NEMATOMUMAS – lyties požiūriu (angl. gender invisibility, rus. гендерная
невидимосмь) – viena iš šališkumo lyties požiūriu pasireiškimo formų (stereotipinimas,
nematomumas, neatitikimas, nerealumas, suskaidymas), kai kurios nors lyties (vyras,
moteris, kviras, kvirė)atstovai ar jų veiklos laukas nepakankamai matomi, vaizduojami.
Mokslinėje literatūroje lietuvių kalba dažniau vartojami sinonimai: lyties (moters, vyro)
neregimumas, nevaizdavimas.
Aštuntame XX a. dešimtmetyje feministinėje literatūroje prasideda aktyvios diskusijos apie
moters ribotą vaizdavimą, neregimumą praeities ir Naujųjų laikų akademinėse sistemose,
siekiama padaryti moters indelį į pasaulio kultūrą, politiką regimu, papildyti daugumą
mokslų moters matymu( Ilocum, 1975; Kelly, 1977; Povinelli, 1977), praturtinti
vyraujančias maskulinines dėstymo formas-feministine pedagogika, siūlančia interaktyvią
edukacinę aplinką (Hall, Sandler, 1982).
Feministinė kritika konstatavo lyčių, dažniau moters, N (visišką nematymą arba ribotą
matomumą) visuose socialiniuose moksluose (politikos, teisės, filosofijos, antropologijos,
psichologijos, istorijos, edukologijos, komunikacijos, ekonomikos), kultūroje, visais lygiais,
tame tarpe ir kalbos priemonėse, reklamoje.
Politikos mokslai liudija visišką moters išstūmimą šimtmečiams iš viešosios(atvirosios)
gyvenimo bei valdymo sferų (visiškas N): nuo antikos iki Naujų laikų (Чикалова, 2001).
Išimtis – keletas darbų apie didžias moteris: Žaną D’Ark – prancūzų tautos didvyrę,
imperatorę Jekateriną II, Anglijos karalienę Viktoriją, Barborą Radvilaitę – Lietuvos didžiąją
kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę. Iki XX a. antrosios pusės moteris politikos moksluose
vis dar matoma ribotai , fragmentiškai. Šiandien feminizmo šalininkai, siekdami lyčių
lygybės, siūlo sulytinti (gendered) ir pilietybės koncepciją (Prokhovnik, 1998), nes
pilietybės sąvokoje vis dar akcentuojama vien tai, kas vieša, neutralu, subjektai pristatomi
kaip belyčiai (genderless).
8-10 XX amžiaus dešimtmečiais feminizmas revizuoja ekonomikos mokslus: šalia kliūčių,
trukdančių moterims patekti į geriau apmokamas vyrų pasaulio veiklas, konstatuojamas
tradiciškai moteriškų veiklų (vaikų ir ligonių priežiūra, namų ūkis, globa) ekonomikoje N,
moterų indėlio į tautos turtą N ( England, 1993; Woolly, 1993; Калабихина, 1998). Moterų
N ankstesniuose moksliniuose tyrimuose bandyta aiškinti: 1) vyrų veiklos rezultatų
visuomenėje sutapatinimu su visų gyventojų veikla, 2) šeimos reprodukcinės ir ūkinės
veiklos indėlio į šalies ekonomiką nematymu (Waring, 1998; Woolley, 1993).
Devintajame XX amžiaus dešimtmetyje, pirmiau Skandinavijos feministinėje kritikoje,
vėliau ir Baltijos šalių moters/lyčių studijose (women studes, gender studes) konstatuojama
lyčių diskriminacija ugdymo sistemoje per lyčių N. Lyčių šališkumo išraiška lyčių N aspektu
būdinga Skandinavijos šalių pradinių klasių ( Marthinsen, 2000), Europos ir Azijos
daugumos šalių bendrojo lavinimo (Gender and Education for All, 2003), visiems Lietuvos
švietimo sistemoje naudojamiems vadovėliams (Liukinevičienė, Gudzinevičiūtė, 2001;
Multikultūriškumas,2004).
