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КЕН ТОН ФЕ МИ НИ СТИЧ КИХ ТЕ О РИ ЈА
(Вла ди слав Ђор ђе вић: За не ма ри ва ње би о ло ги је у дру штве ним на у ка ма,  

ЦКС Бе о град, 2017)

Тре ћа књи га Вла ди сла ва Ђор ђе ви ћа За не ма ри ва ње би о ло ги је у дру штве ним на у
ка ма са под на сло вом смер ни цом „Кри ти ка фе ми ни стич ког кул тур-де тер ми ни зма“ 
мо гла би се од ре ди ти као кен тон фе ми ни стич ких те о ри ја, кр па ри ја раз ли чи тих му шких 
и жен ских на уч них фо ку си ра ња. Она ре зул ту ју час со ци о ло шким, час ан тро по ло шким, 
час књи жев ним оп ти ку мом те ме са за јед нич ким име ни те љем уте ме ље ним у кул ту ри, 
у пси хо ло шком тре пе ра вом све тлу. Сту ди ја се са сто ји од шест по гла вља, по го во ра, 
им по зант не би бли о гра фи је на срп ском и ен гле ском је зи ку, као и бе ле шке о ау то ру, 
би о гра фи је ко ја че сто пред ста вља и по тра гу за по слом у са мо пред ста вља ју ћим иден-
ти те ти ма ин те ре со ва ња са стра стве ном ис тра жи вач ком оп сер ва ци јом.

У кри ти ци фе ми ни стич ког кул тур-де тер ми ни зма сме њу ју се ар гу мен та ци ја и иро-
ниј ски при звук као плес тач ки гле ди шта, као му шки став и жен ско зна ње док се фе-
ми ни зо ва но не ма ску ли ну је у пре ди мен зи о ни ра ну пре да ност. С об зи ром на то да овај 
текст на ста је у до ба ко ло кви јал не ко ро не, од но сно на уч не не по зна ни це ви ру са ко вид 
19, не ви дљи вог чу до ви шта у об ли ку кру га са пип ци ма, би о ло ги ја-ви ру со ло ги ја се као 
ноћ спу сти ла у на ше жи во те, а пла не тар ни ле та ли тет по стао сва ко дне ви ца. Сред њо-
ве ков на Ка ми је ва ку га, мо жда ће за пре па сти ти, још увек се ја вља у не ким де ло ви ма 
све та са ле ка ри ма кљу но ви ма, епи де ми о ло шки ска фан де ри с ви зи ри ма и ма ска ма 
да нас као од бра на и за шти та од све при сут но сти ви ру са ко ји над ма шу је здрав ра зум, 
те по ста је ко мор би ди тет ве зу ју ћи се за већ не ку из ле чи ву те ле сну фа лин ку, бо лест 
чи не ћи је опа сном по жи вот. Ми кро скоп ски свет се увла чи у све по ре и оправ да ва 
хи по хон дри ју, те па ра док сал но до но си до дат ну хи по те тич ку хи ги је ну у дру штве не 
на у ке, а изо ла ци ју као mo dus vi ven di про све ће но сти. Та ко би о ло шко-ме ди цин ска од-
ред ни ца по ста је и пси хо со мат ска ка те го ри ја.

Пр во по гла вље се ба ви људ ским иден ти те ти ма у кон тек сту на уч них но во та ри ја 
ко је су да те у ори ги нал ним от кри ва лач ким син таг ма ма или тер ми ни ма. За и ста, хај ти зам 
(hig htism), дис кри ми на ци ја на осно ву ви си не, ка мен је спо ти ца ња за брач ну по жељ-
ност, али на то би На по ле он од мах нуо ру ком, а ни ски а ве ли ки Чар ли Ча плин ко ји је 
у осмој де це ни ји по стао отац под смех нуо би се. О пси хич ком је дин ству чо ве чан ства 
про го ва ра ју ево лу ци о ни пси хо ло зи. По док три ни ам би јен та ли зма људ ски иден ти те ти 
за ви се од окру же ња, од но сно со ци јал не сре ди не ко ја нео гра ни че но уоб ли ча ва људ-
ску при ро ду. Со ци јал ни ан тро по ло зи уо ча ва ју да се људ ска би ћа раз ли ку ју од дру штва 
до дру штва, али ау тор ће под ву ћи да је чо ве чан ство у су шти ни би о ло шки и пси хич ки 
исто. Пол као нај ва жни ји иден ти тет де тер ми ни ше на ше по на ша ње и раз ми шља ње. У 
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при свој ној за ме ни ци „на ше“ ви ди мо уни сек сно или уни вер зал но би ће ко је има и му шка 
и жен ска свој ства, али при род но раз ли чи те функ ци је.

