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САЖЕТАК. У раду се чини осврт на теоријско истраживање социолога Слободана

Антонића посвећено еволуцији и јачању два значајна друштвена (по-

литичка) покрета: радикално-феминистичког и ЛГБТ. Оспоривши на-

учно-методолошку утемељеност теорија које их „образлажу”, аутор на-

глашава значај неолибералне идеолошке платформе на којој су ове

теорије и из њих произишли покрети засновани. Истовремено се ука-

зује на бројне опасности које носи социјални инжењеринг за који се

њихови припадници залажу. И поред тога што се ови покрети залажу

за радикалне промене друштвене свести, друштвених вредности и од-

носа моћи у савременом друштву они, заправо, представљају проси-

стемске покрете који својим захтевима помажу очување неолибералног

капитализма. 
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Свако научно ис7раживање има свој научни и 0руш7вени циљ.
Научни циљ је заснован на 0ос7изању о0ређеноA нивоа научноA
сазнања (Шешић, 1982, с7р. 299–304) о неком �ро�лему. 

„Нема знања Hез BроHлема – али ни BроHлема Hез знања. То зна-
чи 0а оно Bочиње са за7еAну7им о0носом знања и незнања: нема
BроHлема Hез знања – нема BроHлема Hез незнања. Јер сваки наш
BроHлем нас7аје захваљујући о7крићу 0а неш7о у нашем 7оHо-
жњем знању није у ре0у” (ПоBер, 1982).

СличноA је с7ава и Михаило Марковић: 

„Пре0ме7 науке нису с7вари и Bроцеси као 7акви, већ BроHлеми
који се у вези са овим с7варима и Bроцесима Bос7ављају Bре0 чове-
ка у све7лос7и њеAових Bрак7ичких Bо7реHа, Bре7хо0них знања и
ме7о0ских инс7румена7а којима расBолаже” (1994, с7р. 14).

Друш7вени циљ је комBлемен7аран с научним; он указује на 0ру-
ш7вени значај некоA BроHлема и на 0руш7вену Bо7реHу – чак зах-
7ев, 7ражњу, за њеAовим научним [значи: оHјек7ивним, Bоуз0а-
ним, универзалним и сис7ема7ичним]3 (Ђурић, 1962, с7р. 16–25;
Милић, 1996, с7р. 255–333; Пешић, 1998, с7р. 5–10) сазнањем.

Ис7ицање ових ме7о0олошких BринциBа научноA сазнања
Hило је нужно, за7о ш7о је Bре0ме7 нашеA ра0а уBраво указивање
на важне 0руш7вене и научне BроHлеме, с којима се све7 AлоHал-
но суочава у савременос7и, и на оно, ш7о Bо нашем су0у, Bре0-
с7авља исBраван научни Bос7уBак у њиховом ис7раживању и
извлачењу о0Aоварајућих 0руш7вених консеквенци. А 7е консе-
квенце су веома оBасне, чак моAу Hи7и и BоAуHне Bо Човечанс7во:
нес7анак љу0ске врс7е. За7о се научном ис7раживању 0руш7ве-
них Bојава, какве су на Bример Hрак, Bоро0ица, љу0ска Bрава, о0-
носи међу мушкарцима и женама, не може Bрис7уBи7и акциона-
лис7ички, у значењу 0а је „мењање �раксе основни циљ акционоA
ис7раживања, али је ис7воремено и начин сазнавања Bраксе”
[наAлашавање У. Ш.] (Пе7ровић, 2008, с7р. 255), ни7и је 0озвољено
измишља7и некакву „ро0но сензи7ивну научну ме7о0олоAију”,

