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Uvod

V pričujočem delu obravnavamo vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi 
in/ali seksualnimi identitetami, ki odražajo naraščajočo raznolikost v polju spola 
in seksualnosti, identitet in praks. Z namenom izogibanja nepopolnemu našteva
nju raznolikih spolnih in seksualnih identitet, ki presegajo družbeno prevladujoč 
spolni in seksualni binarizem, zamejen v heteroseksualno – gejevsko/lezbično 
identiteto oziroma v moški – ženski spol, bomo v tem delu uporabljale krovni 
termin ne binarne spolne in seksualne identitete, pri čemer imamo v mislih različne 
spolne (npr.  kvir spol, spolna fluidnost,   aspolnost itn.) in seksualne identitete (npr. 
 biseksualnost,  aseksualnost,  panseksualnost itn.). Pri obravnavi vsakdanjega živ
ljenja oseb z nebinarnimi spolnimi in/ali seksualnimi identitetami – torej oseb z 
identitetami, ki presegajo konvencionalne binarne okvire spola (moški ali ženski 
spol) in seksualnosti ( heteroseksualnost ali gejevstvo/lezbičnost) – bomo skušale1 
slediti in skozi obravnave vsaj v delu ujeti prakse vsakdanjega življenja in njihovo 
kaotičnost, ki zagotovo presega »čistost« in »urejenost«, ki jo implicirajo prevla
dujoče družbene kategorije z njihovimi jasno začrtanimi mejami in domnevno 
neprehodnostjo ter neizogibnostjo. Osredotočale se bomo na izbrane dimenzije 
vsakdanjega življenja, ki nam sicer ponuja širok in raznovrsten obseg potencialnih 
raziskovalnih »žariščnih točk«. S tem ko se osredotočamo le na izbrane dimenzije, 
zagotovo zanemarjamo nekatere druge elemente vsakdanjega življenja, ki so ravno 
tako nedvomno pomembni, vendar je selektiven fokus – ravno zaradi razpona 
možnih tem – pravzaprav ne izogiben.

Čeprav se v pričujočem delu osredotočamo na vsakdanje življenje, se ta raznoli
kost spola in seksualnosti, ki nas zanima, že odraža, čeprav zagotovo v (še) neza
dostni meri, tudi na družbenoinstitucionalni ravni. V kontekstu spola oziroma 
spolne nebinarnosti oziroma širše, spolne nenormativnosti, lahko tako sledimo 

1 • V pričujočem delu uporabljamo ženski slovnični spol v generični obliki, razen vsebinskih izjem, ko je 
bolj na mestu podčrtaj ali moški slovnični spol. 
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nekaterim institucionalnim praksam, od institucionalizacije pravne kategorije »tre
tjega spola« do pomembnih premikov v klasifikacijah transspolnosti, ki se vendarle 
premikajo k depatologizirani (ali pa vsaj manj patologizirani) obravnavi. Namreč, 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v najbolj aktualni klasifikaciji bolezni, 
International Classification of Diseases (ICD11), transspolnost umaknila iz širše 
kategorije težav z mentalnim zdravjem oziroma jo premaknila v novo kategorijo, 
povezano s spolnim zdravjem, kjer je klasificirana kot »spolna neskladnost« ( gender 
incongruence) (TGEU – Transgender Europe, 2018). Takšne premike, ki jih v Slo
veniji še ni moč zaznati (Koletnik, Grm in Gramc, 2015; ILGA Europe: Holzer, 
2018), lahko obravnavamo kot premike, ki pravzaprav z zamikom (in prepočasi) 
sledijo temu, kar se pojavlja, in temu, kar se že živi na ravni vsakdanjega življenja. 
Zdi se – in kar je pravzaprav pričakovano, glede na različne stopnje rigidnosti in 
»oficializiranosti« posamičnih družbenih institucij –, da druge sfere družbenega 
življenja to pluralizacijo hitreje in lažje prepoznavajo. Tako se je na primer plural
nost identitet razmeroma hitro inkorporirala v sferi družabnih omrežij: leta 2014 
je Facebook svojim uporabnicam ponudil nabor 50 oziroma 71 spolnih identitet, 
skupaj z njimi pa tudi možnost izbire spolno zaznamovanih zaimkov (GLSEN, 
b.d.), podobno smo leta 2016 lahko zasledili tudi na Tinderju z naborom 37 spolnih 
identitet (Tinder, 2016). Ne glede na zgoraj obravnavane in omejene premike pa – 
kot že povedano – slednjih v Sloveniji ni moč zaznati: življenje oseb z nebinarnimi 
spolnimi in/ali seksualnimi identitetami je v Sloveniji bolj ali manj obsojeno na 
molk, tišino in nevidnost ter kot tako podvrženo napačnim družbenim prepozna
vanjem oziroma misrekognicijam, ki v raznoliki pojavnosti nebinarnosti napačno 
prepoznavajo pojavnost spolne in seksualne binarnosti. Pri tem je seveda na mestu 
opozorilo, da pojavnost spolne in seksualne nebinarnosti nista specifiki aktualnih 
družbenih pogojev zahodnih družb, temveč jim – tako na ravni praks kot tudi na 
ravni kategorizacij – lahko sledimo tudi v preteklih, zgodovinskih obdobjih in v 
 nezahodnih družbah (gl. npr. Richards, Bouman in Barker, 2017). 

Kot že izpostavljeno, se bomo v obravnavi vskdanjega življenja oseb z nebinarnimi 
spolnimi in seksualnimi identitetami osredotočale na izbrane dimenzije njiho
vega vsakdanjega življenja. Te so naslednje: 1) opomenjanje nebinarnih spolnih 
in seksualnih identitet, 2) identitetne trajektorije spolno in seksualno nebinarnih 
družbenih akterk, 3) izkušnje družbenega neprepoznavanja oziroma misrekogni
cije ter strategije upravljanja in spoprijemanja z njo, ter 4) vloga t. i. varnejših in 
5) nevarnejših intersubjektivnosti pri upravljanju s širše družbenim neprepozna
vanjem spolnih in seksualnih nebinarnih identitet, ter pomen enih in drugih za 
samo doživljanje nebinarnih identitet. V prvem poglavju najprej na kratko (in zago
tovo bolj poenostavljeno, kot bi si želele) obravnavamo teoretski aparat, ki nam 
ga ponujajo   kvirovske teorije, pri čemer razgrinjamo tudi njihove šibkejše točke. 
Pri tem se osredotočamo na romantizacijo fluidnosti in mobilnosti ter antinomijo 
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transgresivnosti in subverzivnosti, v manjši meri pa tudi apropriacijo transspolno
sti v namene destabiliziranja heteroseksualne matrice. Na tem ozadju se zdi, da kvi
rovske teorije k pojavom spolne nenormativnosti in spolno nenormativne akterke 
pristopajo na bolj »družbeno raztežen« način, z nezadostnim upoštevanjem druž
bene vpetosti akterke, njene sooblikovanosti z objektivnimi pogoji, ki niso akterki 
»zunanji«, temveč tudi »notranji«, v njej utelešeni. Zaradi (večje) abstraktnosti kvi
rovskih teorij nam te s težavami nudijo učinkovita orodja za poglob ljen in socio
loški vpogled v družbeno obteženost vsakdanjega življenja oseb z nebinarnimi 
spolnimi in/ali seksualnimi identitetami. 