Аме ри ка ни зо ва на на уч на тер ми но ло ги ја уво ди и зна че ње еј џи зма (age ism) као 
ста ро сне дис кри ми на ци је. Дру го по гла вље је по све ће но кул тур-де тер ми ни зму ко ји 
пре на гла ша ва ути цај дру штве них чи ни ла ца. Кул тур ни ре ла ти ви зам је про тив реч ни 
си но ним за кул тур ни де тер ми ни зам. По тој док три ни људ ски ум је то ли ко флек си би-
лан да кул ту ра мо же да ели ми ни ше би о ло шке ко ре не људ ског по на ша ња, од но сно да 
је она та ко ја во ди на шу при ро ду. Фе ми ни зам пак у сво јим по че ци ма за сно ван је на 
иде ји да су му шка рац и же на по при ро ди исто вет ни осим ана том ских раз ли ка до но вих 
уче ња о ду бо ким раз ли ка ма. За хва љу ју ћи Френ сис Кен дал Лоу би о ло шки де тер ми ни зам 
је пре мо стио пр ву и по след њу „гла ву“ фе ми ни зма. Став би о ло шког де тер ми ни зма сво-
ди се на иде ју да су сви ути ца ји на људ ско по на ша ње, би ли сре дин ски или на след ни, 
би о ло шки по сре до ва ни што је би ла је ре тич ка док три на у два де се то ве ков ним де парт-
ма ни ма за дру штве не на у ке, јер је ген ски де тер ми ни зам пре ваг нуо. Род ни ега ли та ри-
зам се про па ги ра као пре ми са по ли тич ке ко рект но сти. Са вре ме ни фе ми ни зам ин си-
сти ра на мо ћи од лу чи ва ња и упра вља ња у рав ни са ма ску ли ном до ми на ци јом и из над 
пред о дре ђе но жен ске до ми на ци је. Же ни но ве ће ро ди тељ ско ула га ње због „би о вла сти 
сек су ал но сти“ с пра вом би ра ња при ме ћу је др Јо во То шев ски. А пол но му шка и ани мал-
но муж јач ка уло га у ре про дук тив ној фа зи мо ра да до ка же ге нет ску до ми на ци ју бор бом 
или под ви гом. Та да до би ја ал фа ста тус као и бор ба за дру штве не по зи ци је ко ја има 
исти, али суп тил ни ји мо тив. Вла ди слав Ђор ђе вић кри ти ку је ин трин зич ни ме ди цин ски 
„вул во крип ти зам“ про фе со ра То шев ског.

