medijsko 

precej bolj na udaru, saj je pogosteje podvržena diskreditaciji: privlačne ženske v politiki 

motijo moške pri delu, so nekompetentne, grozeče in pretirano ambiciozne. Če so v politiki 

ženstvene, so nekompetentne, če uprizarjajo moškost, so označene za možače. Čeprav bi 

lahko domačijsko ženskost označili za manj problematično, to ne pomeni, da je v politiki 

enakovredna moškostim. Na primeru Ljudmile Novak smo lahko videli, da je bila ob 

spremembi videza obravnavana podobno kot Katarina Kresal in Alenka Bratušek, ob čemer je 

bila označena za spogledljivko. Lahko bi rekli, da se na podlagi analiziranih primerov ni 

pokazala neproblematična politična ženskost, temveč le nekaj tipov ženskosti v politiki.  

 

Pri uprizarjanju moškosti lahko po drugi strani na primeru zadnjih dveh predsedniških volitev 

opazimo, da je domačijska moškost v medijih sicer predmet posmeha in kritik, a če je ta 

uprizarjana na levem političnem spektru in v družbeno-gospodarskem kontekstu, kot smo ga 

imeli v Sloveniji po svetovni gospodarski krizi, je lahko bistveno uspešnejša pri volivcih in 

volivkah kot kozmopolitska moškost. Leta 2007, ko sta se v drugem krogu volitev pomerila 

Lojze Peterle in Danilo Türk, je bil Peterle zaradi svoje domačijskosti po porazu deležen 

precejšnjih kritik, tudi sam poraz so pripisovali temu, da se je premalo posvečal političnim 

temam in preveč svoji domačijskosti. Borut Pahor, ki se je pet let pozneje v drugem krogu 

prav tako pomeril z Danilom Türkom, je sicer uprizarjal delavsko različico domačijske 

moškosti in čeprav je bilo v poročanju o njegovem prostovoljnem delu zaznati veliko ironije 
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in posmeha, je ob zmagi v drugem krogu ob pomanjkanju drugih političnih sporočil tekom 

kampanje dokazal, da je tovrstno uprizarjanje lahko tudi uspešno. To lahko pripisujemo tudi 

spremenjenemu družbeno-političnemu kontekstu krize, zaradi katerega se je Pahor s 

populističnimi potezami samouvrščal na stran »ljudstva« in tako simbolno zanikal svojo 

pripadnost eliti, ki je povzročila krizo.  

 

Slika 6.1 Poskus vizualizacije tipov političnih osebnosti na podlagi uprizarjanja spola 

 

Medtem ko razred in ideološka usmeritev na osi kozmopolitstvo/domačijskost do določene 

mere sovpadata in sta  bili tematizirani, komponenti rase in narodnosti, ki sta pogosto 

pomembni pri uprizarjanju spola, nista prišli v ospredje. Vsi obravnavani politiki in 

političarke so slovenske narodnosti ter svetle polti, kar bi lahko trdili za večino slovenskih 

politikov in političark. Rasa je bila v slovenskem političnem prostoru tematizirana zgolj v 

primeru piranskega župana ganskega rodu Petra Bossmana, medtem ko je bila narodnost 

najbolj vidna ob kandidaturah Zorana Jankovića za župana in pozneje poslanca. V izbranih 
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primerih pa sta bili narodnost in rasa zamolčani oziroma vsebovani, izraženi pa sta bili prek 

domačijskosti, ki je služila za poudarjanje nacionalizma in domoljubja; bila sta torej 

vsebovani, ne pa problematizirani. Predvsem Lojze Peterle in Borut Pahor sta prek svoje 

moškosti, razreda in domačijskosti uprizarjala tudi določeno različico slovenstva, s čimer sta 

svojemu uprizarjanju dodala nacionalistično noto. 

 

Poskus vizualizacije tipov političnih moškosti in ženskosti lahko služi kot orientacijsko 

sredstvo pri analizi posameznih načinov uprizarjanja spola v politiki in medijskih 

reprezentacij teh uprizarjanj. Ker gre za shemo, ki je bila izpeljana iz študij primera v 

slovenski politiki in medijih, je komponenta nacionalnosti ali rase že vsebovana, kako bi se 

uprizarjanja spola in razreda v slovenski politiki razlikovala še po tej komponenti, pa bi bilo 

treba sklepati iz prakse in posameznih primerov na lokalni ravni. Shema nakazuje, da spol le 

stežka mislimo brez razreda v širokem pomenu besede, torej razreda, ki poleg ekonomskega 

vključuje tudi socialni in kulturni kapital. Razdelitev na kozmopolitskost in domačijskost 

predstavlja ideološko komponento, ki se odraža tako v okusih kot v usmeritvi politiki, 

pokazala pa se je tudi kot bistvena pri uprizarjanju spola in nudi posreden vpogled v 

nacionalizem, vsebovan v uprizarjanju spola.  

 

Kljub uvedbi komponente razreda in ideološke delitve na kozmopolitskost in domačijskost je 

analiza pokazala, da se medijske reprezentacije politike bistveno razlikujejo predvsem po osi 

spola. Medtem ko lahko ločimo med bolj ali manj sprejemljivimi načini uprizarjanja moškosti 

ali ženskosti, je še vedno očitno, da so tudi manj sprejemljive politične moškosti v političnem 

polju bolj sprejemljive kot najbolj sprejemljive ženskosti v politiki. Uprizarjanje moškosti se 

je v političnem polju na primeru Pahorja pokazalo tudi kot bolj fleksibilno, odprto za različne 

načine uprizarjanja in transformacije, medtem ko podobnih primerov med političnimi 

