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ИЗ ВЕ ШТАЈ СА ФЕ МИ НИ СТИЧ КОГ ФРОН ТА ЗА 
ПО ЧЕТ НИЦ(К)Е И НА ПРЕД НЕ КО РИ СНИЦ(К)Е
(Ca ro li ne Cri a do Pe rez: In vi si ble Wo men, Pen guin Ran dom Ho u se, Њу јорк, 2019)

Не ви дљи ве же не (In vi si ble Wo men) од пр вог из да ња из 2019. го ди не пред ста вља 
по ла зи ште за сва ку плод ну ди ску си ју о фе ми ни зму јер, за раз ли ку од ап стракт них 
те о риј ских књи га ко је рас пра вља ју о оправ да но сти тер ми но ло ги је, род ним пре фик-
си ма и ко зме тич ким осо би на ма жен ске бор бе, го во ри пре све га о то ме ка ко фе ми ни-
зам из гле да у прак си, ван фа кул тет ских ка те дри, окру глих сто ло ва и дру штве них мре-
жа. За Ке ро лајн Кри а до Пе рес, истин ски цен тар фе ми ни стич ког фрон та на ла зи се у 
бра зил ским фа ве ла ма из ко јих се же не при нуд но ра се ља ва ју под при ви дом бор бе 
про тив си ро ма штва, на ин диј ским ули ца ма ко ји ма же не сва ке ве че ри пре ла зе ки ло-
ме тре до нај бли жег јав ног то а ле та у стра ху од сек су ал ног на па да, на игра ли шти ма 
ши ром пла не те на ко ји ма је све ма ње де вој чи ца – низ је бес ко на чан, али уме сто да 
окри ви па три јар хат ко ји је тер ми но ло шки то ли ко зло у по тре бља ван да је го то во 
ис пра жњен од зна че ња и по сто ји као не ви дљи ва си стем ска си ла про тив ко је по је ди-
нац не ма ни ка кве шан се, ау тор ка већ у под на сло ву име ну је „глав ног не при ја те ља“: 
све при сут ни и нео про сти ви про пуст у при ку пља њу ин фор ма ци ја о же на ма (под на слов: 
ex po sing da ta bi as in a world de sig ned for men), а то је бор ба у ко јој ин ди ви ду ал ни до при-
нос спа са ва жи во те и по кре ће ре во лу ци је на свим дру штве ним ни во и ма.

Ке ро лајн Кри а до Пе рес вр ло ве што успе ва да при бли жи на из глед изо ло ва на ака-
дем ска ис тра жи ва ња, но вин ске члан ке, књи жев на де ла (на при мер, чи ње ни цу да у 
шест то мо ва Карл Уве Кна ус гор спо ми ње де се ти не пи са ца и са мо јед ну спи са те љи цу), 
по слов ну по ли ти ку и сва ко днев не по ја ве у те мељ но ар гу мен то ва но ис тра жи ва ње 
ко је не од би ја не струч ног чи та о ца, већ чи ни упра во су прот но, по ма ло и „на пре ва ру“ 
– опис књи ге на по ле ђи ни ла ко ства ра ути сак да је по сре ди по пу лар на на у ка: 

За ми сли те свет у ко јем вам је те ле фон пре ве лик да би стао у ша ку; ле кар вам пре пи-
су је по гре шну те ра пи ју; у ау то мо бил ској не сре ћи има те 47% ве ће шан се да бу де те озбиљ-
но по вре ђе ни. Ако вам би ло шта од ово га зву чи по зна то, ве ли ке су шан се да сте же на.

Ипак, сва по гла вља на кон пред го во ра и уво да за ро бља ва ју чи та о ца у те ма ти ку 
ко ја из не на да ви ше не зву чи то ли ко „ла га но“, већ пре не при јат но и на тре нут ке не ве-
ро ват но, као кад пи ше о то ме да се же на ма про да ју ле ко ви ко ји су ис кљу чи во те сти-
ра ни на му шкар ци ма или да се за те сти ра ње си гур но сти ау то мо би ла ко ри сте лут ке с 
ви си ном, те жи ном и гра ђом ко ја од го ва ра ди мен зи ја ма про сеч ног му шкар ца. На кон 
по чет ног шо ка при су сре ту с чи ње ни ца ма о ко ји ма про сеч на осо ба ко ја во зи ау то или 
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од ла зи у апо те ку не раз ми шља, при род на (а и по жељ на) ре ак ци ја је бес, да би се на кон 
три ста стра ни ца по не кад пре те ра но згу сну тих по да та ка чи та лац за пи тао ка ко је то 
мо гу ће у са вре ме ном све ту и ко су љу ди на по зи ци ја ма мо ћи ко ји нај ви ше мо гу ути-
ца ти на то да пе де сет по сто свет ске по пу ла ци је на по кон не бу де Дру гост и ано ма ли ја 
у од но су на под ра зу ме ва ни му шки стан дард. Ау тор ка, прем да гра ђи при сту па на уч но, 
уз низ ре фе рен ци на кра ју књи ге, го во ри и из соп стве ног ис ку ства фе ми ни стич ке ак-
ти вист ки ње ко ја је на те ра ла Тви тер да стро же ре а гу је на сај бер на си ље, бо ри ла се за 
штам па ње ли ко ва ис так ну тих же на на нов ча ни ца ма и по кре ну ла кам па њу за по ста-
вља ње ста туе за слу жних же на на тр го ве, по ка зу ју ћи с ка квим от по ром, прет ња ма и 
на си љем мо ра ра чу на ти по је ди нац ко ји се од ва жи на бес ком про ми сну бор бу, би ла 
она са мо, на при мер, у ве зи с ре ви зи јом је зи ка у ци љу по ве ћа ња ви дљи во сти же на, 
или у ве зи с ви ше го ди шњим по ку ша ји ма да се фи нан си ра ју ис тра жи ва ња по тен ци-
јал них ле ко ва за пред мен стру ал ни син дром ко ји се у мно гим ме ди цин ским при руч-
ни ци ма не сма тра ствар ним про бле мом.

