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БЛАГОДАРНОСТ ДО
Сара Хансон, Сара Гранер

и Ливиа Ростованји



Мислите дека е проблем што во нашата 
култура она што обично се нарекува 
„женскиот полов орган“ е сведено на  
нешто невидливо и обвиенo  
        со срам...

Можеби мислите, 
тоа е поради 

моќта на мажите 
во општеството; 

дека мажите 
создале култура 

која го претворила 
во нешто срамно и 

скриено???

Тоа се мажите кои имале ПРЕТЕРАН 
интерес за она што обично се нарекува 

„женскиот полов орган“!

...и дека дури нема ни конкретен назив?... нешто за кое се смета дека е погрешно да се зборува... и е генерално избришано, стишено, перципирано како непријатно...

Постои МНОГУ, МНОГУ поголем и МНОГУ ПОСЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ВО НАШАТА КУЛТУРА!

Здраво!
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Мажите кои се ПРЕТЕРАНО 
заинтересирани за она што обично  се 

нарекува „женскиот полов орган“ 

Супер е што луѓето 
„се занимаваат“ со 

такви работи, но јас 
и многумина други, 
бараме мажите кои 

покажале ПРЕТЕРАНА 
заинтересираност за  
она што вообичаено  

се нарекува „женскиот 
полов орган“ да 

бидат ПОМАЛКУ 
ентузијастички 
расположени и 

посветени. 

Како што Колумбо сакал да именува 
разни јужноамерикански земји по себе 

и своите машки другарчиња, 

Гледајќи ги историјата и современието, 
многумина

За да го поттикнам тоа, 
еве го...

ЦЕЛИОТ СПИСОК НА:

би ценеле малку 
поопуштен  
„mañana – 

mañana став“ 
кон она што 

обично се нарекува 
„женскиот полов 

орган!

постои и една 
ПРЕТЕРАНА 
ЖЕЛБА со 

различни методи 
да се колонизира 
женското тело, 
сè до најмалиот, 
темен, влажен 

агол!!

предизвикале 
ОГРОМНИ 

општествени 
проблеми!

така
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МАЖИ
кои биле 

ПРЕТЕРАНО
заинтересирани 

ЗА ОНА ШТО
обично се 
нарекува

„ЖЕНСКИОТ ПОЛОВ 
ОРГАН“
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На местото бр. 7 е ЏОН ХАРВИ 
КЕЛОГ (1852 – 1943)

Бил дури и лекар, а женскиот орган 
областа на која ептен бил фокусиран. 

Поконкретно, сакал да ги СПРЕЧИ жените 
да го ДОПИРААТ својот полов орган.

Келог бил автор и на книги од областа на 
здравството во кои пишувал дека онанијата 
предизвикува рак на матката, епилепсија, 

лудило, како и ментална и физичка дебилност.

За среќа, Келог лично открил лек за 
опасната онанија! Во својата книга  

„Plain facts for old and young“, пишува:

 Открив дека 
кај жените 

нанесувањето 
чиста карболна 

киселина врз  
клиторисот...

Зошто имам канцер?
Претерана стимулација 

на клиторисот.

Претерана стимулација 
на клиторисот.

Претерана стимулација 
на клиторисот. ИТН. ИТН.

Зошто ме боли ногата?

Зошто имам ментална 
болест?

Џон Харви Келог ГОРЕЛ од желба 
да ги спречи жените да го допираат 
сопствениот полов орган! Во тоа време 
антионанијата била многу модерна во 
рамките на медицината.

Не сум само лекар, јас 
ги имам измислено и 

пченкарните снегулки!

И покрај тоа, ми 
остана време да ги 

спречувам жените да 
го допираат својот 

полов орган!

Можеби мислевте дека Џон Харви Келог 
ги измислил само пченкарните снегулки?

ЏОН ХАРВИ 
КЕЛОГ ВСУШНОСТ 

ИМАЛ МНОГУ 
ТАЛЕНТИ!!!