ženskostmi ne poznamo oziroma so hitro sankcionirani; Ljudmila Novak je bila na primer že 

zgolj ob spremembi pričeske označena za spogledljivko in tudi nezvesto žensko.  
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6.2 Sklep: posledice mediatizacije politike 
 

Mediatizirana družba v polje politike prinaša medijsko in tržno logiko. Medtem ko to ne 

pomeni, da je politika samo še medijski spektakel - operativni del politike se v veliki meri še 

vedno dogaja za zaprtimi vrati - pa so medijske reprezentacije postale pomemben del 

komunikacije z volilnim telesom oziroma z občinstvi. Mediatizacija družbe v politiko prinaša 

številne instrumente iz medijskega polja, politiki in političarke pa morajo pri komunikaciji 

zunaj političnega polja uporabljati prijeme tudi iz zabavne industrije oziroma slediti 

zvezdniškim diskurzom. Eventizacija, personalizacija in posledično banalizacija so procesi, ki 

politiko uokvirjajo na podoben način, kot se uokvirjajo druge novičarske teme, tudi iz sveta 

zabave. Mediatizirana politika, ki zaradi personalizacije v ospredje postavlja ljudi, ne pa 

strank ali politik, večji poudarek daje uprizarjanju spola, posledično pa tudi razreda, 

ideoloških načel, rase in narodnosti. Načini, na katere osebe v političnem polju uprizarjajo 

svoje moškosti in ženskosti, lahko postanejo relevantni tudi za njihovo delo in obstoj v 

politiki. 

 

Spol, ki ga po teoriji performativnosti uprizarjamo s ponavljajočimi se dejanji in ki ima 

negativne posledice za tiste, ki ga ne uprizarjajo pravilno, lahko postane ena od središčnih 

točk političnega delovanja v medijskem polju, sploh ko gre za političarke. Te so za svoje 

uprizarjanje spola praviloma kaznovane, deležne ostrih napadov tako v parlamentu kot v 

medijih, njihove vloge pa so v medijih še vedno pogosto tematizirane v okviru 

esencialističnih konceptov o spolu, ki predvidevajo odločilen vpliv biologije na razvoj 

osebnosti in kariere. Tovrsten pogled na spol, pri katerem biologija determinira politični 

uspeh, omejuje predvsem ženske oziroma osebe, ki uprizarjajo ženskost, saj v mediatizirani 

družbi spol postane označevalec sposobnosti in primernosti za politiko. Kot kažejo raziskave 

pri nas in po svetu, se je tudi pri analizi šestih izbranih politikov in političark namreč izkazalo, 

da mediji ženske v politiki obravnavajo drugače kot moške. Ženske so predvsem ob začetku 

svoje politične poti oziroma ob večjih uspehih deležne bolj spolno zaznamovane medijske 

obravnave, ki se osredotoča predvsem na njihovo zasebno življenje, medtem ko so tekom 

svojih karier, razen ko se znajdejo v središču škandala, obravnavane manj spolno 

zaznamovano. Pričakovanja javnosti in medijev so ob njihovem vstopu v politiko praviloma 

visoka, pogosto se jih označuje za moralne svetilnike naroda, tudi za nedolžne, skratka za 
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tiste, ki bodo očistile politiko vseh nesnag. Tovrstna pričakovanja je seveda težko uresničiti, 

zato ob prvi napaki pride do hudih medijskih napadov, kar smo lahko videli tako pri Katarini 

Kresal kot pri Alenki Bratušek. Po drugi strani uprizarjanje materinske, tradicionalne 

ženskosti pomeni relativno medijsko nevidnost, omogočalo naj bi celo izogibanje 

personalizaciji politike, kar je vidno na primeru Ljudmile Novak in številnih drugih političark 

v Sloveniji, ki so le redko predmet medijskega pisanja, vendar pa vse to za ceno manjše 

medijske pozornosti in posledično politične vidnosti.  

 

Uprizarjanje moškosti po drugi strani v politiki prinaša manj tveganj, večinoma je nagrajeno 

ali pa je vsaj neproblematično. Še posebej v predsedniških kampanjah, v katerih politična 

stališča niso v ospredju in kjer se kandidati in občasno kandidatke borijo za pridobitev 

naklonjenosti večine volilnega telesa, je uprizarjanje (sprejemljive) moškosti lahko osrednjega 

pomena. Najbolj izrazit primer tega je bila predsedniška kampanja Boruta Pahorja leta 2012, 

ko je le v nekaj mesecih svoje uprizarjanje moškosti popolnoma spremenil in se od nove 

moškosti pomaknil k moškosti delavskega razreda. S tem se je lahko približal širšemu krogu 

volivk in volivcev in poudaril svojo skromnost in delavnost, ki sta lastnosti, ki sta v 

slovenskem političnem polju še posebej cenjeni. Njegov tekmec Danilo Türk je bil, čeprav sta 

nekoč uprizarjala zelo podobni moškosti, v medijskih reprezentacijah tematiziran kot vzvišen 

snob, medtem ko je Pahor deloval bistveno bolj domačijsko oziroma v političnem žargonu 

ljudsko. Uprizarjanje domačijskosti sicer ni nujno vedno uspešna strategija uprizarjanja, na 

primeru Lojzeta Peterleta smo lahko v medijih razbrali, da je šel v svoji domačijskosti 

predaleč, ni prihajal iz pravega političnega spektra oziroma svoje domačijskosti ni uprizarjal v 

pravem času, Ljudmila Novak pa je bila do svoje »modne preobrazbe« zaradi svoje 

domačijskosti v tabloidnih medijih praktično nevidna.  