Књи га је по де ље на на шест це ли на ко је се ре дом ба ве сва ко дне ви цом, рад ним ме-
стом, ди зај ном, ме ди ци ном, јав ним жи во том и бу дућ но шћу же на у са вре ме ном дру штву, 
док је сва ко по гла вље по де ље но на ма ње це ли не ко је кроз упе ча тљив при мер гра де 
ши ру ана ли зу дру штве ног про бле ма ко јим се ба ве. Ва жно је на по ме ну ти да ау тор ка дис-
кри ми на ци ју же на чи та, пре ма соп стве ним ре чи ма, с аспек та ро да, од но сно дру штве не 
кон струк ци је упи са не на жен ско те ло, иа ко то не рет ко зву чи кон тра дик тор но с об зи ром 
на то да су же не ме ди цин ски не дво сми сле но дис кри ми ни са не на осно ву свог би о ло шког 
по ла. Упр кос то ме, чи ни се да Ке ро лајн Кри а до Пе рес же ли да от кло ни и нај ма њу сум њу 
у то да би жен ско те ло по се би мо гло би ти про блем, те за то на по чет ку ин си сти ра на 
тер ми ну ро да ко ји се го то во и не по ми ње у ана ли зи кон крет них дру штве них по ја ва 
ко је су ау тор ки бит ни је од тер ми но ло шке ка те го ри за ци је. На сло ви по пут Мо же ли чи-
шће ње сне га би ти сек си стич ко? (Can Snow-Cle a ring Be Se xist?) сва ка ко су ин три гант ни и 
при влач ни, али ова књи га се не чи та ни ла ко ни бр зо без об зи ра на стил ски про чи шћен 
и вр ло је згро вит на чин пи са ња пре све га јер је не мо гу ће од јед ном емо тив но под не ти 
то ли ку ко ли чи ну опи са не не прав де, али и због ве ли ког бро ја ре фе рен ци ко је вре ди 
за себ но про чи та ти ра ди сти ца ња ши ре сли ке оно га о че му ау тор ка го во ри у ци љу ин-
дук ци је све при сут ног про пу ста у пред ста вља њу пол но/род но-спе ци фич них ре зул та та 
ис тра жи ва ња. По ста вив ши ба нал но пи та ње по пут по тен ци јал но сек си стич ке при ро де 
чи шће ња сне га, ау тор ка по ка зу је да и на из глед за не мар љи ве по ја ве не мо гу би ти из у-
зе те из ана ли зе уко ли ко за и ста гра ди мо свет јед нак за све. На овом кон крет ном при ме-
ру, ис по ста вља се да мо жда са ма рад ња чи шће ња ни је сек си стич ка, али ур ба ни стич ка 
ор га ни за ци ја чи шће ња сне га по шту је хи је рар хи ју ко ја не све сно фа во ри зу је му шкар це. 
На и ме, ис тра жи ва ња по ка зу ју да же не че шће иду пе шке, би ци клом или јав ним пре во зом 
од му шка ра ца, а тро то а ри и би ци кли стич ке ста зе че сто су на дну ле стви це кад је реч о 
ре до сле ду оспо со бља ва ња са о бра ћа ја у зим ским ме се ци ма, те, по сле дич но, же на ма 
оте жа ва ју пут до по сла, вр ти ћа, шко ле или про дав ни це ви ше не го ак тив ним во за чи ма 
ко ји су ве ћин ски му шкар ци. Прем да би смо ова кву вр сту дис кри ми на ци је до не кле мо гли 
и то ле ри са ти све док је то чи шће ње до вољ но ефи ка сно, по сто је да ле ко опа сни ји пре-
ви ди ко ји ми ли о не же на ко шта ју здра вља и жи во та – од не до вољ но са зна ња о ми гре ни 
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ко ја ма хом по га ђа же не, пре ко не раз ли ко ва ња ср ча ног уда ра код му шка ра ца и же на 
(код же на углав ном не из гле да ни ма ло по пут филм ског хва та ња за гру ди и па да ња на 
под, већ мо же про ћи чак и не при мет но), до не кон тро ли са не упо тре бе ле ко ва за ле че ње 
де пре си је код же на. Да ли то зна чи да жи ви мо у све ту у ко јем му шкар ци као до ми нан тан 
пол све сно и на мер но оте жа ва ју жи вот оној не-му шкој по ло ви ни по пу ла ци је?

