
a brünni masaryk egyetem szociális Tanulmányok kara, a prágai károly egyetem
Humán Tudományok karának Társadalmi nemi Tanulmányok Tanszéke, a pozsonyi
Comenius egyetem Bölcsészkarának Társadalmi nem központja, valamint a Cseh
TudományosakadémiaszociológiaiIntézeténekGenderésszociológiarészlegeésa
nőésaTudománynevűnemzetiközpontjaközösrendezésébenkerültsoracsehés
szlovákfeministatanulmányokmásodikkonferenciájára2011.november3-ánés4-én.

azelsőkonferenciáhozkapcsolódva(amely2005-benvolt)a2011-esrendezvény
célkitűzéseiközötta legfontosabbacsehországiésszlovákiaifeministadiskurzusés
kutatásaktuálishelyzeténekfeltérképezésevolt.ezentúlpedigteretadottakülönféle
feministatörekvésekpárbeszédének,különfigyelmetszentelveatársadalminemmint
analitikus kategória interdiszciplináris jellegének,mivel ennek jelentése a hagyomá-
nyostudományosdiszciplínákhatáraittúllépi.

akonferenciátaszervezőkegyolyandialógusalapjaként,kiindulópontjakénthívták
össze, amely a különféle diszciplináris, konceptuális és episztemológiai szempontok
között játszódik le. a tudomány, aművészet, az oktatás, amunkapiac, a politika, a
médiumokfeministamegközelítését,valamintagender,azosztály,aszexualitásésaz
etnicitás kapcsolatát ésösszefüggéseit is feltérképezheti. éppenezért lett a címea
határésamögötteésrajtakívülesőhelyéstér.

a konferencia résztvevői a következő témákat dolgozták fel: a tudományágak és
szakokközöttihatárokésátfedések,amódszerekésmetodológiákközöttihatárokés
szinergiák,anyilvánosésamagánszférahatáraiésátfedései,akeletésanyugat,a
délésazészakközöttihatárok,atársadalmakbelsőhatáraiésaköztüklevőössze-
kapcsolódások, a társadalomképviselőinek és szerkezeteinek kölcsönös összefonó-
dásai,atudatésatérhatáraiésezekátlépései,avalóságésakritikaiközöttiátfedé-
sek,azaktivizmusésatudományközöttihatár,amindennapiésaszakmaitudásátfe-
déseiéshatárai,anormalitáshatáraiésehatárokkitolása,ahasznosésahaszonta-
lantudáshatárai,azobjektívésaszituatívmegismeréslehetőségei,valamintmaguka
határok,őrzésükésledöntésükösszefüggései.

a két nyitóelőadást ann snITow, neves angol feminista irodalomtudós ésGerlInda
Šmausová,asaarbrückeniegyetemszociológusprofesszora,afeministaepisztemológia
neveskutatójatartotta.akétnaposrendezvényentöbbminthatvanelőadáshangzott
el,többblokkbaosztvaatémáksokrétűségemiatt.álljonittcsaknéhányasokközül:
a hatalom és a kiszolgáltatottság hierarchiája, a szituált tudományosmegközelítési
módésannakkritikája,alegálisésillegálishatárai,azidentitásmegalkotásaésrep-
rezentációja,aszövegmintazemlékezetalakítója,areprodukciómintszociálisjelen-
ség,aziskolaésacsaládahatárelőtt.
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az előadások mindegyikét szinte lehetetlen bemutatni, ezért csupán néhány ki-
emeltenérdekestémátismertetek.

alICe červInková A nevetés feminista politikái (Feministicképolitikysmíchu)címűelő-
adása Isabelle stengers „another look: relearning to laugh“ (2000) című írásából
indulki,amelyarraszólítfel,hogyatudományoskutatástazérdeklődésszempontja
felőlközelítsükmeg.stengerskritikusálláspontrahelyezkedikazonfeministaelmélet-
írókkalszemben,akikszerinta racionalitásésazobjektivitása tudományoskutatás
meghatározóaspektusa.nemutasítjaelazobjektivitástésaracionalitást,deatudo-
mánytolyantérkéntmutatjabe,amelybenhelyetkapamegbízhatótudásésazérdek-
lődés(izgalom,öröm,meglepetésésnevetés).

Jana CvIková,azszTaIrodalomtudományi Intézeténekdoktoranduszaésazaspekt
feministaszervezetegyikalapítótagjaelőadásábanaztkutatta,milyennemkoncepci-
ók alakulnak ki a szlovák irodalomkritikában. leszögezte, hogy az utóbbi évtizedek
szlovák irodalomkritikájában egyre gyakoribbak az irodalmimű szerzőjének nemére
valóutalások.anőiirodalomvagynőiíráskéntmeghatározottművekaffélenőkáltalírt
irodalomhatárait próbáljákmeghatározni. ez a nemi szempontúbesorolás azonban
tulajdonképpennemtudatos,éscsupánegyetlenszempontraszűkítileaműmegha-
tározását,amigyakranértékelésénekkáráraválik.ezzelösszefüggésbenakritikusok
kiemelik,hogyaszerzőnőanemésanemisztereotípiákstb.problémájátdolgozzafel.
CvikováanemkülönféledefinícióiéskategóriáiközülJoanwallachscottfeministatör-
ténész kulcsfontosságú tanulmányánakmeghatározásait használta fel (a társadalmi
nemmintatörténelmianalízishasznoskategóriája).aztvizsgálta,vajonaszlovákiro-
dalomtudományés-kritikahasználja-eatársadalminemetolyananalitikuskategória-
ként,amelyelégerősahhoz,hogymegváltoztassaamegszokottparadigmákat.