 

Uprizarjanje spola (v kombinaciji z razredom) se tako pokaže za pomemben del mediatizirane 

politike, ki po eni strani politiko prek zvezdniškega diskurza približa volilnemu telesu, po 

drugi strani pa prinaša določeno mero depolitizacije, ki zanika odgovornost politikov in 

političark, jo premešča na zunanje, neobvladljive dejavnike, v ospredje pa prek 

personalizacije postavlja lastnosti posameznikov in posameznic v političnem polju. Po drugi 

strani se je uprizarjanje spola v politiki izkazalo za enega od načinov, na katerega političarke 
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in politiki uprizarjajo najbolj sprejemljivo različico slovenstva; uprizarjanje spola v 

kombinaciji z razredom in ideološko usmeritvijo lahko v političnem polju deluje kot sredstvo 

za pridobivanje političnega kapitala.  

 

7 Literatura 

 

24ur. 2006. Peterle bo kandidiral. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/peterle-to-je-resen-projekt.html (1. maj 2014). 

 

--- 2007a. Noče še naprej deliti države. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/strel-podprl-peterleta.html (23. marec 2015). 

 

--- 2007b. Kaj je pokopalo Peterleta. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60067369 (23. marec 2015). 

 

--- 2007c. Delovati moramo kot ekipa. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60067053 (23. marec 2015).  

 

--- 2012. Zaključek kampanje. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60065880 (1. junij 2013). 

 

--- 2013. Politično krilo, ki je pritegnilo pozornost Janševe SDS. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/politicno-krilo-ki-je-pritegnilo-pozornost-janseve-

sds.html (12. april 2014). 

 

24ur.com. 2007a. Lojze Peterle na klepetu. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/lojze-peterle-na-klepetu.html (1. junij 2013). 

 

--- 2007b. Peterle zbral največ. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/peterle-zbral-najvec.html (25. maj 2015).  

 

--- 2007c. SOOČENJE: Kolikor kandidatov, toliko mnenj. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/kdo-vas-je-na-prvem-soocenju-na-pop-tv-najbolj-

preprical.html (23. marec 2013).  

 

--- 2009. FOTO: Najlepše v politiki. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-najlepse-v-politiki.html (23. maj 2013).  

 

--- 2010a. VIDEO: »Ne želim biti žaljiv, toda …« Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/ne-zelim-biti-zaljiv-toda.html (12. marec 2013). 

 

--- 2010b. 10.000 evrov za golo Katarino kresal. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/peterle-to-je-resen-projekt.html%20(1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/strel-podprl-peterleta.html
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60067369
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60067053
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60065880
http://www.24ur.com/novice/slovenija/politicno-krilo-ki-je-pritegnilo-pozornost-janseve-sds.html%20(12
http://www.24ur.com/novice/slovenija/politicno-krilo-ki-je-pritegnilo-pozornost-janseve-sds.html%20(12
http://www.24ur.com/novice/slovenija/lojze-peterle-na-klepetu.html%20(1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/peterle-zbral-najvec.html%20(25
http://www.24ur.com/novice/slovenija/kdo-vas-je-na-prvem-soocenju-na-pop-tv-najbolj-preprical.html%20(23
http://www.24ur.com/novice/slovenija/kdo-vas-je-na-prvem-soocenju-na-pop-tv-najbolj-preprical.html%20(23
http://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-najlepse-v-politiki.html%20%20(23
http://www.24ur.com/novice/slovenija/ne-zelim-biti-zaljiv-toda.html%20(12


233 
 

http://www.24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/10-000-evrov-za-golo-katarino-kresal.html 

(12. marec 2013). 

 

--- 2011. Kresalova se razgali za hrvaško televizijo. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/kresalova-se-razgali-za-hrvasko-televizijo.html 

(13. maj 2013). 

 

--- 2014a. Alenka Bratušek »in ingliš«: kuharica ali vodja? Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/alenka-bratusek-in-inglis-kuharica-ali-

vodja.html (14. maj 2015).  
 

A s’ ti tud’ not padu. 2008. Čebelarstvo z Lojzetom. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60124608 (13. maj 2014).  

Acker, Joan. 2006. Class Questions. Feminist Answers. Oxford: Rowman & Littlefield 

Publishers. 

 

Adams, Paul in Andre Jansson. 2012. Communication geography: A bridge between 

disciplines. Communication Theory, 22 (3), 299–318. 

 

Altheide, David. 1974. Creating Reality: How TV News Distorts Events. Bevery Hills, 

London: Sage Publications. 

 

Altheide, David in Robert Snow. 1979. Media Logic. Beverly Hills, London: Sage 

Publications. 

 

Altheide, David. 2013. Media Logic, Social Control, and Fear. Communication Theory, 

23, 223–238. 

 

Ampuja, Marko, Juha Koivisto in Esa Väliverronen. 2014. Strong and Weak Forms of 

Mediatization Theory, A Critical Review. Nordicom Review, 35, 111–123. 

 

Antić Gaber, Milica. 1998. Ženske v parlamentu. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

 

---2006. »Gospod predsednik, ali sem jaz slišal iste besede kot vi?«. V Poročilo Skupine 

za spremljanje nestrpnosti 05, ur. Sabina Autor in Roman Kuhar, 136–146. Ljubljana: 

Mirovni inštitut. 

 

--- 2011. Slovenska politika - dobro zastražena moška trdnjava. V Ženske na robovih 

politike,ur. Antić Gaber, M., 227–253. Ljubljana: Sophia. 

 

--- in Irena Selišnik. 2012. Politično polje, zasebno življenje in vstopanje žensk v politiko. 

Teorija in praksa, 49 (2), 396–415. 

 

--- 2013. Ženske na robovih politike. Ljubljana: Sophia. 

