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nigata Rod, priroda, i steknato, pretstavuva
sumaren prikaz na tekovnite vode~ki teorii za
rodovite razliki, sli~nosti i varijacii. Ednostavnosta vo analizata, neobi~niot i inventiven na~in
na prika`uvawe na problemite, kako i ponudeniot
nau~en materijal, pretstavuvaat karakteristiki koi
knigata ja pravat originalen voved vo op{tite mesta
na teoriskite i nau~nite problemi na rodovite
istra`uvawa.
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Kako {to najavuva samiot naslov na knigata, kontekstot vo koj se analiziraat nau~nite fakti e debatata
za prirodnoto i steknatoto vo povedenieto na lu|eto.
Pri~ininite za izborot na kontekstot, spored Lipa,
proizleguvaat od kontroverznosta na opravdanijata
na stranite vo debatata. Iako nikoj ne mo`e da se
somneva deka ma`ite i `enite se biolo{ki su{testva, ne retko, skoro po pravilo, biolo{kite teorii se
tretiraat kako politi~ki nekorektni ili duri
reakcionerni (str. 5). Takvata reakcija za Lipa e
razbirliva, so ogled na toa deka biolo{kite teorii
vo ne tolku dale~noto minato, kako {to toj ocenuva,
bile koristeni za opresija vrz `enite. Pa sepak, toj
ne ja isklu~uva mo`nosta od ispituvawe na rodovite
razliki koi ne po~ivaat isklu~ivo na metodite od
op{testvenite disciplini.

Siç paralajmëron vetë titulli i librit, konteksti në të cilin
analizohen faktet shkencore është debati për natyroren,
të mbërrirën në sjelljen e njerëzve. Shkaqet për zgjedhjen
e kontekstit, sipas Lipës, dalin nga kontraverziteti i
arsyetimit të palëve në debat. Ndonëse askush nuk mund
të dyshojë se burrat dhe gratë janë qenje biologjike, jo
rrallë, pothuaj sipas rregullit, teoritë biologjike trajtohen
si politikisht jokorrekte ose madje reaksionare (fq. 5).
Një reagim i tillë për Lipën është i kuptueshëm, duke pasur
parasysh se teoritë biologjike në të kaluarën jo aq të
largët, siç vlerëson ai, kanë qenë të shfrytëzuara për
shtypje ndaj grave. Po megjithatë, ai nuk e përjashton
mundësinë nga hulumtimi i dallimeve gjinore, të cilat nuk
bëjnë pjesë kryekëput në metodat nga displinat shoqërore.

ibri, Gjinia, natyra dhe e mbërrira paraqet një
paraqitje të përmbledhur të teorive aktuale që prijnë
për dallimet, ngjashmëritë dhe varietetet gjinore.
Thjeshtësia në analizë, mënyra jo e rëndomtë dhe inventive e të shtruarit të problemeve, si materiali i ofruar
shkencor, paraqesin karakterisika, të cilat librin e bëjnë
hyrje origjinale në vendet e përgjithshme të problemeve
teorike dhe shkencore të kërkimeve gjinore.
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Na retori~ki postavenoto pra{awe, zo{to toga{ da
se napi{e kniga koja }e se najde srede prestrelkata
na partizanite od dvete strani na prirodnosteknato debatata (str. xvi), Lipa ja istaknuva
negovata fasciniranost so kontroverznosta na
temata, bez razlika dali taa se odnesuva na rodovite
pra{awa ili na nekoi drugi predmeti. Vo sekoj
slu~aj, pra{awata za vrodenoto i socijalnoto
vlijanie na na{ite `ivoti kako ~ove~ki su{testva,
vo golema merka gi oblikuvaat na{ite pretstavi za
op{testvenoto `iveewe, pa ottamu i nivnata va`nost.

Në pyetjen e parashtruar në mënyrë retorike, pse të
shkruhet atëherë libër i cili do të gjendet midis të shtënave
të partizanëve nga të dyja anët të debatit natyror-të
mbërrirë. (fq. xvi), Lipa thekson fascinimin e tij me
kontraverzitetin e temës, pa marrë parasysh a ka të bëjë
ajo me çështjet gjinore ose të disa lëndëve të tjera.
Sidoqoftë, çështjet për ndikimin e lindur dhe social në
jetën tonë si qenje njerëzore në masë të madhe i formëson
parafytyrimet tona për jetën shoqërore dhe e së këndejmi
edhe rëndësinë e tyre.

Iako knigata ima dlaboka filosofska dimenzija, taa
stilski dosledno & pripa|a na metametodolo{kata
literatura. Izobilstvoto od tabeli, statisti~ki
podatoci, komparativni analizi na laboratoriski
rezultati, gi ilustrira sovremenite teorii i
istra`uvawa na rodovite osobenosti. Od poglavje vo
poglavje, Lipa gi postavuva i objasnuva osnovnite
koncepti na tie istra`uvawa, obiduvaj}i se da ja
otkrie mo`nosta za prifa}awe na nau~nite rezultati, taka {to tie ne bi bile otfrleni od tvrdokornata feministi~ka interpretacija.

Edhe pse libri ka dimension të thellë filozofik, ai për nga
stili me konsekuencë i takon literaturës metametodologjike. Shumësia e tabelave, të dhënave statistikore,
e analizave krahasimtare të rezultateve laboratorike, i
ilustron teoritë dhe hulumtimet bashkëkohore të veçurive
gjinore. Nga kapitulli në kapitull, Lipa i parashtron dhe i
qartëson konceptet themelore të atyre hulumtimeve, duke
u orvatur ta zbulojë mundësinë për pranim të rezultateve
shkencore, kështu që ato nuk do të ishin hedhur poshtë
nga interpretimi jotolerant kokëfortë feminist.

Konvergencijata na nau~niot diskurs so filosofskiot aspekt na knigata, kako nejzin interpretativen
klu~, pridonesuva za postojano kriti~ko isleduvawe
na izlo`enite nau~ni argumentacii. Na toj na~in,
dobivame ~etivo od oblasta na naukata, koe istovremeno gi afirmira i gi problematizira pri~inite
za negovoto nastanuvawe.

Konvergjenca e diskursit shkencor me aspektin filozofik
të librit, si çelës interpretues i tij, kontribuon për përcjellje
të vazhdueshme kritike të argumenteve të shtruara
shkencore. Në këtë mënyrë, e fitojmë një tekst nga lëmi i
shkencës i cili njëherësh i afirmon dhe i problemtaizon
shkaqet për paraqitjen e tij.
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