Тре ће по гла вље раз ра ђу је ака дем ски фе ми ни зам у тек сто ви ма из збор ни ка и би бли-
о теч ких од ред ни ца, те се ба ви ста ти сти ком за пад них књи жа ра. Жен ске сту ди је су „ево-
лу и ра ле“ и про ме ни ле на зив у род не сту ди је (gen der stu di es) и пред ста вља ју нај ја сни ји 
вид ака дем ског фе ми ни зма. Од жр тве ног до фе ми ни зма ис ти ца ња мо ћи чи тав је спек-
тар пси хо ло шких узро ка и по сле дич них ди сци пли на, што би ста ри пе да го зи ре кли 
„до бро за гре ја них сто ли ца“: ан тро по ло ги ја (же не), ет но ло ги ја ур бо цен трич них на род них 
оби ча ја, исто ри ја же не ко ја да ти ра из се дам де се тих го ди на ХХ ве ка, од но сно со ци јал на 
исто ри ја ко ја има за циљ да ис так не исто риј ску уло гу вла дар ки, пси хо ло ги ја на уч на и 
по пу лар на под ути ца јем пси хо а на ли зе ре ла ти ви зу ју ћи фрој ди зам. У пе да го ги ји је еви-
дент на фе ми ни за ци ја про свет не стру ке и при сут на на свим ни во и ма вас пи та ња и обра-
зо ва ња. Со ци о ло ги ја да је смер ни це ака дем ском фе ми ни зму кроз то по се: па три јар ха та, 
ма три јар ха та, дис кри ми на ци је и еман ци па ци је. Та ко ђе, гра ди ве штач ки зид из ме ђу 
при ро де и кул ту ре, би о ло шког и со ци јал ног, те ла и ду ха. У по ли ти ко ло ги ји по ли тич ки 
фе ми ни зам као прак са по сти же успе хе, али као на уч на те о ри ја је бе зна ча јан. Фе ми ни зам 
ко ји се из бо рио за прав ну јед на кост зо ве се ли бе рал ни, ху ма ни стич ки и ин ди ви ду а ли-
стич ки или кла сич ни. У еко но ми ји фе ми ни зам се ба ви по ло жа јем же на на тр жи шту 
ра да, у фи ло зо фи ји је нај мла ђи смер ака дем ског фе ми ни зма. Он је те о рет ско оправ да-
ње за об ра чун с па три јар хал ним „фа ло го цен три змом“. Фи ло зоф ске фе ми нист ки ње 
има ју ча со пис Хи па ти ја, на зван по алек сан дриј ском тра гич ном ми сли о цу Хи па ти ји.

Те о ло ги ја та ко ђе при па да све тов ном фе ми ни зму ко ји је за о гр нут те о ло шком тер-
ми но ло ги јом и при сту па Би бли ји као књи жев но-исто риј ском спо ме ни ку с тен ден ци јом 
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ре ви ди ра ња реч ни ка Све тог пи сма и као иде о ло ги ја за осло ба ђа ње од би ло ка квих 
сте га. То је те о ло ги зи ра ње на осно ву га ли ма ти ја са би блиј ских бе ле три стич ких ци та та, 
а по ау то ру оно не ма мно го ве зе ни с на у ком ни с те о ло ги јом. Ми сти ка се у фе ми ни-
стич ким кру го ви ма ја ви ла као ду хов ност, од но сно спи ри ту ал ни фе ми ни зам, а ми то ло-
ги ја иза шла из ин те лек ту ал не мо де, од но сно Јун го ве ре кон струк ци је са др жа ја све сти 
на осно ву ми то ва, ле ген ди и сно ва. Књи жев ност све до чи о кул ту ри јед не епо хе, ду ху 
вре ме на, жен ском пи сму ко је се жа ли да не ма при ли ке за књи жев ни рад, бест се лер-
ским на ра ти ви ма и херц са др жа ји ма ко ји рет ко ула зе у исто ри ју књи жев но сти као 
не е стет ска „фе ми но цен трич на“ пи сме ност, али тр жи шно ве о ма по жељ на као ви те шки 
ро ма ни пре Сер ван те са. Лин гви сти ку фе ми нист ки ње ко ри сте ка ко би кри ти ко ва ле 
па три јар хал ну кул ту ру на „ду бин ски на чин“, а пси хо лин гви сти ка же ли ре кон стру и са-
ти са др жај све сти на осно ву је зич ког из ра жа ва ња где су му шкар ци и же не при род но 
сек си сти и дис кри ми на тор не фи гу ре. До ка за но је да же не има ју бо љу вер бал ну ин те-
ли ген ци ју, бр же на у че стра ни је зик и до ми ни ра ју фи ло ло шким фа кул те ти ма. У ме ди-
ци ни је фе ми ни за ци ја ути ца ла на ху ма ни за ци ју по зи ва, јер ле кар ке су стр пљи ви је не го 
му шке ко ле ге.