 

http://www.24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/10-000-evrov-za-golo-katarino-kresal.html%20(12
http://www.24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/10-000-evrov-za-golo-katarino-kresal.html%20(12
http://www.24ur.com/novice/slovenija/kresalova-se-razgali-za-hrvasko-televizijo.html%20(13
http://www.24ur.com/novice/slovenija/kresalova-se-razgali-za-hrvasko-televizijo.html%20(13
http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/alenka-bratusek-in-inglis-kuharica-ali-vodja.html%20(14
http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/alenka-bratusek-in-inglis-kuharica-ali-vodja.html%20(14
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=60124608


234 
 

--- 2015. Strukturiranje slovenske družbe in spol kot strukturirana in strukturirajoča 

struktura. V Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti, ur. Milica Antić 

Gaber in drugi, 7-19. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete  

 
Bahovec, Eva. 1991. Ženska seksualnost. Freud in Lacan. Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. 

 

--- 2005. Analysing Female Visibility. V Gender and Governance. The Civic and 

Political Participation of Representation of Women in Central and Eastern Europe, ur. 

Eva D. Bahovec, 17–50. Ljubljana: Faculty of Arts, University of Ljubljana and Society 

for Cultural Studies.  

 

--- 2006. Freud, ves Freud, nič drugega kot Freud. Delta, 3–9. 

 

Baird, Julia. 2004. Media Tarts. How the Australian Press Frames Female Politicians. 

Melbourne: Scribe Publications. 

 

Banjanac Lubej, Saša. 2013. Ljudmila Novak: Ni dobro, da bi materam skrajšali 

porodniško. MMC. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/slovenija/ljudmila-novak-ni-

dobro-da-bi-materam-skrajsali-porodnisko/312269 (23. maj 2015).  

 

Barrett, Aandrew W. in Barrington W. Lowell. 2005. Is a Picture Worth A Thousand 

Words: Newspaper Photographs and Voter Evaluations of Political Candidates. The 

Harvard International Journal of Press/Politis, 10 (4), 98–113. 

 

Bašić Hrvatin, Sandra in Martina Trampuž. 1999. Noge v politiki. V Ženske, politika, 

demokracija, ur. Milica Antić Gaber in Martina Trampuž, 231–251. Ljubljana: Urad za 

žensko politiko. 

 

Beck, Ulrich. 2013. Why 'class' is too soft a category to capture the explosiveness of 

social inequality at the beginning of the twenty-first century. British Journal of Sociology, 

64 (1): 63–74. 

 

Beynon, John. 2002. Masculinities and Culture. Buckingham: Open University Press. 

 

Boorstin, Daniel J. 1961/1992. The Image. A Guide to Pseudo-Events in America. New 

York: Vintage Books, Random House. 

 

Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction : a social critique of the judgement of taste . New 

York, London: Routledge. 

 

--- 1996/2001. Na televiziji. Ljubljana: Krtina. 

 

--- 2002. Praktični čut. Ljubljana: Studia humanitatis. 

 

--- 1993/2003. Sociologija kot politika. Ljubljana: Založba /*cf. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/ljudmila-novak-ni-dobro-da-bi-materam-skrajsali-porodnisko/312269%20(23
http://www.rtvslo.si/slovenija/ljudmila-novak-ni-dobro-da-bi-materam-skrajsali-porodnisko/312269%20(23


235 
 

 

--- 2010. Moška dominacija. Ljubljana: Sophia. 

 
Bračko, Tomaž. 2008. Katarina Kresal v neoprenski opravi. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/dan_z/katarina-kresal-v-neoprenski-opravi.html (14. maj 2014). 

 

Braden, Maria. 1996. Women Politicians and the Media. exington, KY: University Press 

of Kentucky. 

 

Braudy, Leo. 1986/1997. The Frenzy of Renown: Fame and Its History. New York: 

Vintage Books.  

 

Bridges, Tristan in Pascoe, C. J. 2014. Hybrid Masculinities: New Directions in the 

Sociology of Men and Masculinities. Sociology Compass, 8: 246–258. 

 

Budgeon, Shelley. 2014. The Dynamics of Gender Hegemony: Femininities, 

Masculinities and Social Change. Sociology, 48 (2), 317–334. 

 

Butler, Judith. 1986. Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex. Yale French 

Studies. Simone de Beauvoir: Witness to a Century, 7, 35–49. 

 

--- 1988. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory. Theatre Jorunal, 40 (4), 519–531. 

 

--- 1995. Melancholy Gender/Refused Identification. V Constructing Masculinity, ur. 

Maurice I. Berger in drugi, 22–36. New York: Routledge. 

 

--- 2004. Undoing Gender. New York, London: Routledge. 

 

--- 2006/1990. Gender Trouble. New York: Routledge. 

 

Campbell, Jan in Janet Harbord. 1998. Psycho-politics and Cultural Desires. London: 

UCL Press. 

 

Carlin, Diana. B., in Kelly L. Winfrey. 2009. Have You Come a Long Way, Baby? 

Hillary Clinton, Sarah Palin, and Sexism in 2008 Campaign Coverage. Communication 

Studies, 60 (4), 326–343. 

Carroll, Susan J. in Ronnee Schreiber. 1997. Media Coverage of Women in the 103rd 

Congress. V Women, Media, and Politics, ur. Pippa Norris. Oxford: Oxford University 

Press.  

 

Carter, Cynthia, Gill Branston in Stuart Allan, ur. 1998/2004. News, gender and power. 

London, New York: Routledge. 

 

Carver, Terrell. 2014. Men and Masculinities in International Relations Research. Brown 

Journal of World Affairs. XXI (1), 113–131. 

http://www.24ur.com/dan_z/katarina-kresal-v-neoprenski-opravi.html%20(14


236 
 

 

Conkey, Margaret. W. in Janet D. Spector. 1988/2000. Arheologija in študije spolov. V 

Arheologija spolov, ur. Kelley Hays–Gilpin in David S. Whitley (31–139). Ljubljana: 

Založba ŠKUC. 