...е одлично средство 
за ублажување на 
абнормалната 

возбуденост.
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Така што, ако мислевте  дека најлошата 
последица од пченкарните снегулки на 
„Келогс “ за жените се милионите рекламни 
филмови во кои анорексични ликови се 
растегнуваат крај базен додека бавно 
преживаат чинија полна сиви снегулки за 
појадок и тоа го претставуваат како 
некаква пожелна животна цел...

ОВА НÈ ВОДИ ДО БРОЈОТ ШЕСТ 
НА СПИСОКОТ МАЖИ ПРЕТЕРАНО 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ОНА ШТО 

ОБИЧНО СЕ НАРЕКУВА „ЖЕНСКИОТ 
ПОЛОВ ОРГАН“, ИМЕНО...

Д-р Исак Бејкер Браун исто бил 
страстен противник на женската 
онанија. Неговиот метод за спречување 
на жените да онанираат бил едноставно 
СО ОПЕРАЦИЈА ДА СЕ ОТСТРАНИ 
клиторисот 

Операцијата, радикална клиторидектомија, 
била целосно прифатена во тоа време и ја 
правеле многу лекари, дури и во Шведска. *
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Д-Р ИСААК БЕЈКЕР БРАУН (1811-1873)

Carpe diem

...МОРА СЕГА ДА СЕ ПРЕИСПИТАТЕ,  
или во секој случај да прифатите, дека            

основачот на таа 
компанија љубел и да 
истура нагризувачка 

киселина врз женскиот
клиторис!
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На  д-р Бејкер Браун, благо речено, многу 
му била драга клиторидектомијата и ја 
гледал како решение за разни проблеми. Ја 
правел операцијата за хистерија, главоболка, 
депресија, иритација на коскена срж,  
недостиг на апетит како и за непослушност.* 

Во средината на 1860-ите д-р Бејкер Браун бил исклучен од Здружението на лекари откако 
се дознало дека во неколку наврати ги принудил пациентките  на операцијата без да им го 
објасни зафатот. Тоа што ја прелило чашата за лекарското здружение било откривањето 
дека Бејкер Браун оперирал мажени жени без да „побара одобрение од сопрузите“.

Најмногу операции имало кон крајот на 19 век. 
Во САД последното медицинско отстранување 
на клиторис било изведено во 1948 г. за да се 
спречи ПЕТГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ да онанира. *

Ништо НЕМА ЛОШО во правилно изведена 
клиторидектомија!!!

Рацете на прекривката!

Така е 
тоа!

Ете 
гледате!

Слушаш 
ли?

Ама треба да ја 
одобри сопругот!

Отстрани го 
клиторисот!

Отстрани го 
клиторисот!

Отстрани го 
клиторисот!
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Во пет случаи Бејкер Браун правел 
клиторидектомија и зашто жената  сакала  
да се разведе, но не можела. Тоа го овозможил 
дури новиот закон за развод донесен во 1875 г.

Што да речам? Се чини дека се оддалечивме и 
најдобро би било да... 

Ти закажав термин кај 
д-р Бејкер  

Браун!
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Брзо да продолжиме на место 
број пет!

Августин бил христијански теолог кој 
живеел во 4 век. НЕ САМО ШТО ЖИВЕЕЛ, 
туку и пишувал. Секако, треба човек да е 
коректен кон  некој што пишува, создава... 
Дури и ЛИЧНО да не ти се допаѓа тоа 
што го прави, во секој случај треба да 
се насмееш охрабрувачки, да го кренеш 
палецот во знак на одобрување и да речеш:

За жените во целиот свет ќе беше 
ДАЛЕКУ подобро ако Августин не 
пишувал и не се расфрлал со своите 
размислувања и емоции уште од 4 век!!! 

Во книгата „Исповеди“ Августин раскажува 
дека во младоста го сакал сексот и се 
плеткал со некоја девојка. Пишува:

Беше прекрасно да се 
дава и добива љубов.