V nadaljevanju, v drugem poglavju, na ozadju identificiranih šibkejših točk kvi
rovskih teorij obravnavamo bourdieujevski teoretski aparat konstruktivističnega 
strukturalizma, ki z našega vidika pomembno obtežuje kvirovske teorije, predvsem 
s konceptom (spolno in seksualno zaznamovanega) habitusa, divizij družbenega 
sveta, dokse, ortodoksije in heretičnosti. Kljub temu, da se bourdieujevski teoret
ski aparat neredko srečuje s (prehitrimi) očitki determinističnosti, zagovarjamo in 
trdimo, da nam v svojih delih Bourdieu vendarle pušča in nastavlja smeri in poti 
za obravnavo družbenih sprememb in zamikov na ravni vsakdanjega življenja, ki 
jih sam v svojem fokusu na družbeno reprodukcijo ni prehodil oziroma se je nanje 
podajal v manjši meri. Njegov teoretski okvir nam omogoča, da učinkoviteje pre
poznavamo in obravnavamo akterkino družbeno vpetost, njeno sooblikovanost z 
objektivnimi pogoji, tudi v primerih njenih nenormativnih praks. Omogoča nam, 
da presegamo »čistost« antinomije transgresivnosti in konformnosti in predvsem 
s pomočjo koncepta (spolno zaznamovanega in heteroseksualiziranega) habitusa, 
inkorporiranih dispozicij in inklinacij, shem percepcij in klasifikacij, ki so same 
oblikovane v relaciji z družbenimi pogoji (in kot take primarno binarnega zna
čaja) ter družbeno pozicijo akterke, in prepoznavamo ambivalence in napetosti, ki 
spremljajo »heretične« pojave v vsakdanjem življenju: omogoča nam, da mislimo 
transgresivnost – ne za ceno in na račun konformnosti –, temveč skupaj z njo. 

V tretjem poglavju nadaljujemo z obravnavanjem manj znanega Bourdieujevega 
koncepta destabiliziranega oziroma razklanega habitusa, pri čemer si pomagamo 
predvsem z njegovo socioanalizo lastnega življenjskega trajektorija, Sketch for a self-
-analysis, in Eribonovim delom Returning to Reims, pa tudi z že obstoječimi aplikaci
jami koncepta razklanega habitusa, predvsem v polje družbene mobilnosti. Gre za 
koncept, s pomočjo katerega lahko mislimo takšno konfliktnost in nezdružljivost 
shem percepcij in klasifikacij, ki jo lahko, vsaj v delu, zaznavamo tudi v primeru 
vsakdanjega življenja spolno in seksualno nebinarnih oseb, še posebej ob upošteva
nju teže primarnega habitusa, primarnih dispozicij, shem percepcij in klasifikacij 
binarnega značaja, ki so v večji ali manjši rigidnosti formirane v primarnem druž
benem okolju in objektivnih pogojih družbenega univerzuma. Namreč, družbeno 
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prevladujoče sheme percepcij in klasifikacij so, kar se spola in seksualnosti tiče, 
binarnega značaja, in kot takšne so tudi inkorporirane v samo nebinarno akterko. 
Primež teh objektivnih pogojev – cisnormativnosti in samoumevnosti hetero
seksualnosti, ter v telo inkorporiranih dispozicij je tisti, s katerim se spolno in/
ali seksualno nebinarna akterka spoprijema v bolj ali manj intenzivni meri in je 
tisti, ki lahko poraja t. i. destabilizirani habitus, tudi na ozadju akterkinih izkušenj 
z (napačnim) družbenim prepoznavanjem njenih nebinarnih identitet oziroma z 
misrekognicijo. 

Po prvih treh poglavjih, v katerih bomo razgrnile konceptualni aparat naše ana
lize, nadaljujemo z obravnavo in interpretacijo empiričnih podatkov in s pomočjo 
poglobljenih polstrukturiranih intervjujev s 23 spolno in/ali seksualno nebinarnimi 
osebami razgrinjamo vsakdanje življenje spolno in seksualno nebinarnih oseb. V 
četrtem poglavju nas primarno zanima, kako spolno in seksualno nebinarne osebe 
opomenjajo svoje identitete – ker obstaja mnoštvo pomenov nebinarnih identitet, te 
v namen izogibanja vsiljevanju (tudi napačnih) pomenov »od zgoraj navzdol« gra
dimo »od spodaj navzgor«, s pomočjo praktične vednosti samih nebinarnih akterk. 
V zagotovo omejenem obsegu obravnavamo tudi »pedagoške prakse«, ki so jih bile 
akterke deležne v njihovem primarnem družbenem okolju, prakse, ki jih na meh
kejše in ostrejše načine pozivajo k delanju spola in seksualnosti kot »naj bi bila«, v 
skladu z družbenimi pričakovanji in normami. Različnost teh praks v primarnem 
okolju obravnavamo na ozadju distinkcije med t. i. svobodo za in svobodo od, pri 
čemer prvi element implicira ohlapnejše pogoje primarnega družbenega okolja, ki 
akterki ponujajo večji manevrski prostor za raznoliko delanje spola in seksualno
sti, drugi element pa implicira z vidika spola in seksualnosti strožji značaj primar
nega okolja in s tega vidika bolj zamejen horizont možnega, ki je v pomembni meri 
 zreduciran na »družbeno neizogibno«, družbeno usodno – na to, kar je družbeno 
pripisano in predpisano, torej cisspolnost in normativnost spola ter heteroseksu
alnost. V petem poglavju nadaljujemo z obravnavo empiričnih podatkov, in sicer 
akterkino spoprijemanje z inkorporiranimi shemami percepcij in klasifikacij, sku
paj s praksami samodiscipliniranja, v procesu njenega samoprepoznavanja v tem, 
kar »naj ne bi bilo«, v spolni in seksualni nenormativnosti, v zdaj bolj razprtem 
horizontu možnega, ki pa z družbenega vidika ostaja percipirano in klasificirano kot 
neželeno, manj naravno, manj legitimno oziroma celo kot nemožno, neobstoječe. 