Ис тра жи вач ко по ље че твр тог по гла вља је пре власт „дру штво ло ги је“ где по зи ти ви-
зам, не мач ко ду хов но-на уч на шко ла, нео кан тов ци, марк си сти и ег зи стен ци ја ли стич ки 
пар Сар тр – Си мон де Бо во ар по ри чу зна чај уро ђе не људ ске при ро де и нат при род них 
си ла у ци ви ли за ци ји. По ла ри за ци ја на кул тур не и при род не на у ке, ту ма че ње и раз у ме-
ва ње пси хо ло шких до жи вља ја и кул тур них фе но ме на пред мет су фи ло зоф ске „друштво-
ло ги је“. Раз два ја ње при ро де и кул ту ре при хва ће но је и у со ци о ло ги ји. Емил Дир кем, 
осни вач мо дер не со ци о ло ги је, из нео је ми шље ње да ни јед но об ја шње ње ко је има 
би о ло ги ју у те ме љу не мо же да бу де аде кват но у по гле ду чи ње ни ца. Ум је у осно ви 
па си ван, а у ње га се са зре ва њем по сте пе но ули ва ло кал на кул ту ра. Још ве ћи пре зир 
пре ма би о ло ги ји по ка зу је и мо дер на со ци о ло ги ја те ла – со ма ти за ци ја ко ја се још бо ри 
за сво је ака дем ско ме сто. Осни ва чи ан тро по ло ги је за сту па ли су ста но ви ште ево лу-
ци о ног на ту ра ли зма, од но сно да кул ту ром као и ма те ри јал ним жи во том вла да ју исти 
за ко ни при ро де и сто га је под ло жна на уч ној ана ли зи. Од ла зе ћи на да ле ка остр ва огром-
не раз ли ке у по на ша њу љу ди ту ма чи ли би као по сле ди цу раз ли чи тих со ци ја ли за ци ја. 
До ми нант на ме то да ан тро по ло га по ста ла је ме то да по ре ђе ња кул ту ра дру шта ва. 
Уви ди Чар лса Дар ви на су дра го це ни у по јед но ста вље ном ста ву да дру штва ко ја има-
ју ви дљи ву хи је рар хи ју, где вла да ега ли та ри зам има ју би о ло шке по вла сти це, од но сно 
бо љи лов ци, спо соб ни ји чла но ви лак ше и че шће има ју парт нер ке. Отац пси хо ло ги је 
Ви ли јам Џејмс био је ево лу ци о нист, ве ро вао је да чо век по се ду је исто то ли ко ако не 
и ви ше ин стин ка та не го жи во ти ња. У ХХ ве ку пси хо ло ги ја се ба ви ла уоб ли ча ва њем 
„без о блич ног ума“, би хе ви јо ри стич ким ка зна ма и на гра да ма. По Реч ни ку основ них 
фе ми ни стич ких пој мо ва све пол не раз ли ке су ствар „со ци ја ли за ци је“, „усло вља ва ња“, 
„оче ки ва ња“, „ис ку ства“, „уче ња“, „про па ган де“, „вас пи та ња“ – све га са мо не би о ло шких 
чи ни ла ца. Ин диг на ци ја же на пре ма пор но гра фи ји при ла го ђе но је ре а го ва ње с об зи-
ром на оче ки ва ња вас пи та ња ко је им је ути сну то кул ту ром. Људ ски мо зак је адап ти ван и 
знат но под ле же ути ца ју вас пи та ња. За не ма ри ва ње би о ло ги је је не до пу сти во, али чи ни 
се да је и за не ма ри ва ње ре про дук ци је та ко ђе не до пу сти во што се не би оче ки ва ло 
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од пси хо а на ли тич ких ис тра жи ва ња. Та ко фран цу ски пси хо а на ли ти чар Иг њас Леп у 
де лу Пси хо а на ли за љу ба ви за сту па кул тур ни де тер ми ни зам твр де ћи да се у јед ном 
LGBT слу ча ју не ра ди ни о хор мо ни ма, ни о ге ни ма, не го до га ђа ју из де тињ ства.