Телото на 
посакуваната личност 

даваше посебно 
уживање.

АВГУСТИН (354 – 430)

На место број 
пет го гледаме 
ни помалку ни 

повеќе...

Супер што 
пишуваш!!!

Што? Повеќе 
сакаш по цел 
ден бесцелно 
да се шетам 

низ град?

НО ЗА ЖАЛ, 
НЕ МОЖАМ НА 

АВГУСТИН ДА МУ  
РЕЧАМ: „СУПЕР 
ШТО ПИШУВАШ, 

АВГУСТИН“!

11



Но, по некое време, на Августин му текнало 
нешто сосем друго, имено, дека сексот е 
гаден и погрешен. Пишува:

И така, Августин смислил нешто на кое, 
наводно, НИКОЈ дотогаш не се сетил: 
дека сексот НЕ е дар од Бога, туку  е 
предавство на Бога.

Но зошто? Па, зашто Августин сметал 
дека нескротливоста , или „непослушноста“, 
на половите органи е  наследена од 
непослушноста на Адам и Ева, кога јаделе 
од забранетиот плод. Прво што направиле 
Адам и Ева кога биле фатени било да ги 
обвинат своите полови органи.

Затоа, за да покаже дека го љуби Бог, 
Августин одлучил остатокот од животот 
да го помине во целибат. И ЌЕ БИЛО 
ОДЛИЧНО стварно да живеел во целибат 
и да се занимавал само со целибатски 
работи и мисли по цел ден!!

Целибатска 

мисла по 

случаен избор.

ТОА БИЛА ДОСТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА 
МИСЛА НА ВРЕМЕТО. На пример, во 
Антиката, еротиката и копнежот се 
сметале за дар од боговите.Пријателството 

го изедначував 
со валканата 

сексуална желба 
- копнежот го 
намалуваше 
неговиот сјај. 

Размислувам 
проклето 

нетипично за 
4 век, толку 
outside the 

box.

НО АВГУСТИН НЕМАЛ САМО 
ЦЕЛИБАТСКИ МИСЛИ ПО 

ЦЕЛ ДЕН!!

И НА ЖЕНИ! И НА ЖЕНСКИ 
ПОЛОВИ ОРГАНИ!!!

НАПРОТИВ, МНОГУ, ЕПТЕН 
МНОГУ МИСЛЕЛ НА СЕКС!
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Вака размислувал: гревот на Адам и Ева 
следните генерации ќе го НАСЛЕДАТ 
ПРЕКУ СЕКС.

Значи, сите женски тела, пред сè 
женскиот полов орган, станале нешто 
спротивно на божественото.

И други христијански автори - негови 
современици, исто размислувале, како на 
пример, Арнобиј, кој напишал:

Сите луѓе се 
наследно грешни 

од раѓање!

Женското тело е 
смрдливо и нечисто 
како валкана вреќа 

полна измет и урина.

А  таму 
се наоѓа...

Но сега мора 
да се збогуваме 

со Августин 
и со неговите 
пријатели!

Ќе продолжиме 
на број четири од 

списокот мажи кои 
биле ПРЕТЕРАНО 
заинтересирани за 

женскиот полов орган.

ПОСЕБНО ГРЕШНА И ВАЛКАНА Е ЖЕНАТА, 
бидејќи Ева била виновна што Адам 
каснал од плодот. Жената е, едноставно, 
носителка на валкано искушение. 
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ЏОН МАНИ (1921 – 2006) Џон Мани бил професор по медицинска 
психологија. Не ја сакал само медицинската 
психологија, туку и бинарниот полов  систем.

Што е, всушност, бинарниот полов 
систем? Тој е ЕКСТРЕМНО раширена 
и омилена идеја дека постојат ДВА 
спротивставени полови во општеството, 
машки и женски, кои се разликуваат 
според соодветните машки или женски 
полови органи.

Околу 1 – 2 % од сите родени бебиња имаат полов орган кој не може да се категоризира 
како „машки“ или „женски“.