Glede na to, da so družbeno prevladujoče sheme percepcij in klasifikacij binarnega 
značaja, kar omogoča družbeno prepoznavo, rekognicijo, zgolj tistim akterkam, ki 
se v tej binarnosti najdejo, četudi na družbeno »napačni strani«, kot velja za primere 
žensk, transspolno binarnih oseb ter gejev in lezbijk, se v šestem poglavju osredoto
čamo na izkušnje družbenega neprepoznavanja oziroma napačnega prepoznavanja, 
misrekognicije, spolno in seksualno nebinarnih oseb. Izkušnje z misrekognicijo, 
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neprepoznavanjem nebinarnih spolnih in seksualnih identitet, obravnavamo na 
ozadju intersubjektivnosti intimnejšega značaja (npr. v prijateljskih odnosih, inti
mnopartnerskih razmerjih) ter javnejšega značaja (npr. v izobraževalnem in zdrav
stvenem sistemu, na »ulici«), hkrati pa izrisujemo strategije spoprijema z izkuš
njami misrekognicije, ki jih v grobem ločimo na dva tipa, in sicer proaktivnejše 
strategije, s katerimi se misrekogniciji aktivneje upira, ter strategije, ki v imenu 
samozaščite in pod principom »izbiranja svojih bitk« misrekognicijo dopuščajo. 
V sedmem poglavju se osredotočamo na izkušnje misrekognicije v t. i. varnejših 
intersubjektivnostih, ki jih poimenujemo kot take ravno zaradi prisotnosti praks 
rekognicije nebinarnih identitet. V tem oziru določene odnosne dimenzije, še pose
bej prijateljstva, formirana v  LGBTIQ+ skupnosti ter intimnopartnerska razmerja, 
delujejo kot »žepi svobode«, kot odnosi, v katerih lahko nebinarna akterka svoje 
nebinarne identitete – v nasprotju z družbo kot tako – afirmira in validira. Te var
nejše intersubjektivnosti s tega vidika tako delujejo ne le kot tisto, kar spodbuja 
» heretičnost«, destabilizacijo samoumevnega, temveč tudi kot tisto, kar samo  here
tičnost ohranja pri življenju in jo s svojimi praksami rekognicije tudi krepi. 

Upoštevajoč dejstvo, da gre za prvo raziskavo kvalitativnega značaja v slovenskem 
prostoru, ki se neposredno osredotoča na spolno in seksualno nebinarnost, velja 
pričujoče delo misliti kot enega izmed prvih korakov k poglobljenemu razumeva
nju pojavnosti tako spolne kot tudi seksualne nebinarnosti ter vsakdanjega življe
nja spolno in seksualno nebinarnih akterk. Ravno zaradi manka podobnih raziskav 
v slovenskem prostoru, pa tudi v tujini, je prispevek pričujočega dela omejen na 
izrisovanje ključnih dimenzij vsakdanjega življenja nebinarnih akterk, nenazadnje 
tudi z neposrednim namenom krepitve pogosto manjkajočega elementa družbe
nega prepoznavanja in namenom dedoksificiranja binarnega značaja družbeno 
prevladujočih shem percepcij in klasifikacij – s tega vidika naj se bere tudi kot 
manjši prispevek k simbolnim bojem, k izzivu »spreminjanja vizij in divizij« 
( Bourdieu, 2018, str. 88). 
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Razteženost  kvirovskih teorij

 You as an alive and functioning queer are a revolutionary. There is nothing 

on this planet that validates, protects or encourages your existence. It is a 

miracle you are standing here reading these words. You should by all rights 

be dead. (History is a Weapon: Queer Nation Manifesto, 1990.)

Kvirovske teorije, katerih prisotnost se od konca osemdesetih oziroma začetka 
devetdesetih v akademskem polju izrazito intenzivira, se razvijejo vzporedno s post
strukturalističnim obratom (Hall, 2003; Heckert, 2005) in s kvirovskimi politikami 
ali, kot jih poimenuje Warner (2012, gl. tudi Shepard, 2010), z uličnimi politikami. 
Za te je značilna predvsem kritika heteronormativnih institucij in takrat konso
lidiranih lezbično gejevskih politik. Nastanejo kot odziv na intenzifikacijo proti
gejevskega in protilezbičnega nasilja v osemdesetih letih v zahodnem kontekstu 
oziroma v ZDA, kjer t. i. kriza HIV/AIDS omogoči konstituiranje in mobilizacijo 
figure geja kot ogrožajočega, saj se kriza HIV/AIDS obravnava kot simbol propadle 
družbene liberalizacije iz šestdesetih let. Figuri ogrožajočega geja se zoperstavlja 
figura »dobrega«, respektabilnega geja, ki praktično na vseh ravneh, z izjemo ene, 
tj. spolne zaznamovanosti objekta privlačnosti, živi življenje po normah srednjega 
razreda (Seidman, 1997; tudi Bell in Binnie, 2000; Gould, 2009). 

V primerjavi z gejevskolezbičnimi politikami so kvirovske politike domnevno 
bolj radikalnega in vključujočega značaja, saj v politično delovanje vključujejo tudi 
sicer pogosto izključene družbene skupine, od transspolnih oseb, nebelih oseb 
do oseb, ki prakticirajo marginalizirane seksualne prakse (Queer Nation Manife
sto, 1990). Po kvirovski perspektivi se zdi, da primarna namena lezbičnogejevskih 
politik nista destabilizacija oziroma rekonfiguracija in dekonstrukcija z razmerji 
moči prežetih družbenih institucij, temveč enakopravna participacija v teh institu
cijah – v institucijah, ki pravzaprav reproducirajo družbeno podrejen položaj gejev 
in  lezbijk oziroma širše, seksualnih odpadnic. V nasprotju s tem kvirovske poli
tike, pa tudi teorije, težijo k dekonstrukciji in subverziji teh institucij ter h kritični 
konceptualizaciji in dekonstrukciji identitet (tudi) kot mehanizma discipliniranja 
akterk (Kuhar, 2010). V socioloških obravnavah lahko že pred kvirovskim teoret
skim obratom zasledimo »protodekonstruktivne« pristope, od simbolnega kon
strukcionizma, interpretativizma do feminističnih teorij (McIntosh, 1996; Stein 

12
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in Plummer, 1996; Weeks, 1996; Seidman, 2010), čeravno ti protodekonstruk
tivni pristopi v kvirovskem pogledu, ki se pogosteje ozira k Foucaultovi Zgodovini 
seksual nosti (2010), pogosto ostajajo spregledani (Epstein, 1996; Jagose, 2009; 
Warner, 2012). 