 

Connell, Raewyn. 1987. Gender & Power. Cambridge: Polity Press. 

 

--- in James W. Messerschmidt. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the 

Concept. Gender and Society, (6). 829. 

 

--- 2009. Gender in World Perspective. Cambridge, Malden: Polity Press. 

 

--- 2012. Moškosti. Ljubljana: Založba Krtina. 

 

Corner, John. 2000. Mediated persona and political culture: Dimensions of structure and 

process. European Journal of Cultural Studies, 3 (3), 386–402. 

 

Corner, John in Dick Pels. 2003. Media and the Restyling of Politics. London: Sage 

Publications. 

 

Corrin, Chris. 1999. Feminist Perspectives on Politics. London: Longman. 

 

Couldry, Nick. 2003. Media meta-capital: extending the ranfe of Bourdieu's field theory. 

Theory and Society, 32 (5–6), 653–677. 

 

---, Andreas Hepp in Friedrich Krotz, ur. 2010. Media events in a global age. Oxon: 

Routledge. 

 

--- in Andreas Hepp. 2013. Conceptualizing Mediatization: Contexts, Traditions, 

Arguments. Communication Theory, 23, 191–202. 

 

Coulomb-Gully, Marlene. 2009. Beauty and the Beast: Bodies Politic and Political 

representation in the 2007 French Presidential Election Campaign. European Journal of 

Communication, 24 (2), 203–218. 

 

Cowie, Elizabeth. 1991. Ženska seksualnost. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, ur. 

Eva Bahovec. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

Crnović, Deja. 2014. Uprizarjanje moškosti v predvolilni predsedniški kampanji 2012: 

Primer Boruta Pahorja. Družboslovne razprave, XXX (2014), 75: 49–64. 

 

Csigo, Peter. 2012. "Living on the bubble": Mediatized politics and media experts in late 

capitalism. Working Papers in Political Science (6). 

 

Čebokli, Andrej. 2010. Avstrijski politik z lasom utišal govoricce, Kresalova las ne da. 

MMC. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/slovenija/avstrijski-politik-z-lasom-utisal-

http://www.rtvslo.si/slovenija/avstrijski-politik-z-lasom-utisal-govorice-kresalova-las-ne-da/246171%20(15


237 
 

govorice-kresalova-las-ne-da/246171 (15. maj 2014). 

 

--- 2012. Predkampanja: Veliko šova, malo vsebine in iskanje pozornosti. MMC. 

Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/slovenija/predkampanja-veliko-sova-malo-vsebine-

in-iskanje-pozornosti/288130 (1. junij 2013). 

 

Davis, Aeron in Emily Seymour. 2010. Generating forms of media capital inside and 

outside a field: the strange case of David Cameron in the UK political field. Media 

Culture Society, 32 (5), 739–759. 

 

Dayan, Daniel in Elihu Katz. 1992. Media events. The Live Broadcasting of History. . 

Cambridge: Harvard UNiversity Press. 

 

De Beauvoir, Simone. 1997/1949. The Second Sex. London: Random House. 

 

Dejanović, Marko (2008): Bivši maneken Borut Pahor bit će slovenski premijer. 24sata. 

Dostopno prek: http://www.24sata.hr/svijet/bivsi-maneken-borut-pahor-bit-ce-slovenski-

premijer-81048 (29. 10. 2013). 

 

Došenović, Neda in Urša Zupan. 2013. FOTO in VIDEO: Bratuškova po izvolitvi: Danes 

je za Slovenijo prelomen dan. 24ur Zvečer. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/z-bratuskovo-v-boljse-case-ali-le-v-novo-obdobje-

prepiranja-in-izkljucevanja.html (1. junij 2014).  

 

Driessens, Olivier. 2010. Personalization according to politicians: A practice theoretical 

analysis of mediatization. Communications, 35 (3), 309–326. 

 

--- 2013. Celebrity capital: redefining celebrity using field theory. Theory & Society, 42, 

543–560. 

 

Edwards, Tim. 2006. Cultures of Masculinity. London in New York: Routledge.  

 

Elias, Norbert. 2000. O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. 

Prvi zvezek. Ljubljana: *cf. 

 

--- 2001. O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Drugi zvezek. 

Ljubljana: *cf. 

 

 

Engels, Friedrich. 1884/1975. Izvor družine, privatne lastnine in države. V Izbrana dela v 

petih zvezkih, V. zvezek, Karl Marx in Friedrich Engels, 201–399. Ljubljana: Cankarjeva 

založba.  

 
Fabjančič, Nika. 1999. Medijska reprezentacija žensk v politiki. Teorija in praksa, 36 (1), 

74–86. 

 

http://www.rtvslo.si/slovenija/avstrijski-politik-z-lasom-utisal-govorice-kresalova-las-ne-da/246171%20(15
http://www.rtvslo.si/slovenija/predkampanja-veliko-sova-malo-vsebine-in-iskanje-pozornosti/288130%20(1
http://www.rtvslo.si/slovenija/predkampanja-veliko-sova-malo-vsebine-in-iskanje-pozornosti/288130%20(1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/z-bratuskovo-v-boljse-case-ali-le-v-novo-obdobje-prepiranja-in-izkljucevanja.html%20(1
http://www.24ur.com/novice/slovenija/z-bratuskovo-v-boljse-case-ali-le-v-novo-obdobje-prepiranja-in-izkljucevanja.html%20(1


238 
 

Facebook. 2012a. Uradna stran Boruta Pahorja. Dostopno prek: 

https://www.facebook.com/borutpahor.si/ (1. junij 2013). 

 

--- 2012b. Uradna stran Danila Türka. Dostopno prek: 

https://www.facebook.com/prs.danilo.turk/ (1. junij 2013). 