Не сум само 
професор по 
медицинска 
психологија!

Го сакам и 
бинарниот 

полов систем!

Бебево има 
нос.

Бебево има 
прсти.

Тоа 
целосно го 
прифаќам!

Тоа 
целосно го 
прифаќам! Тоа 

целосно го 
отфрлам!

Бебево има гениталии 
кои не можат да се 

категоризираат  
како „машки“ или 

„женски“.

ВО БИНАРНИОТ 
ПОЛОВ СИСТЕМ 

ВОЗНЕМИРУВАЧКИ Е 
КОГА ЌЕ СЕ РОДАТ 

БЕБИЊА ЧИИ ПОЛОВИ 
ОРГАНИ НЕ ОДГОВАРААТ 

НА КУЛТУРНАТА 
ПРЕТСТАВА ЗА  
ДВАТА ПОЛА.
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Џон Мани се залагал таквите бебиња 
итно да се оперираат за да се вклопат во 
бинарниот полов систем. Неговите ставови 
станале ИСКЛУЧИТЕЛНО ВЛИЈАТЕЛНИ. 

Бидејќи било „полесно“ да се оформат 
женски гениталии, повеќето бебиња 
ги претворале во женски. Често им ја 
оштетувале или уништувале осетливоста 
во половите органи.* На овие лекари 
сечењето им било релаксација на работното 
место, како што им е Фејсбук на други луѓе. 
Вака изгледало:

Но тие НЕ се занимавале со правење 
разни форми внатрешни срамни 

усни, како што уметнички настроен 
слаткар обликува раскошна палета 

рози од марципан!!

Не, туку само ОТСТРАНУВАЛЕ ткиво кое 
се сметало преголемо за женски полов орган, 

на пример, „преголем“ клиторис. 

Значи, вака:

Засега, практиката во Шведска 
е мнозинството новороденчиња со 

видливи телесни варијации да добиваат 
медицински третман уште во првите 

недели од животот.

Проблемот е што со операцијата 
се отстранува чувствително ткиво 
кое на личноста може подоцна во 

животот да ѝ недостасува.

Извор: Wikipedia

Само ОТСЕЧИ сè што стрчи и ете, имаме пичка!

Ух...
Женско.

Женско.

Колку фино.

Женско.

Направи 
женско.

Скоро е петок!!

Зошто не го правевме ова порано?
Не можевме зашто немавме олку 

добра хируршка техника!

... има разни начини на уредување на 
полот и родот во различни општества!

Дури во 19-ти век настанала 
некаква ОПСЕДНАТОСТ со научната 
категоризација на половите органи и на 
полот како „нормални“ или „девијантни“,

а ТОА има врска со зголемената примена на дисциплинска моќ, она што Фуко го нарекува „биомоќ“...
Да, да, супер.... 

Подај ми го 
скалпелот!

Плус, во многу култури и историски 
епохи не се сметало за проблем кога 

НО, ЗОШТО ПИШУВАМ 
ВО МИНАТО ВРЕМЕ?

ИСТОТО СЕ СЛУЧУВА 
ДЕНЕС!!!!!

Пазете сега!!!!!!

луѓе не можеле да 
се категоризираат 

како „маж“ или 
„жена“...
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Ако во иднина нè прашаат зошто 
НИЕ, во наше време, сме мислеле 

дека мораме да ги оперираме 
гениталиите на здрави бебиња...

...можеме да одговориме дека тоа сме го правеле од ЉУБОВ!

БИДЕЈЌИ ЉУБОВТА КОН 
БИНАРНИОТ ПОЛОВ СИСТЕМ 

Е МНОГУ СИЛНА!

И вечна.

И неискоренлива!!!

ЉУБОВ кон бинарниот полов систем!!

КАКО ПЛАНИНА!!!
Ова општество сака да 

СТОИ на планина со 
бинарниот полов систем!!!
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Ова општество сака да се КАПЕ во морето со бинарниот полов систем!!

