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Pojasnilo

Za jasnost razumevanja besedila, ki je pred nami, 
je nujno potrebno jezikovno pojasnilo glede dveh 
ključnih besed, ki ju avtor uporablja in ki imata 
različne specifike v španščini oz. slovenščini. Gre 
za španski besedi sexo in género, ki ju v slovenščino 
prevajamo z eno sámo besedo spol. Za nedvoumno 
prestavitev besedila iz španščine v slovenščino je po-
trebno slovensko besedo spol na zunaj zaznamovati 
z enim in drugim pomenom (sexo in género). Naj-
prej podajamo pomensko razliko med eno in drugo 
špansko besedo in nato predlog rešitve, ki smo ga 
sprejeli za prevod besedila te knjige:

Sexo (iz lat. sexus) pomeni:
a) biološki, organski spol – moški ali ženski – člove-

ka, živali, rastline;
b) skupnost pripadnikov istega spola (npr. osebe 

moškega spola, osebe ženskega spola);
c) spolni organi;
d) spolna aktivnost.

Género (iz lat. genus, -ĕris) pa pomeni:
a) ne samo spol, razumljen z biološkega vidika, am-

pak tudi spol, razumljen z družbeno-kulturnega 
vidika kot družbeno-kulturna vloga spola;
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b) izvor, rod, rodbina (skupina živih bitij, ki imajo 
eno ali več skupnih značilnosti; v biologiji tudi 
podrazred, ki vključuje vrste, ki imajo enake zna-
čilnosti);

c) vrsta, tudi generacija (razred ali tip, ki mu pri-
padajo osebe ali stvari; v slovnici npr. razdelitev 
samostalnikov na »moške, ženske, srednje«).

V besedilu bo slovenska beseda spol (in njene iz-
peljanke) nosila ob sebi še pomanjšano oznako S (za 
pomen španskega sexo) in G (za pomen španskega 
género): spolS, spolG.

prevajalka
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Predstavitev

V sodobni družbi in kulturi se razširja miselni 
tok, ki skuša zanikati spolneS razlike in zagovarjati 
popolno enakost med moškim in žensko, svobodo 
glede izbire ali ponovne določitve lastne spolneS 

identitete in usmeritve, neodvisno od tega, ali oseba 
biva z moškim ali ženskim telesom, saj gre za pre-
pričanje, da vse, kar vključuje razliko, že nosi v sebi 
tudi neenakost, diskriminacijo in zatiranje. Ta mi-
selni tok nosi s seboj zatemnitev podobe človeškega 
bitja, zakona in družine. 

Govorimo o teoriji spola1, ki se je postopoma 
vcepila v vsa področja in v vse javne prostore življe-
nja, na poseben način pa v sredstva javnega obve-
ščanja, v zakonodajo določenih držav in v vzgojne 
sisteme. Teorija spola je povezana z različnimi kul-
turnimi tokovi, kot so eksistencializem, marksizem, 
družbeni strukturalizem in konstruktivizem, skraj-
ni feminizem in homoseksualno gibanje. 

Kljub pomanjkanju znanstvene podlage in filo-
zofske utemeljenosti se je ta ideologija razširila in 
družbeno ukoreninila. Vseprisotna je in postaja iz-
raz diktature enega samega mišljenja in »politične 
korektnosti«. Mnogi ne uvidijo zlahka njenih antro-
poloških, družbenih ali vzgojnih posledic. 
1 V španščini je poimenovana kot ideología de género, torej ideologija 
(ne teorija kakor v slovenščini) in z besedo spol v pomenu spolG. (Op. 
prev.)
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Zato se nam zdi neizogibno potreben – tako z 
družbenega kot s cerkvenega vidika – kritičen odziv, 
sposoben analizirati, pretehtati in ovrednotiti ideo-
loške postavke in posledice, kar bo pripomoglo, da 
bi se morda ne znašli – gledano z družbenega vidika 
– v absurdu prikrivanja in zanikanja očitnih dejstev. 
Nekaj zelo težkega se dogaja – kakor trdi Orwell, ko 
opisuje totalitarni svet –, ko »zdrava pamet postaja 
največja od vseh herezij«.

To je, zelo preprosto in kratko povedano, cilj te 
drobne knjige. Približati teorijo spola, da bi spoznali 
njen izvor in predhodnike, njen pomen in pomemb-
nost ter njene posledice; pri tem pa poudariti njeno 
znanstveno nedoslednost, antropološko prevaro in 
zanikanje narave, kar vse spremlja to ideologijo ter 
bo omogočilo razkriti njene namene in izzive. 

Objava knjige v priljubljeni zbirki »25 vprašanj« 
je zahtevala strniti bistvene tematike okrog odgovo-
rov na 25 vprašanj, pa tudi potruditi se za jedrna-
tost, točnost in sintezo ter obenem nenehno iskati 
preprostost, jasnost in natančnost pri vprašanjih, ki 
se pogosto – namerno – predstavljajo na dvoumen 
način. Lahko se zgodi, da bo branje teh 25 vprašanj 
takoj prebudilo mnogo novih vprašanj. Ne more 
biti drugače. In prav tega si želim, da bi branje od-
govorov v tej knjigi pomagalo k postavljanju novih 
vprašanj, ki bi se mogla prebuditi, ter k osebnemu 
iskanju odgovorov nanje. 

Eugenio Alburquerque Frutos
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1 
Kaj razumemo pod pojmom 

»ideologija«?