Фрој дов кул тур ни де тер ми ни зам је ро ди тељ ски де тер ми ни зам пу тем ро ди тељ ског 
вас пи та ња. Ту ма чи Фрој да, до бит ни ка Ге те о ве на гра де за књи жев ност, за ме ра ју му на 
не до стат ку ком па ти бил но сти из ме ђу људ ске и ани мал не сек су ал но сти, али за слу жан 
за на уч ни про грес због зна ча ја не све сног као не за ви сног ен ти те та, ван би о ло шких 
усме ре ња. У су шти ни, пси хо а на ли за је ин кор по ри ра на у фе ми ни зам, а не ми сле ћи 
„ци та то ло зи“ на лик су сред њо ве ков ним пре пи си ва чи ма тек сто ва. Та ко се ја вља ју до-
ма ћи и стра ни по гре шни ста во ви о три ви јал но сти би о ло ги је, не што чи ме се не ба ве 
уз ви ше ни умо ви. Вла ди слав Ђор ђе вић го во ри о па три јар хал но сти Фрој да за то што је 
био му шка рац са не све сним ком плек сом ма ње вред но сти. Фе ми ни стич ка пси хо а на-
ли за До ро ти Ди нер стин од но си се на не мо гућ ност очин ства да уче ству је у ро ди тељ-
ству, сем у ег зи стен ци јал ном сми слу. Адле ро ва ин ди ви ду ал на пси хо ло ги ја та ко ђе има 
став да на по је дин ца пре суд но ути че дру штво. Ин те лек ту ал ци ХХ ве ка пре ви ђа ли су 
огро ман број на уч них ра до ва ко ји по твр ђу ју по сто ја ње би о ло шких раз ли ка ме ђу поло-
ви ма и њи хов ути цај на пси ху. Не ин те лек ту ал ци за хва љу ју ћи сво јој ин ту и ци ји и здра вом 
ра зу му у ма њем су ис ку ше њу да гре ше, ка же Ђор ђе вић, а то илу стру је чу ве на ми сао 
Оска ра Вајл да : „Обра зо ва ни су за глу пље ни обра зо ва њем.“

У че твр том по гла вљу на во де се сви пси хо а на ли ти ча ри ко ји су до при не ли из на уч не 
ви зу ре кул тур-де тер ми ни зму, као и опис по кре та фе ми ни зма и зна че ње фе ми ни стич-
ке те о ри је у окви ру дру штве не кон вен ци је. Он има две фа зе. У пр вој је пре о ку па ци ја 
за прав ну јед на кост же на са му шкар ци ма, пра во гла са, пра во ула ска у про фе си о нал ни 
жи вот и ви со ко школ ско обра зо ва ње, те ели ми ни са ње бра ка. Та да је био по ве зан са 
рад нич ким и ан ти ко ло ни јал ним по кре том (Вир џи ни ја Вулф, Си мон де Бо во ар, Фло ра 
Три стан). Дру га фа за за по че ла је сре ди ном ХХ ве ка и по ве за на је с по кре том за ра сну 
јед на кост, ан ти рат ним по кре том и гру па ма за по ди за ње све сти са сло га ном: Лич но је 
по ли тич ко и по ли тич ко је лич но!