Filosofų, edukologų , pritariančių feminizmo kritikai , nuomone, lyties, kaip ir mažumų, N
atsiranda dėl negalėjimo, sąlygų neturėjimo transliuoti, skleisti savo pažiūras. Žmonės
tampa neregimais, nematomais, marginalais ne tik dėl neteisingo materialinių resursų
pasidalijimo, bet ir dėl to, kad visuomenėje vienos grupės žmonių pažiūros prezentuojamos
kaip objektyvios, kaip teisingos (Kirbi, Mc Kenna, 1989). Visuomenės, kuriose griežta
privataus ir viešo gyvenimo dichotomija, objektyviu buvo laikomas vyro matymas
(androcentrizmas).
Feminizmo kritika teigia, kad moterų gyvenimą padaro nematomu, nereikšmingu ir
patriarchalinėje visuomenėje susiformavusi neutrali, lyčių asimetriją ( vyro matymą – moters
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nematymą) atspindi kalba. Pvz., anglų kalboje ,,man“- žmogus, vyras ,,mankind“ – žmonija;
,,history“ – ,,his story“ (jo istorija); rusų ir lietuvių kalbose ,,она – его вдова”, ,,ji – jo
našlė”, bet ne “он – её вдовец”, “jis – jos našlys”; rusų kalboje ,,женщина – политик“,
,,женщина – депутат“, nes politiką (viešąją sferą) prezentuoja vyriškos giminės
daiktavardžiai; lietuvių kalboje dar visai neseniai turėjome ,,slaugę“ (dabar yra ,,slaugas“), ,,
medseselę“(dabar yra ir ,,medbroliukas“), išliko ,,auklė“, sakome “kolektyve vyrauja (šaknis
vyr -) moterys”.Šie pavyzdžiai liudija kurios nors lyties(dažniau moteriškos)N.
Šeštame XX a. dešimtmetyje JAV prasidėjusi diskusija apie televiziją, nutrinančią takoskyrą
tarp privačios ir viešos sferų (Spigel, 1992), atveriančią galimybę matyti lytis privačioje(
asmeninėje) bei atviroje(viešojoje) sferose, plėtojama iki šių dienų. Šiandien TV vadinama
sulytinta (gendered) televizija (Fishe, 1987), nes būdama lengviausiai prieinama
komunikacijos priemone ir pelningu verslu, ji yra ne paprastai televizija, o malonumus
teikianti vyriška bei moteriška televizija, kur vyriškumas ir moteriškumas pateikiami
skirtingai, manipuliuojant skirtingais TV žanrais (Tereškinas, 2004). Moterims skirtuose TV
žanruose (serialai, laidos apie mylintį, jautrų vyrą, tėvą), konstruojami moterų geidžiami,
vyrams skirtose laidose (trileriai, erotiniai filmai, gražuolių, kojų konkursai, sportas) – vyrų
lūkesčius tenkinantys, ir tokiu būdų neadekvatūs gyvenimui lyčių santykiai. O vyrų
valdomose televizijose konstruojamas nerealus vyriškumas liudija, pasak filososfo Artūro
Tereškino, vyrų susirūpinimą savo lytiniu identitetu ir lyčių tvarka.