eva kalIvodová afordításgenderszempontjairólértekezett.vajonrésztvesz-eagen-
der a fordítás folyamatábanésaz erről való gondolkodásban?– teszi fel a kérdést.
sokévesfordítóimunkájábólkiindulvaafordításnakazonmeghatározófaktorairaössz-
pontosít,amelyekösszefüggésbehozhatókafordítónőés/vagyférfinemével.anemi
identitáshatásainagyoneltérőklehetnekattólfüggően,hogyafordítószemélynemi
identitásahogyanjelenikmeg.aszövegbenelfogadottkulturálisnormakéntvagyakon-
frontáláseszközekéntakulturálisnormarendszerrelszemben,továbbáhogyafordítás
folyamatábanformálódik-emeg,séppenabbantalál-eújlehetőségeket.atanulmány
különféleszövegek(irodalmiésnemirodalmi)fordításaitelemzi,alapvetőcéljapedig
annakkutatásavolt,mikéntváltozikésalakulanemiidentitásafordításfolyamatában.

maĎarová zuzana A politikai szubjektumok a gyengéd forradalomban címmelaforra-
dalomban részt vett nőkkel folytatott beszélgetések narratív analízisét készítette el.
azokatafolyamatokatfigyeltemeg,ahogyananőkmapozicionáljáka21évvelezelőt-
tiaktívrészvételüketvalaholanyilvánosésaprivátszféraközött,sezáltalhatárokat
alakítanak ki, valamint dekonstruálnak ezek között. a nők láthatatlanná tételének
különféle mechanizmusaira utalnak a 1989. novemberi események folyamatában,
valaminta történetírás folyamatában is,smindeztösszefüggésbehozzákanőkala-
csonyrészvételévelazún.nagypolitikában.

lIBora oaTes-IndruCHová,abrünnimasarykegyetemdocenseésa feminista iroda-
lomtudománykiválóművelőjeelőadásábanarrólamítoszrólfejtettekinézeteit,amely
szerint a feminista gondolkodás az 1989-es változások után került nyugati hatásra
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csehkörnyezetbe.amellettérvel,hogyezatézisazegészhuszadikszázadfolyamán
folyamatosan jelen volt. az előadás amár publikált történelmi munkákmellett egy
empirikuskutatáseredményeireistámaszkodik,amelyetatársadalminemekkultúrá-
jánakváltozásacsehkörnyezetben1948–1989közöttcímmelvégeztekel.annakaz
általánosnézetnekazellenére,amelyaztmondja,hogyaszocialistaidőszakbannem
létezett feministadiskurzus,ezazújkutatáskimutatta,hogyeznem igaz.aháború
utániidőszaknőiesélyegyenlőségiköveteléseihezkapcsolódvaa60-asévekbenelkez-
dődöttegyanemiszerepekrőlszólópárbeszéd,éppenazangol–amerikaifeminizmus
másodikhullámávalegy időben.eztafolyamatotugyanerőszakkalmegszakítottáka
normalizációidejében,deafeministagondolkodáshozhasonlóeszméktovábbhatot-
tak.ennekbizonyítékaazatény,hogyaz1989-esfordulatutánacsehfeministakuta-
tókmástársadalomtudományiirányzatokkalszemben(mainstreamszociológia,kultúr-
akutatás, posztstrukturalista irányzatok) azonnal kapcsolódni tudtak a nemzetközi
feministadiskurzushoz.

szaPu marIanna apozsonyiComeniusegyetemBTkFilozófiaiTanszékénekdocense
a feministaepisztemológiaelismertszakembere.A feminista kutatás és az indoklás
stratégiái címmelazobjektívésaszituáltmegismerésközöttikülönbségrőlértekezett.
a hangsúlyt a feminista kutatás néhánymetodológiai és episztemológiai kérdéseire
helyezte,amelyeketazonfogalomhálózatkontextusábanhelyezettel,amelyazobjekti-
vitás,aszituáltságésapozicionáltságfogalmaibóltevődikössze.

Iva Šmídová,abrünniegyetemszociológiaikaránakoktatójaareprodukciósorvoslás:
ahatalomésamaszkulinitáshegemóniájánakhatalmárólértekezet.azelőadásagen-
derreprodukálásárafókuszáltareprodukciósorvoslásterén.a„fehérférfi”autoritatív
tudásáraéskétségbevonhatatlanhatalmárahelyeziahangsúlyt,mégpedigacsehszü-
lészetaktuálishelyzetére–agyakorlatban,aszülésésazorvosiszemélyzetszimboli-
kus reprezentációjával kapcsolatban. az előadás ahhoz szeretett volna hozzájárulni,
hogyalaikusésaszakmaitudás(azalternatívésautoritatívtudás)közöttihatárokért-
hetőbbéváljanak.

lenka vráBlíková a nőművész identitásának problémáját vizsgálta előadásában.
megállapította, hogy a feminista kritika alkalmazása ellenére a művészetről és a
művészrőlalkotottképkizárólagmaszkulinkategóriakéntműködik.apszichoanalízis
eszközeivelarratettkísérletet,hogyfeltárjaaférfiközpontúművésziidentitásehagyo-
mányosstratégiáit,sezekviszonyátaművészettelfoglalkoznikívánónőkhöz.akésőb-
biekbenpedigfelsoroltaazokatalehetőségeket,amelyeketafeministaelméletkínál
felanőművésziidentitásmegalkotására.konkrétanittahagyományosoidipuszi,apá-
rólfiúraáttevőhagyományospedagógiaiátvitelhelyettazanya-lánykapcsolatrahelye-
ziahangsúlytJuliakristeva,JuditButlerésluceIrigarayelméleteialapján.

akonferenciaanyagaiaCsehTudományosakadémiaszociológiaiIntézeténekfolyó-
irataibanjelennekmeg.
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