Specifičen doprinos  kvirovskih teorij pa ni le samo razgrinjanje družbenih proce
sov konstituiranja homoseksualnosti, temveč predvsem učinka tovrstnega konsti
tuiranja, tj. binarna opozicionalnost (nevidne) heteroseksualnosti in (izpostavljene) 
homoseksualnosti ter v družbeno stabilizirani in homogenizirani identiteti geja 
in lezbijke, kar se nenazadnje odraža tudi v samih gejevskolezbičnih politikah 
(Jagose, 1996), ali, kot zapiše Kuhar (2010, str. 201): »Identitetna politika v pri
meru gejev in  lezbijk namreč temelji na esencialistični predpostavki, da imajo geji 
in lezbijke skupno neko naravno bit in da so eno skupaj s svojo istospolno željo.« 
Podobnih kritik esencializiranja oziroma homogeniziranja niso deležne le geje
vskolezbične politike, temveč tudi študije. Na to opozori T. de Lauretis v predvi
doma prvi uporabi navezave »kvirovska teorija« (queer theory) leta 1990: v nasprotju 
z gejevskolezbičnimi študijami naj bi  kvirovske teorije zapolnile manko intersek
cionalne obravnave seksualnosti v takrat že institucionaliziranih gejevskolezbič
nih študijah (Jagose, 2009). Povedno pa je, da se T. de Lauretis tri leta kasneje 
po domnevno prvi rabi tovrstnega poimenovanja od  kvirovskih teorij že distancira 
zaradi njihovega neizpolnjenega potenciala. Še več, ostro zapiše, da so  kvirovske 
teorije postale »konceptualno prazna stvaritev založniške industrije« (de Lauretis, 
1994, str. 287, v Jagose, 2009, str. 158). Ob bok (morebiti preostri) kritiki T. de Lau
retis vendarle velja izpostaviti, da prevladujoča odsotnost intersekcionalne obrav
nave ne priča (nujno) o inherentni ne(z)možnosti  kvirovskih teorij, da k družbenim 
pojavom pristopa na intersekcionalen način. O nasprotnem še posebej pričajo dela 
Jasbir K. Puar (2007) in Sare  Ahmed (1999), ki vprašanja seksualnosti učinkovito 
obravnavata na intersekcijah z raso in etnično pripadnostjo.

Po Warnerju (2012) je ravno raznovrstna, raznolika obravnava  kvirovskih teorij ozi
roma njihova heterogenost – prelivanje v mnogotera polja, discipline in teme –, 
tista, s pomočjo katere lahko odgovarjamo na kritike in siceršnje »obsodbe« kvirov
skih teoretizacij. Pripoznati velja, da kvirovski prijemi in pogledi živijo v različnih 
teoretskih vejah, čeprav drži tudi, da so ravno taista prelivanja in »nečiste« kvirov
ske obravnave, tudi v okviru medpresečnosti, tiste, ki pogosto predstavljajo »zlob
nega dvojčka«, »slabo vest« kvirovskim teorijam (Stryker, 2004, str. 212, gl. tudi 
1994), saj jim neredko zadajajo ene izmed najmočnejših kritik. Tako na primer J. 
Puar (2007, str. 24) zapiše, da so tiste  kvirovske teorije, ki ne zmorejo inkorporirati 
intersekcionalnosti, produkt neoliberalnega režima, ki poustvarja (vsaj) liberalni 
binarizem transgresije – podrejenosti, njuno medsebojno izključevanje in opozi
cionalnost. Ta tip teoretskega razmisleka po J. Puar (prav tam, str. 24) ustvarja 
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standarde fluidnega delovanja, ki so praktično nedosegljivi oziroma vsaj nedoseg
ljivi vsem, saj predpostavlja specifično »opremljenost« subjekta z refleksijo, zave
danjem, predvsem pa z močjo konfrontiranja: »/V/se identitete (ne le spolne in 
seksualne) morajo biti konstantno problematizirane, kar vodi v nemožnega tran
scendentalnega subjekta, ki je vedno že reflektiran, se zaveda sil normativizirajoče 
moči in ki je vedno že pripravljen in sposoben slednje tudi subvertirati, se jim 
upirati in jih presegati.« Takšno opozicionalno razumevanje upora in podrejenosti, 
ki je po J. Puar prisotno v nekaterih kvirovskih teorijah, ne zmore inkorporirati 
celotne kompleksnosti družbenega življenja in delovanja normativnosti (vključno 
z neizbežno inkorporiranostjo normativnosti v akterki sami), pa tudi ne družbenih 
razmerij moči, znotraj katerih je družbena akterka konstituirana in ki pomembno 
prečijo njen potencial tako za refleksijo kot tudi za konfrontiranje. 

Sled intersekcionalnosti, h kateri naj bi stremele kvirovske teorije, lahko zaznamo 
tudi pri J. Butler (1990, 2001),2 in sicer v njeni kritiki (feminističnih) identitetnih 
politik z vidika predpostavljanja (kolektivnega, predvsem pa homogeniziranega) 
subjekta. V tem oziru J. Butler poziva h kritičnemu premisleku subjekta identitetne 
politike, identitete kot take, ter same identitetne politike, in to z namenom odpiranja 
prostora alternativne konfiguracije političnega. Njena dekonstrukcija identitete se 
tako primarno loteva kolektivnega subjekta, ki je neredko homogeniziran in vzpo
stavljen na spregledu kategoriji »notranjih« razlik, medpresečnosti in mnogoterih, 
sočasnih družbenih pozicij tistih, ki naj bi jih identiteta in identitetna politika pred
stavljali. Takšno ontologizacijo političnega – enodimenzionalno in na homogenizi
ranju ter na spregledih medpresečnosti utemeljeno formiranje političnih zahtev in 
interesov – velja podvreči kritiki. Kvirovska dekonstrukcija identitete tako kot poli
tične vzpostavlja »same okoliščine, v katerih je identiteta artikulirana« (Butler, 2001, 
str. 157), kar v naslednjem koraku omogoča tudi rekonfiguracijo političnega, ki naj 
stopi v smer koalicijskosti interesov, koalicijskih, ne enodimenzionalnih, politik. 

Kuhar (2010, str. 205) v tem kontekstu učinkovito strne način političnega delovanja 
politik koalicije: »Tisto, kar akterke3 problemsko osnovane politike definira, je (sku
pen) problem, ne pa skupna, unificirana in homogenizirana identiteta /…/ Poli
tična zavezništva je torej potrebno iskati s tistimi, ki si delijo isti problem.« Zagata 
pri tovrstnem političnem delovanju lahko nastopi pri prepoznavanju problemov 
kot skupnih – to je nenazadnje še posebej jasno razvidno na primeru konfliktov 
znotraj feminističnih skupin (in teoretičark) v povezavi s pojavom transspolnosti. 
Nekatere feministične skupine in avtorice namreč družbeno skupino transspol
nih oseb percipirajo zgolj kot podaljšek strukturnega nasilja,4 katerega namen je 

2 • Izvirnik v angleškem jeziku je bil izdan leta 1990, prevod v slovenščino pa je bil narejen leta 2001. 