Додека НЕБОТО не се сруши врз

Ова општество сака ДА ЛЕЖИ 
ВАКА ЗАСЕКОГАШ!

него!!

Чук 
Чук

А-хм. До каде бев??
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А, да! Дојдовме до број ТРИ на 
списокот мажи кои биле 
ПРЕМНОГУ фиксирани

БАНДАТА КОЈА ГИ ПОДДРЖУВАЛА 
СУДЕЊАТА НА ВЕШТЕРКИТЕ  

(15 – 18 ВЕК)

Велам, што 
е сигурно, 
сигурно е!

Велам, 
Why not!

Велам, Carpe diem!Велам, човек се 
кае само

Од некоја причина, при одлучувањето 
дали некоја била вештерка или не, 

ГОЛЕМА РАБОТА било да се ПРОВЕРИ 
ЖЕНСКИОТ ПОЛОВ ОРГАН НА 

ОСОМНИЧЕНАТА.

Наводно, постоела теорија дека 
вештерките имале „скриени кожни 

израстоци, тртки или брадавици“ од 
кои можел да цица ѓаволот или неговиот 

помошник.*

Добро, но се прашувате каква врска 
имаат СУДЕЊАТА НА ВЕШТЕРКИТЕ со 

женските гениталии?

на пичката/
љубопитни 
за вулвата/

МАНИЧНО сакале 
дунда.... итн.

И на место 
број три се 

наоѓа...

ПРАШАЊЕТО 
СИ Е 

СТВАРНО НА 
МЕСТО!

за тоа 
што не го 
сторил!

* D
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На пример, при едно судење на вештерка 
од 1593 г., џелатот кој го прегледал 
половиот орган на осомничената, забележал 
„МАЛЕЧКО ПАРЧЕ КОЖА, ИСПАКНАТО 
КАКО БРАДАВИЦА, ДОЛГО КОЛКУ 
ПОЛОВИНА ПАЛЕЦ“. Џелатот (инаку 
оженет), заклучил дека тоа мора да е знак 
на ѓаволот.

Џелатот пријавил дека „малото парче 
месо“ било на „толку скришно место што 
речиси било незабележливо“. И покрај тоа, 
џелатот сепак мислел дека откритието 
било толку сензационално што просто 
морал на публиката да ѝ ги покаже 
гениталиите на жената.*

На судењето на вештерките од Ланкашир во 1634 г., на речиси секоја од 
обвинетите ѝ биле најдени различни знаци на ѓаволот на „тајните делови“.*

Често имало расправии за „чудните брадавици“, на пример, при една проверка на пет 
осомничени жени во Нова Англија во 1692 г., кога на три од нив бил најден „неприроден 
месен израсток... многу сличен на брадавица“. Но при контролна проверка истиот ден, 

не биле најдени траги од чудните брадавици!

Таа има чудна 
брадавица.

Но тука 
нема чудна 
брадавица!

Но ова е 
ЧУДНА 

брадавица!

Врска немаш 
од брадавици!

ТОА не 
е чудна 

брадавица!!
What?

Ова е 
НАВИСТИНА 
проклето чудна 

брадавица!!

Таа имаше 
чудна 

брадавица!!

Ме обвинуваш 
дека НЕ ЗНАМ 
што е чудна 
брадавица?!

МОЖЕ ЛИ 
ПОСКОРО 

ДА ЗАВРШИ ПРОКЛЕТАВА 
ЕПОХА?!

Таа има чудна 
брадавица. Таа има чудна 

брадавица.
И таа 

има чудна 
брадавица.

Имам етичка обврска како 
ЏЕЛАТ да ви го покажам ова.Д... Добро, 

сега сум 
видел СÈ!

Сигурен 
ли си?

 /Сопругата 
на џелатот/
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Кога нашле знак на ѓаволот на една жена по име Ерни Вуфиод од швајцарскиот 
кантон Фрибур, таа рекла:

 Е, сега... Зашто сега е време да се открие 
бројот два на списокот мажи кои 

биле ПРЕТЕРАНО заинтересирани за 
женскиот полов орган!