3 Милосављевић и Ра0осављевић наве0еним ме7о0олошким BринциBима
научноA ис7раживања Bри0о0ају и BринциBе смелос7и, ориAиналнос7и и
Bрецизнос7и (2000, с7р. 13–15), 0ок их Шушњић неш7о 0руAачије формули-
ше, ис7ичући 0а су 7и BринциBи оHјек7ивнос7, лоAичнос7, сис7ема7ичнос7,
Bроверљивос7, мерљивос7 и скла0нос7 (1999, с7р. 154). За нас је зах7ев за
ос7варивањем BринциBа мерљивос7и као оBш7еA BринциBа научноA
сазнања унеколико сBоран, BоAо7ово ка0а се ра0и о 0руш7веним наукама.
У сваком случају, у вези с BринциBима које смо навели у самом 7екс7у овоA
ра0а Bос7оји Aо7ово оBш7а саAласнос7.
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какви Bокушаји Bос7оје (нBр. Haraway, 1988). НаBро7ив, ова, као и
уос7алом сва 0руAа научна ис7раживања, морају 0а за0овоље нај-
с7рожије BринциBе научноA сазнавања, 0а Hи се 7ек на основу оз-
Hиљних резул7а7а свеоHухва7них и вишекра7но Bоновљeних
ис7раживања – и 7еоријских и емBиријских – моAли извес7и на-
учно релеван7ни закључци. СуBро7но 7оме, акционалис7ички
Bрис7уB чес7о Bре7вара оваква ис7раживања у и0еолошке ман-
7ре, Bуки Bоли7ички ак7ивизам (в. Шуваковић, 2000, с7р. 84), Bри-
ми7ивну злоуBо7реHу науке, Bри чему је Bи7ање 0а ли се 7аква
ис7раживања и њихови резул7а7и и моAу Bо0вес7и Bо0 „научна”,
Hу0ући 0а нису заснована на научно исBравно сBрове0еном ме-
7о0олошком Bос7уBку. Извесно је, међу7им, 0а они који Bосежу
за акционализмом у Bроучавању оваквих 0руш7вених Bојава,
свакако имају своје о0ређене 0руш7вене циљеве који, међу7им,
не моAу има7и научно оBрав0ање, али им се Hаш оно нас7оји Bри-
Hави7и.

НесBорно је 0а је ис7раживања, BосеHно она у оHлас7и 0ру-
ш7вених наука, 7еже – а нека0а и немоAуће – сBрово0и7и у 7зв.
„за7вореним 0руш7вима”, у сре0инама које карак7ерише 7о7а-
ли7арнос7, ау7окра7ија, ре7роAра0ни конзерва7ивизам и70. У 7а-
квим су сре0инама неке науке Hивале или и са0 јесу и заHрањене
за с7у0ирање, за7о ш7о су „заBа0њачке” (в. Б92, 2010). Међу7им,
оваква си7уација, 0а се из0вајају „0руш7вено неBрихва7љиве”,
7аHу 7еме, које су „Bоли7ички некорек7не”4, Bочиње 0а се јавља и
у оним 0руш7вима која слове за „0емокра7ска”, у којима нема
цензуре, али Bос7оје 0оHро орAанизоване AруBе за Bри7исак,
укључујући 7у и лоHи AруBе, које нас7оје 0а јавнос7и наме7ну свој
су0, независно о0 7оAа 0а ли је он са с7ановиш7а моралних вре0-
нос7и неке сре0ине Bрихва7љив или није. О 7аквим 7емама није
0озвољено Aовори7и, оне се не смеју BроHлема7изова7и, Bош7о
онај ко 7о учини Hива изложен ме0ијском линчу, Bокушају 0а
Hу0е с7иAма7изован на све моAуће начине и Bо7Bуно изолован,
Hез оHзира на арAумен7ацију којом расBолаже и која може 0а
Hу0е Bо7Bуно ис7ини7а, чак научно Bроверљива. Такав се Bоје0и-
нац очас Bосла BроAласи за „ан7иевроBејца” а 7о је, на Bример у
0анашњој СрHији, равно 0а вас BроAласе за „вешца”. Зло Bрошло-
с7и о којој ми више не размишљамо, Bош7о смо окрену7и ка Hу-
0ућнос7и. Она је све7ла, евроBска и њу чекамо, као ш7о смо нека-
0а чекали комунизам. Не уBуш7ајући се у 7о који је о0 ова 0ва
циља Hио реалнији 0а се ос7вари, конс7а7ујемо само 0а се за Bре-
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оHраћање у ЕвроBљане5 BриBремамо Bуних че7рнаес7 Aо0ина,
Bри чему Bосле0њих неколико заис7а врло ин7ензивно.