Пе то по гла вље „Кул тур-де тер ми ни зам у срп ском ака дем ском фе ми ни зму“ го во ри 
о фе ми ни стич ким пу бли ка ци ја ма и на сло ви ма са те ма ма „Фе ми ни зам и осло бо ђе ње 
же на“, „Же не по ли тич ка ма њи на“, по том опус др Жа ра не Па пић – при ме ром ин те лек-
ту ал не амал га ма ци је со ци о ло ги је и фе ми ни зма. Ау тор оштро кри ти ку је пе да го шко-фе-
ми ни стич ки рад ар гу мен ту ју ћи да су не га тив но ути ца ле на ге не ра ци је сту де на та ко ји 
су сти ца ли по гре шан ути сак да су кул ту ра, од но сно на у ка и би о ло ги ја не по ве за не. 
Ђор ђе вић се у књи зи ба ви и опу сом др Свен ке Са вић ко ја искре но при зна је за ви сност 
од кул тур-де тер ми ни зма у ча со пи су Жен ске сту ди је 1997. ба ве ћи се ко му ни ко ло ги јом 
су прот них по ло ва кроз од но сом Ми ле ве Ма рић и Ал бер та Ајн штај на. Др Са вић је 
уре ди ла збор ник Фе ми ни стич ка те о ло ги ја у ко ју мно ги ау то ри ни су ве ро ва ли. На при-
мер, у на шој са вре ме ној, па три јар хал ној, из бе глич кој кул ту ри и ствар но сти екс кла-
ма ци ја „ком ши ни це!“ је си но ним за све жен ске уло ге, со ци јал не по став ке и те о ло шке 
ау ре о ле жр тво ва ња у ве ро ва њу. Дра га на Стје па но вић За ха ри јев ски у књи зи Моћ и 
не моћ же не 1999. ана ли зи ра ла је ап сен ти зам ко ји је у су шти ни би о ме ди цин ски фе но мен 
и пси хо ло шка исти на. У фо ку су су и збор ник Му шка рац и же на ко ји до бро илу стру је 
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пре власт кул тур-де тер ми ни зма у срп ској ан тро по ло ги ји, књи га Му шки свет др Зо ри-
це То мић ко ја га ца у во да ма „кул ту ро ма ни је“ и „ми то ма ни је“. За тим, Дру га чи ја моћ је 
мо гу ћа, из да ла ра ди кал на и ак ти ви стич ко фе ми ни стич ка гру па Же не у цр ном – о му-
шкој су пре ма ти ји и пси хо со мат ским раз ли ка ма род них гру па. Дру штве не про ме не и 
ге не ра циј ска по ли ти ка др Љи ља не Чич ка рић до но си лич ни кул тур-де тер ми ни зам у 
ми шље њу да су ка те го ри је фе ми ни те та и ма ску ли ни те та дру штве но кон стру и са не. 
Збор ник Иден ти тет и сло бо да из 2006. по ка зу је да је кул тур-де тер ми ни зам јак ме ђу 
мла ђим ин те лек ту ал ци ма ху ма ни стич ког обра зо ва ња. Су прот ста вља се би о ло шки 
иден ти тет те ле сном иден ти те ту, те но ве тех но ло ги је пру жа ју „кон цеп ту ал ни оквир за 
од ба ци ва ње есен ци ја ли стич ке по ве за но сти би о ло шких те ла и род них уло га“. По том, 
ту су тен ден ци је ка пол ној уни фи ка ци ји у про све ти и раз је ди ње ност по пи та њу про-
фе си о нал не ори јен та ци је уче ни ка на осно ву при род них раз ли ка. Ово по гла вље за-
вр ша ва за кључ ком о ле ти мич ном пре гле ду фе ми ни стич ке ли те ра ту ре у ко јој ра зум 
над вла да ва би о ло шку ви зу ру.

Ше сто по гла вље „Ра ђа ње кри тич но сти“ до но си ана ли зу ра да др Ан то ни ћа о раз-
ли ко ва њу ро да и по ла и упо зо ре ње о штет но сти фе ми ни стич ких те о ри ја по (ка нон ску) 
објек тив ност на у ке, те ме та фо рич но „би о по ри ца ње“ као све сну ма ни пу ла ци ју фе ми-
нист ки ња. Ге не ти ча ри су се при бли жи ли про бле ма ти ци кул тур-де тер ми ни зма. Та ко 
књи га Пол мо зга (The Bra in sex), пи са на у че ти ри ру ке, го во ри да су оба по ла јед на ка 
са мо по за јед нич кој при пад но сти ис тој, људ ској вр сти, а твр ди ти да су јед на ки по 
сво јим спо соб но сти ма, ве шти на ма или по на ша њу зна чи ства ра ти дру штво за сно ва но 
на би о ло шкој и на уч ној ла жи.

У по го во ру Ђор ђе вић обра зла же ме то до ло ги ју ра да, кри тич ку свест ко ја је во ди ла 
ис тра жи ва ње, те уно си и ли те рар не мул ти ди сци пли нар не фу сно те, чи не ћи овај про-
је кат ре ле вант ним и до ступ ним за да ља ис тра жи ва ња.