 

Fausto-Sterling, Anne. 2014. Biološki/družbeni spol: Biologija v družbi. Ljubljana: 

Krtina.  

 

Fine, Cordelia. 2010. Delusion of Gender: The Real Science Behind Sex Differences. 

London: Icon Books.  

 

Fink Hafner, Danica, Tomaž Deželan in Simona Topolinjak. 2005. Kandidatke na 

evropskih volitvah 2004 v Sloveniji. V Politološki vidiki volilne kampanje. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede. 

 

Fink Hafner, Danica, Alenka Krašovec, Tomaž Deželan in SimonaTopolinjak. 2011. 

Politične stranke in ženske v času tranzicije. V Ženske na robovih politike, ur. Milica 

Antić Gaber, 187–208. Ljubljana: Sophia. 

 

Fink-Hafner, Danica in Tomaž Deželan. 2005. How women were presented in the printed 

media in Slovenian electoral campaigns for the 2004 elections to the European 

Parliament : international comparative analysis. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 

Centre for Political Science Research. 

 

Freud, Sigmund. 1905/1997. Tri razprave o teoriji seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC: 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

 

--- 1924/1991. Zaton Ojdipovega kompleksa. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, ur. 

Eva Bahovec. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

--- 1925/1991. Nekatere psihične posledice anatomske razlike med spoloma. V Ženska 

seksualnost. Freud in Lacan, ur. Eva Bahovec Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

--- 1931/1991. O ženski seksualnosti. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, ur. Eva 

Bahovec Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. 

 

Garlick, Steve. 2003. What is a Man? Heterosexuality and the Technology of Masculinity. 

Men and Masculinities, 6 (2), 156–172. 

 

Genz, Stephanie in Benjamin A. Brabon. 2009. Postfeminism: Cultural Texts and 

Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.  

 

Gerschick, Thomas J. 2005. Masculinity and Degrees of Bodily Normativity in Western 

https://www.facebook.com/borutpahor.si/
https://www.facebook.com/prs.danilo.turk/


239 
 

Culture. V Handbook of Studies on Men & Masculinities, ur. Michael S. Kimmel, Jeff 

Hearn in Raewyn Connell, 367–379. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

 

Gibson L., Katie in Amy L. Heyse. 2010. “The Difference Between a Hockey Mom and a 

Pit Bull”: Sarah Palin’s Faux Maternal Persona and Performance of Hegemonic 

Masculinity at the 2008 Republican National Convention. Communication Quaterly, 58 

(3), 235–256.  

 

Giddens, Anthony. 1994. Beyond left and right. The future of radical politics. Cambridge: 

Polity Press.  

 

Gill, Rosalind. 2007. Gender and the media. Malden: Polity Press. 

 

Gimenez E., Martha. 2005. Capitalism and the Oppresion of Women: Marx Revisited. 

Science & Society, 69 (1), 11–32. 

 

Global Media Monitoring Project. 2010. Who Makes The News? Dostopno prek: 

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-

news/Imported/reports_2010/highlights/highlights_en.pdf (15. junij 2015). 

 

Golob, Tadej. 2007a. Dr. Danilo Türk. Playboy. Dostopno prek: 

http://www.playboy.si/branje/intervju/dr-danilo-turk/ (1. junij 2013).  

 

--- 2007b. Lojze Peterle. Playboy. Dostopno prek: 

http://www.playboy.si/branje/intervju/lojze-peterle/ (1. junij 2013).  
 

--- 2008. Borut Pahor. Playboy. Dostopno prek: 

http://www.playboy.si/branje/intervju/borut-pahor/ (1. junij 2013). 

 

Govori.se. 2013. Alenka Bratušek: Kmečka punca postala zapeljivka. Dostopno prek: 

http://govori.se/traci/domaci-traci/alenka-bratusek-kmecka-punca-postala-zapeljivka/ (12. 

maj 2014).  

 

--- 2014. Kdo je »kriv« za stilsko preobrazbo Ljudmile Novak? Dostopno prek: 

http://govori.se/traci/domaci-traci/ljudmila-novak-spregovorila-o-stilski-preobrazbi/ (19. 

maj 2015). 

 

Hacler, Tina in Tanja Kozorog Blatnik. 2012. O stricih, zdravju in ženah – kandidati so se 

soočili še zadnjič. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/predsedniske-volitve-2012/o-

stricih-zdravju-in-zenah-kandidati-so-se-soocili-se-zadnjic/295359 (1. junija 2013).  

 

Hafner-Fink, Mitja. 2006. Values of the Slovenian Population. Local and Collective or 

Global and Individual? V Democratic transition in Slovenia. Value, Transformation, 

Education, and Media, ur. Sabrina Petra Ramet in Danica Fink-Hafner, 127–147. College 

Station: Texas A&M University Press. 

 

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/highlights/highlights_en.pdf%20(15
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/highlights/highlights_en.pdf%20(15
http://www.playboy.si/branje/intervju/dr-danilo-turk/
http://www.playboy.si/branje/intervju/lojze-peterle/
http://www.playboy.si/branje/intervju/borut-pahor/
http://govori.se/traci/domaci-traci/alenka-bratusek-kmecka-punca-postala-zapeljivka/
http://govori.se/traci/domaci-traci/ljudmila-novak-spregovorila-o-stilski-preobrazbi/
http://www.rtvslo.si/predsedniske-volitve-2012/o-stricih-zdravju-in-zenah-kandidati-so-se-soocili-se-zadnjic/295359%20(1
http://www.rtvslo.si/predsedniske-volitve-2012/o-stricih-zdravju-in-zenah-kandidati-so-se-soocili-se-zadnjic/295359%20(1


240 
 

Harding, Sarah. 1986. The Science Question in Feminism. Itacha, London: Cornell 

University Press. 