3 • V žensko slovnično obliko spremenila avtorica. Enako velja za vse nadaljnje citate. 

4 • Gl. npr. J. Raymond in njeno delo The transsxual empire (1994).
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utrditi podrejenost cisspolnih žensk oziroma oseb, ki jim je bil ob rojstvu pripisan 
ženski spol, kljub temu, da je njihov boj (problem) pravzaprav skupen – boj proti 
zamejevanju v normativne spolne vloge in destabilizacija spolno zaznamovane hie
rarhije oziroma moške dominacije (v prepletu z ostalimi osmi moči) (Stone, 2006; 
Ahmed, 2016). Skratka, glavna nevarnost politike koalicije je nezmožnost prepo
znavanja, če se vrnemo h Kuharju (2010), problema kot skupnega. Na podlagi tega 
tako Kuhar (prav tam) kot tudi Gamson (1996) prihajata do podobnih zaključkov, 
tj. da je treba politike zavezništev vendarle prepletati tudi z identitetnimi politi
kami, vzporedno s tem pa tudi nenehno preizpraševati in kritično pretresati vlogo 
regulatornih družbenih institucij pri reprodukciji identitetnih kategorij in njihovih 
zamejitev. 

Ključna za takšno rekonfiguriranje političnega – za manj izključujoče identitet ne 
politike, bolj zamaknjene v smeri koalicijskosti – je po J. Butler (2001) kritika 
predpostavke o akterki, o njeni identiteti, ki predhodi akterkinim dejanjem, inte
resom, tj. kritika predpostavke o tem, da obstaja ontološko distinktiven temelj, ki 
šele v »naslednjem koraku« poraja in regulira delovanja in interese akterke. Na 
tem mestu se lahko navežemo tudi na diskusijo J. Butler o Nietzschejevi relaciji 
med akterko in dejanjem (doer – deed) (1993, 1996, 2005). V tej relaciji je deja
nje retroaktivno pripisano akterki (akterka izvrši dejanje); v tem pripisu je dejanje 
neprepoznano kot za akterko konstituirajoče in predhodno v smislu družbenih pogo
jev, ki uokvirjajo akterkina delovanja (prav tam). Na ozadju tega retrospektivnega 
pripisa je akterka vzpostavljena kot prvi člen kavzalne verige – kot vzrok, ki uteme
ljuje in razlaga posledico (dejanje oziroma delovanje), čeprav, izpostavlja J. Butler 
(1997a, 2005): »/N/i subjekta, ki predhodi ali izvrši ponavljanje norm.« Povedano 
drugače, subjekt (oziroma iluzija subjekta kot stabilnega, unificiranega, utemelji
tvenega, vzročnega) je retroaktivno proizveden skozi repeticije norm, skozi njena 
delovanja (Butler, 1993, str. 21), ta predpostavljena »vzročnost« akterke pa je tudi 
tista, na ozadju katere se vzpostavlja iluzija stabilnosti, koherentnosti in čistosti 
identitetnih kategorij, ki jim akterka pripada. Identitetna kategorija spola, na katero 
se osredotoča J. Butler, tako vzpostavlja iluzijo subjekta s koherentno, stabilno in 
fiksno identiteto, delovanja in interese; vzpostavlja spolni binarizem kot del hetero
seksualne matrice in utrjuje heternormativnost družbene ureditve; poraja pa tudi 
celotni matrici konstitutivno »zunanje«, abjektirano, ki se sicer z družbenega 
vidika kaže kot neobstoječe (– družbeno prepoznano, ker je nepre poznavno) ter 
poraja nasilje, ki izhaja iz same strukturiranosti te matrice.

Čeprav J. Butler to nasilnost družbenih struktur primarno obravnava skozi sim
bolno, v povezavi z althusserijanskim konceptom interpelacije, v kateri je subjektu, 
razumljenem skozi dvojni proces podreditve in konstitucije (konstitucije skozi 
podreditev), podeljeno ime, ki ga razumemo kot inteligibilno družbeno kategorijo, 
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vzpostavljeno skozi interpelacijske klice, pa nasilje nikakor ni omejeno zgolj na 
simbolno, temveč vključuje tudi materializirano oziroma materialno nasilje: oba 
tipa nasilja sta prepletena in se medsebojno utrjujeta in podpirata. Interpelacijski 
klici, podeljevanja imena so pozivi k skladnosti z »zakonom«, pozivi, ki so po J. 
Butler učinkoviti tako zaradi 1) univerzalne ranljivosti subjekta na relaciji z zako
nom, ki vzpostavlja »pripravljenost« subjekta na odziv, kot tudi zaradi 2) »obljube« 
o družbeni vpetosti v obliki identitete, torej o prepoznavi (Butler, 1997b). Ravno ta 
element univerzalne ranljivosti, ki ga izpostavlja J. Butler, je tisti, opozarja K. Oliver 
(2001), ki lahko oteži vzpostavljanje distinkcij med tistimi formami in mehanizmi 
subjektiviranja, ki so inherentni konstituiranju subjekta, ter nasiljem, ki ni inhe
rentno samim procesom subjektivacije – in kot tako ni neizbežno –, torej nasiljem, 
ki izhaja iz konstituiranja subjekta v podrejene oblike družbene eksistence. Pove
dano drugače, niso vsi klici v družbeno eksistenco enako ogrožajoči in nasilni: kate
gorije in njihova razvrščanja, hierarhiziranja imajo pri tem nezanemarljivo vlogo.

Uvodni del naj ne služi, kot pravi Warner (2012), razglasitvi smrti kvirovskih teo
rij, temveč orisom kritik z namenom koherentnejše obravnave vsakdanjih življenj 
tistih, ki se z družbenega vidika nahajajo v polju neinteligibilnega; za orise, ki kli
čejo po sociološki kvirovski analizi, ki bo prepoznavala ne le družbena razmerja 
moči ter potencialnost in pravzaprav nujnost upiranja in subverzije, kar J. Butler 
vsekakor učinkovito počne, temveč tudi pogoje upiranja, posledice upiranja, nee
nakomerno porazdeljeno ranljivost družbenih akterk ter neenakomerno porazde
ljene resurse, ki omogočajo ne le prelom z družbeno dodeljeno in pripisano ter 
predpisano inteligibilno eksistenco, temveč tudi kontinuacijo tovrstne prelomljene 
eksistence, tudi v in skozi boje, ki ta prelom spremljajo na ravni vsakdanjega življe
nja. Za učinkovito sociologizacijo pa potrebujemo orodja, ki jih ne nujno najdemo 
v kvirovskih teorijah, deloma tudi zaradi njihove humanistično in poststruktura
listično zaznamovane abstraktne obravnave, ki jo lahko presežemo, če se, oprem
ljene z ustreznimi teoretskimi nastavki, spustimo na raven vsakdanjega življenja, 
ki je v precej večjem neredu (Sandywell, 2004) in bolj kompleksna, kot nakazujejo 
abstraktni koncepti kvirovskih teorij. 