И на место 
број два се 
наоѓа...

станува 
возбудливо!!!

*D
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, с

т
р. 
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Ако е тоа знак 
на ѓаволот 

тогаш многу 
жени се 

вештерки!*
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БАРОН ЖОРЖ КИВЈЕ
(1769 – 1832)

Баронот Жорж Кивје не бил само барон, туку 
и палеонтолог и зоолог.

Но баронот вели:

ДА, 
ВСУШНОСТ, 

САКАМ нешто 
ПОСЕБНО 
ДА МЕ 

ИНТЕРЕСИРА и 
да ме опушта по 
тежок баронски 
работен ден!!!

Жорж Кивје бил посебно заинтересиран за 
една жена по име Саартјие Баартман, 
или поточно, за нејзините гениталии. 

Но, која била Саартије Баартман? 
Таа била Јужноафриканка од којисанско 
потекло. На почетокот на 19 век му ја 

продале како робинка на бродскиот лекар 
Александар Данлоп и ја однеле во Лондон.

Ти доаѓа да викнеш:

ПОКРАЈ 
ТОА, НЕШТО 
ПОСЕБНО ГО 

ИНТЕРЕСИРАЛО.

НЕЕЕЕЕ! 
НЕМОЈ НЕШТО 

ПОСЕБНО 
ДА ТЕ 

ИНТЕРЕСИРА! 
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Во Лондон, Данлоп примал посетители кои за одредена сума можеле да ја видат Баартман. 
Публиката многу ја привлекувало тоа што таа била речиси гола. Ја рекламирале како 

„хотентотската Венера“.

Противниците на ропството се 
побуниле против изложбата, па 
ја прекинале, а Баартман била 

продадена во Франција, каде што била 
изложувана на речиси ист начин.

Публиката 
навалувала. 
Фокус на 

изложбата 
биле, според 
исказите на 
публиката, 
„големиот 
задник“ и 
„големите 

внатрешни 
срамни усни“.

Карикатура 
на 

Баартман 
од тоа 
време.

НАБРГУ ПОТОА 
БААРТМАН 
ПОЧИНАЛА 
ОД ТРЕСКА, 
НА САМО 26 

ГОДИНИ.
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ШТОМ баронот Кивје дознал за смртта 
на Баартман, ВЕДНАШ се појавил. 
Во рок од 48 часа направил гипсен 
одлив од нејзиното тело, ги сецирал 

деловите кои му биле посебно интересни 
и ги КОНЗЕРВИРАЛ нејзините вулва и 

мозок во алкохол!!!

Но зошто Жорж Кивје бил толку 
ПРОКЛЕТО заинтересиран за вулвата 
на Баартман? Па, тоа било поврзано 

со уште еден негов голем интерес, 
научниот расизам.

Тврдел дека внатрешните срамни усни на 
цивилизираните жени (поточно, на белите 
жени) се намалиле со еволуцијата. Значи, 
големите срамни усни, според Кивје, биле 
знак за расна инфериорност и целосна 

морална деградација.

Срамни 
усни 

трилобит

целакантортоцератит

диносаурус

Кивје сакал да ја користи вулвата на 
Баартман како доказ за претпоставената 

инфериорност на црнците. Според него, 
големите внатрешни срамни усни биле знак 

на „животинска сексуалност“.

Ете,  
гледате сами.              

Чисто за споредба, во неговиот извештај 
од обдукцијата од 16 страници, 

најмалку 

се посветени на вулвата на Баартман,  

ДЕВЕТ СТРАНИЦИ 

една реченица

РАСНИТЕ ТЕОРИИ НА 
КИВЈЕ СЕ ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕТИ 
И ИМААТ ГОЛЕМО 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 

НАУЧНИОТ РАСИЗАМ!

а само

Значи:

на нејзиниот мозок.
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