 

Hay, Colin. 2007. Why We Hate Politics. Cambridge: Polity Press. 

 

Hayden, Sara. 2003. Family Metaphors and the Nation: Promoting a Politics of Care 

through the Million Mom March. Quaterly Journal of Speech, 89 (3), 196–215. 

 

Hepp, Andreas. 2013. Cultures of Mediatization. Cambridge: Polity Press. 

 

--- in Nick Couldry. 2010. Introduction: media events in globalized media cultures. V 

Media events in a global age, ur. Nick Couldry, Andreas Hepp in Friedrich Krotz, 1–20. 

Abingdon: Routledge. 

 

Hitzler, Ronald. 2011. Eventisierung. Drei Fallstudien zum marketingstrategischen 

Massenspass. Wiesbaden: VS. 

 

Hjarvard, Stig. 2008. The Mediatization of Society. A Theory of Media as Agents of 

Social and Cultural Change. Nordicom Review, 29 (2), 105–134. 

 

Holmstrom, Nancy. 2003. The Socialist Feminist Project. Monthly Review, 54 (10), 38–

48. 

 

Hondagneu-Sotelo, Pierrette in Michael A. Messner. 1994. Gender Displays and Men's 

Power: The New Man and the Mexican Immigrant Man. V Theorizing Masculinities, ur. 

Harry Brod in Michael Kaufman, 200–218. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE 

Publications. 

 

Hooper, Charlotte. 2001. Manly states: masculinities, international relations, and gender 

politics. New York: Columbia University Press. 

 

Hvenegård-Lassen, Kirsten. 2013. Disturbing Femininity. Culture Unbound, 5, 153–173. 

 

Ibroscheva, Elza in Maria Raicheva-Stover. 2009. The Politics of Hate: Media and the 

Rise to Power of Ultra-Nationalism in Bulgaria. Limina 15, 1–14.  

 

Isanović, Adla. 2006. Media Discourse as a Male Domain: Gender Representation in the 

Daily Newspapers of Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. V Stereotyping: 

Representation of Women in Print Media in South East Europe. Dostopno prek: 

http://www.mc.rs/upload/documents/biblioteka/stereotyping/stereotyping.pdf.pdf (3. 

februar 2014). 

 

Iyengar, Shanto. 1991. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. 

Chicago: University of Chicago Press. 

 

Jalušič, Vlasta. 1995. Politika kot kurba. V Meje demokracije. Refleksije prehoda v 

http://www.mc.rs/upload/documents/biblioteka/stereotyping/stereotyping.pdf.pdf


241 
 

demokracijo, ur. Darko Štrajn. Ljubljana: Liberalna akademija, Društvo za proučevanje 

politične demokracije in liberalizma. 

 

Jansson, Andre. 2013. Mediatization and Social Space: Reconstructing Mediatization for 

the Transmedia Age. Communication Theory, 23 (3), 279–296. 

 

Jemrić, Ines. 2004. Marginalisation of Women Politicians in the Media: Results of Daily 

Newspapers' Analysis. Dostopno prek: 

http://www.zinfo.hr/engleski/pages/research/marginalisation/brosura.htm (1. avgust 

2011). 

 

Jeraj, Mateja. 2011. Ženske v slovenski politiki v socializmu. V Ženske na robovih 

politike, ur. Milica Antić Gaber, 63–81. Ljubljana: Sophia.  

 

Jogan, Maca. 2001. Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede, znanstvena knjižnica. 

 

--- 2014. Sociologija in seksizem. Ljubljana: Založba FDV. 

 

Jutarnji list. 2008. Pobijedili maneken i lepotica. Dostopno prek: 

http://www.jutarnji.hr/pobijedili-maneken-i-ljepotica/260287/ (23. marec 2013). 

 

Kajtazović, Tamara. 2015. Opravičilo ni dovolj. Mladina. Dostopno prek: 

http://www.mladina.si/166855/opravicilo-ni-dovolj (2. januar 2016). 

 

Kellner, Douglas. 1990. Television and the Crisis of Democracy. Boulder, San Francisco, 

Oxford: Westview Press. 

 

--- 2010. Media Spectacle and Media events. Some critical reflections. London in New 

York: Routledge.  

 

Kimmel, Michael Scott. 1994. Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in 

the Construction of Gender Identity. V Theorizing Masculinities, ur. Harry Brod in 

Michael Kaufman, 119–142. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications. 

 

--- 2004. The Gendered Society. Second Edition. New York, Oxford: Oxford University 

Press. 

 

--- 2005. The Gender of Desire: Essays on male Sexuality. Albany: State University of 

New York Press. 

 

Kojić, Tili. 2013. Alenka Bratušek, intervju. Viva. Dostopno prek: 

http://www.viva.si/Intervju/10775/Alenka-Bratu%C5%A1ek (28. november 2014). 

 

Kolednik, Aleksander. 2010. Kresalova dobila potrdilo brezplačno? MMC. Dostopno prek: 

http://www.rtvslo.si/slovenija/kresalova-dobila-potrdilo-brezplacno/245984 (15. maj 

http://www.zinfo.hr/engleski/pages/research/marginalisation/brosura.htm%20(1
http://www.jutarnji.hr/pobijedili-maneken-i-ljepotica/260287/
http://www.mladina.si/166855/opravicilo-ni-dovolj%20(2
http://www.viva.si/Intervju/10775/Alenka-Bratu%C5%A1ek
http://www.rtvslo.si/slovenija/kresalova-dobila-potrdilo-brezplacno/245984%20(15


242 
 

2015). 

 

--- 2011. Obvezno testiranje na droge – Türk, Gantar in številni ministry so proti. MMC. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/obvezno-testiranje-na-droge-tuerk-gantar-in-stevilni-

ministri-so-proti/252783 (19. maj 2013). 