Од го вор је ам би ва лен тан. Да, сва ка ко по сто је по је дин ци ко ји пре зи ру же не, по-
вре ђу ју их и уби ја ју са мо за то што их пер ци пи ра ју као сла би ји пол чи ји је жи вот без-
вре дан, а по сто је и си сте ми с отво ре ном дис кри ми на ци јом же на (у Тур ској је не дав но 
сту пио на сна гу за кон ко ји шти ти си ло ва те ља у слу ча ју да жр тва за труд ни, оба ве зу ју-
ћи је да за јед нич ки од га ја де те са сво јим зло ста вља чем). Та ко ђе, чи ње ни ца је да је 
ве ћи на про бле ма с ко ји ма се же не су о ча ва ју не ви дљи ва за то што су на по зи ци ја ма 
мо ћи му шкар ци ко ји су тих про бле ма не све сни – ка ко му шки врх кор по ра ци ја да из-
гра ди по се бан пар кинг за труд ни це кад у њи хо вом све ту та кав про блем уоп ште не 
по сто ји? Ау тор ка за кљу чу је да му шкар ци и же не жи ве у два па ра лел на све та у ко ји ма 
су при ви ле го ва ни раз ли чи ти аспек ти жи во та и на осно ву то га, ве ћа је ве ро ват но ћа 
да ће же на уо чи ти по тре бу за про ме на ма у обра зо ва њу, од но су пре ма ста рим и бо-
ле сним ли ци ма, ма њин ским пи та њи ма и мно гим дру гим у ко ји ма тра ди ци о нал но 
до ми ни ра ју же не. Сто га, је дан од мо гу ћих пу те ва за по че так ре ша ва ња го ру ћег (не-
ви дљи вог) про бле ма са вре ме но сти је сте про на ла зак кон струк тив ног ди ја ло га у ко јем 
ће же на би ти ак тив на уче сни ца, а не па сив ни при ма лац ре ше ња на пра вље них без 
ика квог об зи ра пре ма ње ним ствар ним по тре ба ма, као кад је Бра зил за бра нио же на-
ма рад од ку ће у со ци јал ним ста но ви ма и на тај на чин их спре чио да би ло ка ко при-
вре ђу ју док се ста ра ју о де ци и бо ле сним чла но ви ма по ро ди це. 

Зву чи као јед но став но ре ше ње, са мо по слу шај мо шта же не ка жу, али Ке ро лајн Кри-
а до Пе рес зна да је то да ле ко сло же ни је и те же но што се чи ни јер се жен ска ам би ци ја 
не рет ко ту ма чи као пре те ра на на ме тљи вост и ка рак те ри ше не га тив но, као у слу ча ју 
Хи ла ри Клин тон ко ја је нај ви ше кри ти ке до би ла на ра чун то га што „ни је до вољ но да 
са мо бу де же на да би до би ла гла со ве“, уме сто да у фо ку су рас пра ве бу де њен по ли тич-
ки про грам. Не што слич но де си ло се и по об ја вљи ва њу Не ви дљи вих же на, што је по себ-
но за ни мљи ва ау то и ро ни ја. На и ме, ау тор ка се не из ја шња ва као ра ди кал на фе ми нист-
ки ња, али иде је у књи зи је ја сно уда ља ва ју од ли бе рал них фе ми нист ки ња ко је ин си сти-
ра ју на укљу чи ва њу тран спо пу ла ци је и не би нар них осо ба за то што су у фо ку су би о ло шке 
же не, од но сно оне од тре нут ка до ла ска на свет би ва ју тре ти ра не као де вој чи це/же не. То 
је до ве ло до из у зет но не га тив не ре цеп ци је у тран сза јед ни ци ко ја сма тра да ју је нео-
про сти во ис кљу чи ти из ова квог ис тра жи ва ња, али и до ве ли ког од је ка ме ђу ра ди кал ним 
фе ми нист ки ња ма ко је по др жа ва ју ау тор ки не на по ре да ука же на пол ну дис кри ми на ци-
ју (ма ка ко је са ма ау тор ка на зи ва ла) као глав ни из вор стра да ња же на кроз исто ри ју.

Не ви дљи ве же не при мер су ин ди ви ду ал ног на по ра да се на чи ни про ме на на чи ју 
нео п ход ност ова књи га не дво сми сле но и ве о ма убе дљи во ука зу је, а у ко јој ме ри је 
тај на пор успе шан мо гу ће је го во ри ти тек на кон што ста са ју но ве ге не ра ци је ис тра-
жи вач(иц )а, ро ди те ља, за ко но да ва ца, пи са ца и спи са те љи ца, кул тур них рад ни ка и 
рад ни ца, ин же ње ра и ин же њер ки и свих ви дљи вих же на ко је не ће устук ну ти пред 
прет ња ма, ома ло ва жа ва њем и свим не сре ћа ма ко је пра те хра бре.