Pri tem se zavedamo problematičnosti poteze naše redukcije sicer raznolikih 
kvirov skih teorij na dela J. Butler: naj nam ta poteza služi zgolj kot prikaz tistih 
šibkejših točk, ki nikakor niso edinstvena in specifična za kvirovske teorije; še več, 
nekaj podobnih pomislekov bi nenazadnje lahko usmerile tudi na poststruktura
listične teorije kot take z njihovimi fokusi na mobilnost in fluidnost subjekta, pa 
tudi na določene sociološke teoretizacije, ki pod baldahinom postmoderne družbe 
zaznavajo in obravnavajo utekočinjenje družbe, skupnosti, razsidranje akterk, 
njihovo plavajoče stanje konstantnega (samopre)delovanja jaza (Giddens, 1991; 
Bauman, 2000; Bauman in Vecchi, 2008) kot zahteve aktualne družbene ureditve, 
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pri tem pa spregledujejo vsaj to, da so strukturno podprte in spodbujene kvečjemu 
zgolj določene forme fluidizacije, znotraj okvirov refleksivnosti pa spregledujejo 
možnost (ki je pravzaprav tudi nevarnost), da je refleksivnost morda zajeta v druž
beno strukturiranost, njene meje pa vzpostavljene z mejami družbeno pričako
vane, zaželene in – z vidika reprodukcije – manj »nevarne« refleksivnosti (Bottero, 
2010; Jokinen, 2016). Doprinos kvirovskih teorij je vendarle jasen: kot opozarja 
Warner (2012), so pomembno soprispevale k oblikovanju kontrajavnosti tako 
znotraj kot zunaj akademskega prostora, k oblikovanju družbenega prostora za 
heretičarke spola, seksualnosti in drugih kategorij; v nezanemarljivi meri držijo pri 
življenju »politično imaginacijo seksualnosti, ki je sicer nemožna v okvirih domi
nantne usmerjenosti gejevskolezbičnih politik« (prav tam, str. 4), in preko tega 
pravzaprav, če se vrnemo k Bourdieuju (1988), uresničujejo njegov poziv k hete
rodoksiji – vive la crise! – (tudi) v družboslovnih znanostih, predvsem v relacijah s 
študijami seksualnosti, gejevskolezbičnimi študijami in feminističnimi teorijami. 
Vendarle pa mestoma drži, da sta fluidnost in transgresivnost družbenih akterk, 
kot ju obravnavajo kvirovske teorije, pretirano poudarjeni, enosmerno obravnavani, 
pogosto pa tudi ne empirično podprti. Kljub tej kritiki pa se vendarle odmikamo 
tudi od potencialnih empiricističnih teženj, ki odzvanjajo v Bourdieujevi predelavi 
Kantovega diktuma (1988, str. 774–775): »/T/eorija brez empirične raziskave je 
praz na, empirična raziskava brez teorije je slepa«. Tako privzemamo tudi argu
ment J. Butler (2004, str. 122), da živimo v svetu, v katerem nekateri »umirajo 
zaradi manka možnosti«, in na tem ozadju prepoznavamo potencial prispevka teo
rije k »odpiranju sveta, za katerega smo mislile, da je zaprt«. V tej ambivalenci se v 
nadaljevanju lotevamo obravnave napetosti med »sorojencema«, med sociološkimi 
in kvirovskimi pristopi. 

Napetosti med »sorojencema« –  
med kvirovskimi in sociološkimi pristopi

Razvoj in utrjevanje kvirovskih teorij v akademskem prostoru po Epsteinu (1996) 
spremlja posebna teoretska amnezija podobnih konstrukcionističnih socioloških 
analiz (Epstein, 1996; Dunn, 1997). Čeprav Epstein (1996) govori o amneziji, 
je ta izraz verjetno pretiran, saj predpostavlja že naučeno, ki je naknadno pozab
ljeno: na ozadju razmerij med humanističnimi in družboslovnimi vedami, tudi 
njihovim kompetitivnim značajem in ostrim zamejevanjem disciplinarnih meja v 
namene vzpostavljanja in utrjevanja discipline kot take, kvirovskim teoretizacijam 
ne moremo očitati spregledovanja oziroma pozabljanja že naučenega, lahko pa smo 
utemeljeno kritične do samega disciplinarnega zamejevanja, ki pogosto prepre
čuje produktivna sodelovanja preko disciplinarnih meja. Zdi se, da se tudi Epstein 
(1996) v svojem delu ujame ravno v tovrstne dinamike disciplinarne kompetitivno
sti, ko zapiše, da kvirovske teoretizacije s tem, ko ne prepoznavajo in ne priznavajo 

PERGER_2021_TISK.indd   17 23/02/2021   11:34



18

vsebinske podobnosti v smislu družbenih procesov konstituiranja identitetnih kate
gorij, tvegajo »odkrivanje že odkritega« (prav tam, str. 157), a, kot opozarjata Stein 
in Plummer (1996, str. 129), v sociologiji pravzaprav pogrešamo »seksualno revo
lucijo« podobnih razsežnosti, kot jo ustvarjajo kvirovske teoretizacije. Namesto da 
kvirovske teoretizacije in njihove prispevke k analizi spola in seksualnosti ter njune 
kompleksnosti poskušamo nevtralizirati z že obstoječimi sociološkimi obravnavami 
enakih pojavov, torej da kvirovske teoretizacije enosmerno premeščamo v polje 
sociološkega »ženarejenega«, je kvirovske teoretizacije in sociološke premisleke 
bolj smiselno in učinkovito misliti v medsebojnem razmerju tenzije, ki omogoča 
prepoznavo tako prispevkov enih in drugih kot tudi njihove omejitve, izhajajoče iz 
značaja njunih teoretskih in empiričnih instrumentov. Kot zapiše Green (2007, str. 
27): »/T/eoretska obljuba kvirovskih teorij zahteva stalno zavezanost dekonstrukciji, 
ki deluje v tenziji z, in ne kot ekstenzija socioloških pristopov k subjektu.« 