 

--- in P. K. 2011. Novakova: Za psihološki razvoj otroka vsekakor ni dobro, če ima dva 

očeta ali dve mami. MMC. Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/slovenija/novakova-za-

psiholoski-razvoj-otroka-vsekakor-ni-dobro-ce-ima-dva-oceta-ali-dve-mami/257679 (23. 

maj 2015).  

 

Köleš, Sara. 2007. Freudova zgodnja teorija o nagonih in nastanek pojma spolne razlike. 

Delta, 1–2, 9–35. 

 

Krajnc, Saša. 2014. Ambiciozne želje Bratuškove sprle še po njej poimenovano stranko. 

Dostopno prek: http://www.rtvslo.si/slovenija/ambiciozne-zelje-bratuskove-sprle-se-po-

njej-poimenovano-stranko/346854 (5. april 2015). 

 

Kralj, Ana in Tanja Rener. 2015. Slovenia: From »State Feminism« to Back Vocals. V 

Gender (In)equality and Gender Politics in Southeastern Europe, ur. Christine 

Hassenstab in Sabrina Petra Ramet, 41–62. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. 

 

Kristan, Zdenka. 1998. Misliti spolno razliko: Lacan in Irigaray. Delta, 3–4, 133–171 . 

 

--- 2005. Materinski mit: Kultura, psihoanaliza, spolna razlika. Ljubljana: Delta. 

 

Križnar, Polona. 2011. Katarina Kresal: Iz afere v afero. 24ur. Dostopno prek: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/katarina-kresal-iz-afere-v-afero.html (15. maj 

2015). 

 

Kroon Lundell, Asa in Mats Ekström. 2008. The Complex visual gendering of political 

women in the press. Journalism studies, 9 (6), 891–910. 

 

Krotz, Friedrich. 2007. The meta-process of `mediatization' as a conceptual frame. Global 

Media and Communication, 3 (3), 256–260. 

 

--- in Andreas Hepp. 2011. A concretization of mediatization: How Mediatization works 

and why ‘mediatized worlds’ are a helpful concept for empirical mediatization research. 

Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication, 3 (2), 137–152. 

 

Kuhar, Roman. 2001. Favo ritke. Mirovni inštitut. Ljubljana: Mirovni inštitut. 

 

Kustec Lipicer, Simona, ur. 2005. Politološki vidiki volilne kampanje. Analiza volilne 

kampanje za volitve v Evropski parlament 2004. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 

Lacan, Jacques. 1975/1999. On Feminine Sexuality. The Limits of Love and Knowledge. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/obvezno-testiranje-na-droge-tuerk-gantar-in-stevilni-ministri-so-proti/252783%20(19
http://www.rtvslo.si/slovenija/obvezno-testiranje-na-droge-tuerk-gantar-in-stevilni-ministri-so-proti/252783%20(19
http://www.rtvslo.si/slovenija/novakova-za-psiholoski-razvoj-otroka-vsekakor-ni-dobro-ce-ima-dva-oceta-ali-dve-mami/257679%20(23
http://www.rtvslo.si/slovenija/novakova-za-psiholoski-razvoj-otroka-vsekakor-ni-dobro-ce-ima-dva-oceta-ali-dve-mami/257679%20(23
http://www.rtvslo.si/slovenija/ambiciozne-zelje-bratuskove-sprle-se-po-njej-poimenovano-stranko/346854%20(5
http://www.rtvslo.si/slovenija/ambiciozne-zelje-bratuskove-sprle-se-po-njej-poimenovano-stranko/346854%20(5
http://www.24ur.com/novice/slovenija/katarina-kresal-iz-afere-v-afero.html%20(15


243 
 

Book XX, Encore 1972–1973. New York, London: W. W. Norton & Company. 

 

--- 1991/1966. Pomen falosa. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, ur. Eva Bahovec. 

Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

--- 1991/1973. Bog in užitek ženske. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, ur. Eva 

Bahovec. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

--- 1991/1973. Pismo o ljubezni in duši Ljubljana. V Ženska seksualnost. Freud in Lacan, 

ur. Eva Bahovec. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

 

--- 1996/1964. Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. 

 

Laclau, Ernesto. 2008. O populističnem umu. Ljubljana : Sophia 

 

Lady. 2013a. Doma nosi hlače, v službi krilo. Dostopno prek: 

http://www.lady.si/2013/03/doma-nosi-hlace-v-sluzbi-krilo/ (15. maj 2015). 

 

--- 2013b. Je za vse kriva ljubezen? Dostopno prek: http://www.lady.si/2013/01/je-za-vse-

kriva-ljubezen-/ (12. maj 2015).  

 

--- 2013c. Ji bo iz krize pomagala družina? 33 (14. avgust). 

 

--- 2013č. Zdaj je Janši in Kučanu prevzela še Triglav, 34 (21. avgust). 

 

--- 2013d. Ponosna mama, ki vodi državo, 35 (28. avgust). 

 

--- 2014a. Sproščanje na smučeh, 6 (5. februar).  

 

--- 2014b. Alenkina vlada športna je rada, 8 (19. februar 2015). 

 

Lamont, Michele. 2000. The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of 

Race, Class, and Imagination. New York: Russell Sage Foundation. 

 

Landerer, Nino. 2013. Rethinking the Logics: A Conceptual Framework for the 

Mediatization of Politics. Communication Theory, 23 (3), 239–258. 

 

Lasch, Christopher. 2012. Kultura narcisizma. Ameriško življenje v času zmanjšanih 

pričakovanj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Leland, Dorothy. 1989. Lacanian Psychoanalysis and French Feminism: Toward and 

Adequate Political Psychology. Hypathia, 3 (3), 81–103. 
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