СуBро7с7ављајући се оваквом с7аву, СлоHо0ан Ан7онић се усу-
0ио 0а се уBус7и у ис7раживање 0ва важна 0руш7вена феномена:
савременоA феминис7ичкоA Bокре7а (2011) и Aеј Bокре7а (2014).
Научна ис7раживања у нас која се Hаве овом BроHлема7иком Aо-
7ово и 0а не Bос7оје; она која Bос7оје везана су, Bре свеAа, за феми-
низам и у Bриличној мери се на њих о0носи она конс7а7ација
коју сам изнео у вези са акционалис7ичким Bрис7уBом. По на-
шем мишљењу „научно неHављење” овим BроHлемима је резул-
7а7 конформизма ин7елек7уалаца, који се Bовлаче Bре0 наје-
з0ом ме0ија и AруBа за Bри7исак које зас7уBају ин7ересе ових
0руш7вених Bокре7а. Јер, чињеница је 0а феминизам није само
7еорија, већ и Bрак7ични 0руш7вени, и Bоли7ички Bокре7 који
има AлоHални карак7ер; ЛГБТ или Aеј или хомосексуалнос7 није
само с7ање с7вари или личноA оBре0ељења, већ и 0оHро орAани-
зован 0руш7вени, и Bоново – Bоли7ички Bокре7, са својим јасно
0екларисаним циљевима и нас7ојањем њиховоA „7еоријскоA”
у7емељивања у оквиру 7еорије љу0ских Bрава. У BрилоA овом на-
шем закључку је и изјава саве7ника за националну HезHе0нос7
Bре0се0ника САД, Сузан Рајс 0а је Bре0се0ник ОHама наложио 0а
се „0иBлома7ска и финансијска Bомоћ САД усмери на унаB-

4 Ау7ор овоA ра0а се ни у свом научном ни у 0руш7веном ни у личном живо7у
не оHазире на оно ш7о се назива „Bоли7ичком корек7ношћу”, Bош7о сам 7ај
Bојам сма7ра Bри7иском не само на слоHо0у научноA с7варалаш7ва, већ и на
слоHо0у изражавања, која сBа0а у је0но о0 основних љу0ских Bоли7ичких
Bрава. За њеAа Bос7оје моралне норме, вре0нос7и и ан7ивре0нос7и и сма7ра
0а сваку с7вар 7реHа назва7и Bравим именом, а не еуфемис7ички је скрива-
7и иза 7ермина који су чес7о усмерени на замаAљивање Bојмова, ш7о ме7о-
0олошки није Bрихва7љиво. С7оAа, уколико се неко нађе Bовређеним зHоA
Bрецизнос7и Bоје0иних 7ермина које корис7и (а који, наравно, нису увре0-
љиви Bо већински Bрихваћеном с7аву), ау7ор ових ре0ова Aа љуHазно моли
0а му на 7оме не замери, али и 0а се ис7овремено сам BреисBи7а не Bокуша-
ва ли он, којим случајем, кујући нове 7ермине, 0а врши насиље на0 језиком,
које је као и свако 0руAо – насиље. Иначе, ов0е морамо 0а наBоменемо 0а Ан-
7онић, Bравећи ус7уBак зах7евима за ро0носензи7ивне називе занимања, у
својој књизи Bрихва7а Bрилично о0омаћен назив занимања женскоA социо-
лоAа – социолошкиња. Међу7им, ово је Aрама7ички неBравилно, Bош7о име-
нице које се завршавају на -A у женскоA ро0у 0оHијају нас7авак -иња: HоAиња,
социолоAиња, BсихолоAиња, AлоAиња (Клајн, 2013, 47). Дакле, ако се жели Bо
сваку цену извес7и женски ро0 сваке именице – не ви0им заш7о не и
сре0њи ро0 – он0а 7о 7реHа чини7и у скла0у са Bравилима срBскоA језика.

5 До са0а смо Hили Балканци, а 7о колико схва7амо није 0ео ЕвроBе.
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ређење Bрава лезHијки, Aејева, Hисексуалаца и 7ранссексуалаца
широм све7а” (Рајс, 2014). Ако је неш7о Bре0ме7 7олике Bажње
Bре0се0ника Америке 0а се о 7оме с7ара саве7ник за националну
HезHе0нос7 и све америчке 0иBлома7ске мисије широм све7а, он-
0а је сасвим јасно 0а се ра0и о Bоли7ичком Bи7ању par excellence.
Дакле, Ан7онић је ушао на Bрилично клизав 7ерен и са њеAа иза-
шао – чи7ав. ОHјавио је 0ве научне моноAрафије, ваљано арAумен-
7оване, са не0восмисленим закључцима, а 0а није Hио Bре0ме7
линчовања. Изузев је0не научне кри7ике (А. Милић, 2011), коли-
ко је нама Bозна7о њеAова књиAа Bосвећена BроHлему ра0икал-
ноA феминизма6 је Bрећу7ана7; 0руAа књиAа, ова новија, Bосвеће-
на ис7раживању Aеј Bокре7а је Aо7ово скривена о0 наше јавнос7и.
Бројне орAанизације хомосексуалаца које реаAују на сваки Bомен
хомосексуализма, чак и у неу7ралном кон7екс7у, овоAа Bу7а су
чи7аву моноAрафију о0 266 с7раница (44 с7раница референци,
уAлавном америчких) – Bрећу7але. За разлику о0 нека0ашњеA
Цен7ралноA коми7е7а који је, кри7икујући и оHрушавајући се на
неку књиAу, Bравио јој рекламу, 7ако 0а је Bос7изала неслућене
7ираже8, са0ашњи ме0ијски с7ра7ези у служHи ових Bокре7а зна-
ју 0а је најHољи начин 0а се нека књиAа униш7и – 0а се она сакрије
о0 јавнос7и, оBш7е или научне, зависи о0 7оAа коме је намењена.
Сма7рајући 0а ове 0ве књиAе не заслужују 7акву су0Hину, али
ис7о 7ако и увиђајући њихову Bовезанос7, чинимо кри7ички ос-
вр7 на арAумен7ацију коју СлоHо0ан Ан7онић у њима излаже.