Skozi vso zgodovino so obstajali ideje, filozofski 
pristopi, intelektualni tokovi. Pojem »ideologija« 
pa se je začel uporabljati šele proti koncu 18. stol. 
Pojavil se je znotraj okvira razsvetljenstva, v skupi-
ni francoskih razumnikov, imenovanih »ideologi«, 
s čimer se je označevala nova znanost – »znanost 
idej«. Preko nje so hoteli pokazati izvire človeškega 
védenja, opisovali so vsebine zavesti in začeli s teo-
rijo družbenega védenja (znanosti o mišljenju). Ta 
pomen se ohranja skozi 19. stol., v 20. stol. pa izgine. 

Tedaj »ideologija« doseže večpomenski značaj. 
Včasih prevlada filozofski pogled, ki ideologijo ra-
zume kot »vse ideje ali sisteme idej, ki jih sprejemajo 
posamezniki ali skupine«, drugič prevlada družbe-
na ali politična razsežnost oz. raven delovanja. Tako 
se pojme razume kot »sistem idej, potrebnih in na-
menjenih za delovanje« ali pa kot »sistem prepričanj 
in vrednot, ki se uporabljajo v političnem boju, da se 
z njimi vpliva na vedénje množic«. 

Danes ideologijo razumemo kot sistem idej in 
vrednot, ki skuša ponuditi celosten pogled na člove-
ka, družbo, zgodovino in ki služi usmerjanju vedé-
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nja oseb. To pomeni, da na jasno določen in urejen 
način izraža sistem idej in sodb, namenjen opisova-
nju, razlaganju, interpretiranju in utemeljevanju sta-
nja določene skupine ali združenja; navdihuje se pri 
skupku vrednot, ki so podlaga za določeno zgodo-
vinsko usmeritev glede delovanja omenjene skupi-
ne. V slovarju RAE2 piše: »Skupek temeljnih idej, ki 
označuje miselnost določene osebe, skupine ali ob-
dobja, kulturnega, verskega ali političnega gibanja.« 

Gre za vserazumevajoč in zaprt sistem, ne gre za 
stanje prehodnega mnenja. Za ideologije je značilna 
doslednost in stalnost. Ni nujno, da so politične na-
rave, a se od 19. stol. naprej politična sestavina zdi 
odločilna. Ideološki sistem se postavlja kot model, 
po katerem je treba urejati vse človekovo življenje. Je 
neodvisen od stvarnosti in stvarnost ga ne pogojuje; 
nasprotno, stvarnost je tista, ki je s strani ideologi-
je določena kot táka. Ko je enkrat model vzposta-
vljen, začne ideološki sistem na vseobsegajoč način 
vsiljevati njegovo uporabo. Če je nekdo privrženec, 
na primer, nacistične ali marksistične ideologije, se 
njegovo življenje odvija skladno in v sozvočju s pre-
dlogi teh dveh ideologij. Zato je vredno poudariti, 
kako zelo politični voditelji uporabljajo te ideologi-
je, da premaknejo množice.  
2 Slovar RAE (Real Academia Española) v Španiji je primerljiv s SSKJ 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika) v Sloveniji. Términ ideologija je v 
SSKJ opisan kot: »sistem idej, izražen v raznih oblikah družbene zave-
sti (desničarska, komunistična, marksistična ideologija; ideologija bur-
žoazije, kapitalizma, komunizma); tak sistem kot vodilo za politično, 
družbeno delovanje: ideologija narodne osvoboditve, totalitarna ideo-
logija.«

Teorija_spola_VSEBINA.indd   10 7. 02. 2019   10:56:22



11

Skozi večino 20. stol. se je v zahodni civilizaciji 
odvijal težak boj med najbolj skrajnimi ideologija-
mi levice in desnice (komunizem, fašizem, liberalna 
demokracija). Ideologije so se utelesile v velesile, 
ki so svojo identiteto določale na podlagi določene 
ideologije. Konec druge polovice 20. stol. se začenja 
njihov upad. Dekadenca skrajnih ideologij rojeva 
zbliževanje med tradicionalno nasprotnimi si ide-
ologijami. Po besedah Adele Cortine tako pridemo 
do »ideološkega hibridnega stanja«, na podlagi ka-
terega se znajdemo »nad desnico in levico«.  

Vedno večje je približevanje in zlivanje med li-
beralizmom in socializmom, tako da lahko govor-
jenje znotraj liberalnih demokracij o desnici in levi-
ci preprosto razložimo kot manipulativno željo po 
ohranjanju še zadnjega ideološkega zatočišča. Stare 
kategorije se zdijo zdaj že zelo umetne. V tem smislu 
Samuel P. Huntington vztraja pri trditvi, da se ljudje 
v zadnjem času ne istovetijo z ideologijami ampak 
s kulturo. Nova paradigma globalne politike ne bo 
paradigma ideologij ampak civilizacij.  

Pa vendar je v sodobni družbi še vedno živo ide-
ološko soočanje. Ne gre več za nasprotje iz 20. stol. 
med marksizmom in svobodo iz 20. stol. Pri sodob-
nem soočanju gre za nasprotje med dojemanjem 
osebe in družbe, ki izhaja iz zahodnega humanizma 
na eni strani in teorijo spola na drugi. Gre za dva 
vserazumevajoča in alternativna sistema. Morda 
tega ideološkega soočanja pogosto sploh ne zazna-
mo, saj se ne zavedamo dovolj dejstva, ki ga zago-
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vorniki teorije spola pogosto prikrivajo: da so kon-
kretne pobude kot »pravica do splava«, »zakonska 
zveza« med homoseksualci, »pravica transseksual-
cev do vpisa v civilni register s spolomS, ki ga želijo«, 
izrazi zelo močno strukturirane ideologije.
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