Čeprav lahko oba pristopa – kvirovskega in sociološkega – mislimo kot pristopa 
dveh »sorojenk« dekonstrukcije (Green, 2007, str. 30), ki izhajata iz različnih teo
retskih vej, glavna točka tenzije med njima nastopi v sami obravnavi družbenega. 
Zdi se namreč, da je družbeno v kvirovskem pristopu sicer obravnavano, a je v nji
hovem fokusu na transgresivno, mobilno in fluidno pogosto obravnavano na druž
beno »raztežen« način (McNay, 2014), ki spregleduje dinamike družbenih struktur, 
kot se realizirajo na ravni vsakdanjega življenja akterke. Samo obravnavanje mobil
nosti in fluidnosti je sicer prisotno tudi v sociološkem imaginariju, a v primerjavi s 
kvirovskimi teoretizacijami pogosto na bolj distopičen način (npr. Bauman, 2000), 
kot je značilen za kvirovske teorije (Provencher, 2014). Bolj utopičen pristop, ki 
se sicer mestoma očita kvirovskim teoretizacijam, pa na tem mestu nikakor ni 
diskreditiran. Čeprav kvirovske teoretizacije vsebujejo določene šibke točke, ele
ment utopičnosti ni eden izmed njih. Na tem mestu se lahko obrnemo na Wrighta 
(2010) in D. Cooper (2014). Wright (2010) namreč izpostavi pomen zamišljanja 
oziroma predstavljanja realnih utopij v intelektualnem polju, v emancipatoričnem 
družboslovju, utopij, ki so sposobne prepoznati tenzijo med sanjami in praksami, 
medtem ko D. Cooper (2014) izpostavi pomen vsakdanjih utopij kot obljubljajočih 
prostorov (promising spaces), ki nakazujejo in živijo potencialne alternative v svetu, 
potrebnem rekonfiguracije.5 Problem kvirovskih teoretizacij ni utopični element 
kot tak, temveč sam tip utopične imaginacije, ki mestoma spregleda tenzije, kom
pleksnosti in ambivalence v vsakdanjih praksah. Te so v kvirovskih teorijah pogosto 
zreducirane na abstraktno obravnavo s konceptom »življenj, ki jih ni moč živeti« 
(Butler, 2012, str. 15), univerzalizirane ranljivosti subjekta (Butler, 2015) za nasilne 

5 • Podobno zasledimo tudi pri Bourdieuju (Bourdieu in Wacquant, 1992) v kontekstu t. i. razumskega 
utopianizma, ki se na podlagi vednosti o družbenem delovanju zaveda mej svobode ter je kot tak pozi
cioniran med sociološko resigniranostjo (izhajajočo iz predpostavljene determiniranosti družbenega 
življenja) in utopičnim voluntarizmom.
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družbene forme nazivanja ter univerzalizirane nasilnosti družbenega reda. Z obra
tom fokusa na vsakdanje življenje in njegovi obtežitvi z družbenimi strukturami 
in regularnostmi (McNay, 2014) potencial utopičnega zamišljanja in prepoznava
nja obljubljajočih prostorov (Cooper, 2014) postane bolj realen (Wright, 2010) ozi
roma, z Bourdieujem (Bourdieu in Wacquant, 1992), bolj razumski. 

O brezskrbnem prestopanju meja

Če se najprej osredotočimo na problem fluidnosti in mobilnosti, kot se vzpostavlja 
v kvirovskih teorijah, lahko v slednjih sledimo obravnavanju fluidnosti in mobil
nosti skozi prizmo romantiziranja, v kateri se fluidnost, neusidranost enačita z 
osvoboditvijo oziroma osvobojenostjo subjekta. »Migriranje« se bere kot osvobo
ditveni izhod iz »običajnosti življenja«, v katerem »identiteta (subjekt kot dom in 
subjekt kot doma) postane nemožna« (Ahmed, 1999, str. 332). Takšno romantizi
ranje temelji na figuri migrantke kot prispodobi za mobilnost, temu izenačenju 
pa sledi, prvič, zabrisanje družbenozgodovinske determiniranosti mobilnosti in 
migracij kot privilegija določenih družbenih skupin, ki so lahko »brez doma« – 
»brezdomne« – ravno zaradi tega, ker je ves svet njihov dom, tj. ker je ves svet nare
jen po njihovih merah (Ahmed, 2014a), in, drugič, zabrisanje izrazite nasilnosti 
specifične družbene strukturiranosti, ki poraja (prisilna) migriranja in mobilno
sti oziroma pojavnost brezdomnosti, tudi s tem, ko reproducira »tujost« nekate
rih družbenih skupin (Ahmed, 2006). Ključno vprašanje potenciala mobilnosti in 
fluid nosti, migriranja, torej ni le, kdo je mobilen, kdo lahko migrira, kdo je (lahko) 
brezdomen – in kakšni so subverzivni potencialni teh pojavnosti, temveč tudi – ali 
pa celo najprej in predvsem – kako, pod kakšnimi pogoji in za kakšno ceno. Šele s tem 
razmislekom lahko uvidimo problematičnost metaforizacije migriranja, mobilno
sti in fluidnosti akterke: razkrijejo se družbene silnice, ki določene tipe mobilnosti 
in fluidnosti nekaterih omogočajo, celo spodbujajo (tudi v kontekstu identitetnih 
kategorij), v istem zamahu pa ustvarjajo tudi migriranje kot procese izvrženja tuj
stva oziroma »tujih«, kjer migriranje predstavlja redko, četudi pogosto kaznovano 
in družbeno manj želeno, možnost preživetja. 