Lyčių N pavyzdžių ypač gausu reklamoje, kurios kuriami įvaizdžiai neišvengiamai įtakoja
žmonių gyvenimą: jie stengiasi būti panašūs į reklamos sukurtus žmones, nors ir žino, kad
reklama nėra objektyvi, ji žaidžia lyčių santykiais, juos iškreipia (akcentas į erotiką),
paverčia preke. Visais laikais mitologijoje geismo pagrindiniu simboliu buvo moteris, ypač
jos kūnas. Šiandieninė reklamos industrika disponuoja tais pačiais simboliais. Moteris (jos
kūnas), po to vaikai, gyvūnai, matomi reklamoje dažniau nei vyrai, nors tai nereiškia, kad
vyro kūnas nepatrauklus. Manoma, kad nežiūrint į ryškius socialinius pokyčius visuomenėje,
reklamos technologijose išnaudojamas žinojimas, kad dalis moterų vis dar žiūri į save ,, vyrų
akimis“, tradiciškai. Ypač aktyvus moters kūno reprezentavimas, vyro N arba ribotas
matymas reklamoje reiškia šališkumą lyčių požiūriu: moteris matoma kaip biologinė lytis
(seksistinis požiūris), gi vyro vaizdavime akcentuojamas jo socialinis statusas. Retas vyro
įvaizdžio konstravimas (N) reklamoje kuria ,, beveik nykstančio“ arba ,, tik atgimstančio
tikro vyro“ intrigą – vėl šališkumas lyčių požiūriu: vyro N (ribotas vaizdavimas) ir tuo pačiu
dar labiau diskriminuojantis moterį, nes vyro vaizdinio nebuvimas liudija, kas yra
žiūrovas(Грошев, 1999).Nematymas moteryje nieko, išskyrus kaukę, reprezentuojančią
reklamos karnavalo dalyvės moteriškumą, iškreipia moteriškojo subjekto esmę, nors
vaizduojamasis subjektas ir patiria malonumą dalyvauti tame TV, reklamos sukurtame
maskarade (Žukauskaitė, 2004).
XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje, naujosioms technologijoms (biopolitika) panaikinus
distanciją tarp viešo politinio gyvenimo ir privataus biologinio gyvenimo, moterys ir vyrai
populiarioje kultūroje nustoja būti matomi kaip aiškūs socialiniai sferos veikėjai: jie tampa
“kūnais be organų” (Body without Organs), kiborgais (cyborg). Kiborgas yra darinys,
neturintis lyties, giminės (post-gender), neturintis seksualinės tapatybės (Žukauskaitė, 2004).
Šiandieninėje literatūroje, moksliniuose tyrimuose lyčių N įrodomas analizuojant lytį kaip
kategoriją, kaip konstruktą ir lytį kaip dekonstruktą (Knudsen, 2003). Lyčių N atsiranda dėl
tradiciškai visuomenėje susiformavusios ir vis dar egzistuojančios viešosios ir privačiosios
sferų dichotomijos, pagimdžiusios skirtingus vyrų ir moterų vaidmenis, dėl lyties tapatumo
neskaidrumo, dėl neskyrimo ,, lyties darymo, konstravimo“ nuo buvimo lytimi. Šiandien
konstatuojame kvirų N. Kvirų N iš dalies palaiko ir patys kvirai, nes: 1)vieni nėra suvokę
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savo identiteto, 2)kiti dėl nepalankaus visuomenės požiūrio į kitokius siekia neišsiskirti iš
kultūrinės bendruomenės, 3) jie yra mažuma (Storr, 1999).
Daugelio pasaulio universitetų lyčių studijų, moters studijų centrai siekia įveikti moters ir jos
problemų N visose srityse(individuali, teisės, socialinė, politikos, kultūros, ekonomikos),
vyrų N šeimoje, privačioje sferoje – tai svarbi veiklos sritis lyčių įgalinimo(Empowerment)
politikoje.Tuo tikslu rašomos lyčių, moterų, vyrų istorijos (Lietuvoje – Viktorijos Daujotytės
,, Parašyta moterų“), inicijuojamos valstybinės lygių galimybių plėtojimo programos.

Žr.: lyčių diskriminacija, šališkumas, stereotipinimas, androcentrizmas, feministinė
pedagogika, vyriškumas/ moteriškumas, biopolitika, moters studijos/lyčių studijos, kviras,
kvirė, kiborgas.
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