6 Сам 7ермин „ра0икални феминизам” А. Милић снажно осBорава у својој на-
учној кри7ици. По нашем мишљењу, он веома 0оHро о0ражава зах7еве са-
временоA феминис7ичкоA Bокре7а, а зHоA чеAа се они моAу сма7ра7и „ра0и-
калним” оHразложићемо у овом чланку.

7 Наравно, уколико изузмемо о0Aовор у оHлику ин7ервјуа М. БлаAојевић
(2012) 0а7 лис7у „Данас”, а који Bре0с7авља Bо7вр0у 7езе о Bоли7ичком ка-
рак7еру ра0икалноA феминис7ичкоA Bокре7а. Наиме, на веома озHиљну на-
учну арAумен7ацију она о0Aовара Bо7Bуно Bоли7икан7ски: исмевањем
вре0нос7и Bа7рио7изма (зHоA 7оAа ш7о се Ан7онићево ис7раживање ослања
на америчку ли7ера7уру, као 0а онај ко је Bа7рио7а 7реHа 0а Hу0е и неBис-
мен, а у њеној замисли верова7но и крезуH), Bре7њом лус7рацијом (оB7ужHа
како ће Ан7онић злоуBо7реHи7и ка7е0ру „на мом ма7ичном факул7е7у”
[sic!] у циљу осBоравања њених 7еза) и жалоBојком ш7о се Bозива на Bрву
књиAу ове ау7орке Bосвећену феминизму - које се није у међувремену о0ре-
кла - као 0а је заHоравила с7арио Bравило: Verba volant, scripta manent. Ово Bо-
сле0ње јој је Bослужило 0а ус7вр0и како је СрHија „с7ала у времену”, како
сам разумео за7о ш7о љу0и - чи7ају књиAе.

8 Примери Грешника ДоHрице Ћосића, Књи�е о Милу
ину Данка ПоBовића и 0р.
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Иако нисмо 0еци0но назначили зHоA чеAа су оHјек7и9 нашеA Hа-
вљења оHе ове књиAе је0новремено, а не свака о0 њих Bоје0инач-
но, у о0војеним 7екс7овима, мислимо 0а смо 7о имBлици7но већ
назначили. Оне Bре0с7ављају орAанску целину, за7о ш7о се са
с7ановиш7а наво0не уAроженос7и засноване на Bолу и/или сек-
суалном оBре0ељењу нас7оји исBос7ави7и и „научно” оHразло-
жи7и зах7ев за комBле7ним, „7о7алним” 0руш7веним BреоHра-
жајем. ЗаBраво, како је 7о Ан7онић Bоказао, оHа ова Bокре7а су у
функцији и0еолоAије AлоHализма и имају Bо0ршку само у вишим
0руш7веним слојевима, чак и у 7ако развијеним земљама каква
је Америка. Ра0и се о 

„0ва Aорњеслојна Bокре7а који изражавају чи7ав 0ух (Bос7)мо0ер-
ноA са0ржаја каBи7ала-и-имBерије. ОHа Bочивају на и0еолоAиза-
цији а7омизоване Bолнос7и, оHа се 7ичу аBе7и7а BриBа0ника више
и више сре0ње класе, и оHа су 0ео норма7ивне ма7рице неолиHе-
ралноA каBи7ализма” (Ан7онић, 2014, с7р. 210).