Zdi se, da je romantična fluidizacija identitetnih kategorij, slavljena kot transgresija 
in osvoboditev spon »doma« (v tem primeru identitetne kategorije), označenega z 
usidranostjo, fiksnostjo v družbenih prostorih, (bolj) dostopna tistim, ki lahko dis
identitetna preigravanja vzamejo točno kot taka – kot lahkotna preigravanja, iz 
katerih se lahko izstopi, ko igra postane preresna. Tako dom (identiteta subjekta) 
kot tudi mobilnost (disidentifikacije) sta označena z ambivalentnostjo, ki onemo
goča posplošeno romantizacijo, saj lahko »dom«, sama možnost »biti doma« deluje 
kot privilegij – še posebej takrat, ko je akterka doma v svetu kot takem –, ki v svoji 
razsežnosti ni enako dostopen vsem in ki kot tak ne more biti del samoumevnosti, 
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ki jo je s fluidizacijo treba prestopiti, zato da se osvobodimo (Heyes, 2003). Dom 
je torej lahko razširjen na ves svet (dom = svet) – na način, da distinkcija med 
njima postane neločljiva in neopazna. Takšno razmerje ekvivalence pa je neredko 
slepo za prelome, v katerih dom ni ekvivalenten svetu, ali, še intenzivneje, do pre
lomov, v katerih dom trči ob svet. V teh primerih neekvivalentnosti doma s svetom 
je prvi skrčen zgolj na domače bivalne prostore v razpokah sveta. Generalizirana 
romantizacija »brezdomnosti« je tako rokohitrska tudi v smislu ignoriranja tega, 
da za nekatere (morda celo za večino) fluidnost brezdomnosti ni dosegljiva niti pre
življiva brez »domačih bivalnih prostorov«, podpornih sistemov, ki vzpostavljajo 
»prostore olajšanja, prostore zadihanja, inventivne prostore« (Ahmed, 2014b, str. 
169). Teoretska romantizacija fluidnosti in mobilnosti je možna le v primeru, ko 
njuni pojavnosti obravnavamo mimo vsakdanjega življenja, v zamahu teoretskega 
generaliziranja, ki na analitski ravni vzpostavlja konstrukt akterke, ki lahko brez
skrbno prestopa meje (misljivega, doksičnega) v teoriji, ne pa (nujno) tudi v praksi. 
Takšen pristop ne zajema premisleka pogojev emancipacije, družbenih sankcij in 
mehanizmov discipliniranja (poskusov) izgrajevanja alternativnih svetov; je primer 
utopistične utopije, ki je utopistična tudi ali pa predvsem zaradi tega, ker to, kar je 
za nekatere komajda preživljivo (prestopanje takšnih in drugačnih meja, vključno z 
mejami kategorij), misli kot lahkotno preživljivo, in ta diskrepanca med komajda in 
lahkotno je tista, ki močno nevtralizira emancipatorični značaj tovrstnih teoretskih 
produkcij.

Romantizacijo mobilnosti in fluidnosti lahko povežemo tudi s konceptom, ki 
neredko ostaja neizrečen, tj. z migriranjem in mobilnostjo povezanim statusom 
tujstva, ki konstituira določene akterke kot pozicionirane izven njim pripadajočega 
prostora – kot neprave akterke na nepravem mestu. Schutz (1944) za tujko zapiše, 
da je pogosto prepoznana kot »nehvaležna«, saj ne prepoznava in priznava tega, 
kar bi bourdieujevsko lahko poimenovale kot udobje doksičnega, domačega. Tujka 
zavrača zaščito, ki jo slednje ponuja, saj, kot izpostavi Schutz (prav tam, str. 507), 
zanjo pravzaprav ne predstavlja predpostavljene in pričakovane zaščite in varnosti, 
temveč prej »labirint, v katerem je izgubila smer«, prostor, v katerem se ne najde in 
ne znajde. Paradoks tujstva, izpostavlja Simmel (1971), je tudi preigravanje bližine 
in oddaljenosti: ključnega pomena pri konstituiranju tujstva in tujke je namreč 
sočasnosti bližine in oddaljenosti akterke, prepoznane kot tujke. Ta je prepoznana 
kot tujka ravno zato, ker je daleč (oddaljena od samoumevnega, domačega, pre
vladujočega) in blizu oziroma preblizu, ko je del sveta, ki ni njen dom. Ravno ti 
trki s samoumevnim, z doksičnim, skozi katere se nenazadnje tudi razkriva pri
silni in nasilni značaj samoumevnega, so tisti, ki so v romantiziranju mobilnosti in 
 fluidnosti pogosto spregledani. Pristop, ki družbeno razteženo romantizira mobil
nost in fluidnost, je tako treba podkrepiti (vsaj) z naslednjima kritičnima razmisle
koma o: 
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1. sami potencialnosti delovanja, ki jo sicer pogosto obravnavamo zgolj skozi 
perspektivo strukturne nedeteminiranosti praks, vednože neuspelega citi
ranja družbenih norm, na ozadju česar se poraja antinomija transgresivno
sti in konformnosti (t. i. prakseološka dimenzija);

2. razteženosti identitetnih dekonstrukcij, mobilnosti in fluidnosti družbe
nih akterk od njim lastnih živetih izkušenj (lived experience), ki jih neredko 
spremljajo družbeni mehanizmi in prakse sankcioniranj (t. i. izkušenjska 
dimenzija). 

Romantizacija fluidnosti in mobilnosti lahko ostaja koherentna le v primeru, 
ko premisleki ostajajo na ravni abstraktnega teoretiziranja – ko ne obravnavajo 
vsakdanjega življenja v njegovem »neredu«. Z namenom razgrinjanja tega sicer 
spregledanega nereda se v nadaljevanju osredotočamo na dve analizi J. Butler, 
v katerih lahko tudi že začrtamo teoretski okvir, ki nam zgoraj zabeležene pre
misleke pomaga »obtežiti«, in sicer bourdieujevski konstruktivistični struktura
lizem. Analizi se nanašata na zapise J. Butler, in sicer najprej na 1) njen zapis 
v povezavi z Roso Parks (1997a), ki razgrne problematičnost konceptualiziranja 
potencialnosti delovanja (agency) zgolj na individualni ravni. Takšna obravnava 
potencialnosti delovanja teče mimo premisleka o pogojih družbenega življenja, ki 
uokvirjajo potencialnost in distribucijo resursov za transgresije družbenih norm, 
pa tudi mimo prepoznavanja ambivalentnosti pogosto poenostavljenega razmerja 
med transgresijo in konformnostjo. V drugem koraku pa obravnavamo tudi 2) njen 
zapis v povezavi z umorom Brandona Teena, ki nakazuje na kvirovskoteoretsko 
»izrabo« spolne nenormativnosti za destabilizacijo heteroseksualne matrice. 

Med uporništvom in podrejenostjo

J. Butler primer Rose Parks obravnava v poglavju Excitable speech (1997a), v kate
rem obravnava tudi Bourdieujev teoretski okvir (predvsem s fokusom na Language 
and symbolic power, 1991) v kontekstu razlike med avtoriziranim govorom in govo
rom z avtoriteto. V kritiki Bourdieuja in domnevne determinističnosti njegovega 
teoretskega aparata se J. Butler nasloni na analizo primera Rose Parks, s pomočjo 
katerega skuša razgrniti neustreznost Bourdieujevega teoretskega aparata, njegov 
deterministični značaj, razkriva pa kvečjemu (ali pa tudi) šibke točke kvirovskih 
teorij. 

Za upor Rose Parks proti segregacijskim zakonom, ki so oficializirali prostorsko 
segregacijo v različnih razsežnostih, J. Butler zapiše: »Ko Rosa Parks sede v sprednji 
del avtobusa, nima za to nobene predhodne pravice, zajete v segregacijskih konven
cijah Juga. Kljub temu je to pravico zahtevala, brez predhodne avtoriziranosti, ter 
s tem podelila določeno avtoriteto dejanju in začela uporniški proces strmoglavljenja 
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