У моноAрафији „Искушења ра0икалноA феминизма”  (255 с7ра-
ница 7екс7а и 20 с7раница референци – уAлавном анAлосаксон-
ских), Ан7онић указује 0а су усвајањем Закона о равноBравнос7и
Bолова (2009) уве0ене „7ри важне новине”: оHавеза Bосло0аваца
0а Bози7ивно 0искриминишу „слаHије зас7уBљен Bол” Bрили-
ком заBошљавања, Bроширење кво7е о0 оHавезних 30% на више
Bо0ручја у Bоли7ичком живо7у, 7е зах7ев 0а се у Bросве7ним
BроAрамима Bримени „ро0но сензи7ивни Bрис7уB” (2011, с7р. 7).
Он сма7ра 0а је усвајањем оваквоA Закона извршено е7аHлирање
„ра0икалноA феминизма” у Bоли7ички сис7ем СрHије, о0носно
њеAова 0руш7вена леAи7имизација. Ако се има у ви0у 0а је је0ан
о0 и0еолоAа 7а0ашње с7ранке на влас7и у СрHији, Bрофесор
Мићуновић, својевремено Aоворио о „ан7иженском кул7урном
наслеђу” и Bо7реHи 0а „свес7 о Bос7ојању 7ако великоA злочина и
њеAовоA 0уAоA ис7оријскоA 7рајања мора Hи7и развијана ко0 му-
шкоA 0ела с7ановниш7ва кроз све форме о�разовања и вас�и
ања
[наAласио У. Ш.]” (Мићуновић, 2005, с7р. 588, нав. Bрема Ан7онић,
2014, с7р. 144), он0а је сасвим јасно 0а су овакве намере за вр-
шењем ин0ирек7не BроBаAан0е (в. Славујевић, 2007, с7р. 93–94)

9 Иако 7о иначе нера0о чинимо Bош7о није у скла0у са нашом ме7о0олошком
7ра0ицијом, ов0е Bравимо разликовање између оHјек7а и Bре0ме7а нашеA
ра0а. ОHјек7и су, несумњиво, оHјављене књиAе: „Искушења ра0икалноA фе-
минизма” и „Моћ и сексуалнос7: социолоAија Aеј Bокре7а”; Bре0ме7 је, међу-
7им, Ан7онићева ин7ерBре7ација и научна арAумен7ација у вези са овим
0руш7веним (Bоли7ичким) Bокре7има и њиховим зах7евима.
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ра0икално феминис7ичких с7авова Bу7ем инс7и7уционалне со-
цијализације још у 0ечијем и 0ечачком 0оHу њиме Bравно у7еме-
љене. Ов0е је BроHлем врло је0нос7аван, и уоHичајен за срBске
Bрилике: 7ражи се извињење за имаAинаран злочин. Не Bос7оји
није0ан научно вали0ан арAумен7 који Hи моAао 0а Bо7вр0и ос-
новну 7езу ра0икалноA феминизма 0а савремени 0руш7вени си-
с7ем има карак7ер „Bа7ријархалноA” и 0а, зHоA 7е своје карак7е-
рис7ике, с7авља жене у неравноBраван Bоложај са мушкарцима.
При 7оме се, како 7о арAумен7овано Bоказује Ан7онић, оваква
7вр0ња Aенерализује на чи7ав све7, укључујући и најразвијеније
земље, BоBу7 САД, земље заBа0не ЕвроBе и70. Никоме, наравно,
не Bа0а на Bаме7 – BоAо7ово не некоме ко је на левим Bозицијама
ка0а се Aовори о Bоли7ичком сBек7ру, Hу0ући 0а су женска Bрава
резул7а7 Bос7ојања социјализма у је0ном 0елу све7а, иако се 7о
чес7о BренеHреAава – 0а неAира Bо7реHу равноBравнос7и свих
љу0и10. Међу7им, 7аква врс7а равноBравнос7и мушкараца и жена
је ос7варена као резул7а7 BрвоA 7аласа феминизма, „лиHерал-
ноA”, како Aа о0ређује Ан7онић. Дакле, ка0а се за7ражи арAумен-
7овање 7вр0њи о сис7ема7ском инхиHирању жена у савремено-
с7и, о0Aовор Aласи 0а „знање није независно о0 Bола” (БлаAоје-
вић, 1991, с7р. 91). ДруAим речима: мушкарци 7о не моAу 0а
сBознају. Не 7реHа наAлашава7и 0а је 7акав о0Aовор научно не-
Bрихва7љив. Он 49% све7ске BоBулације с7ановниш7ва о0риче и
Bомисао на 7о 0а моAу 0а Bосумњају, Bровере, за7раже арAумен-
7ацију за с7авове ра0икалних феминис7киња. Међу7им, неBри-
хва7ање универзалнос7и као основноA научно-ме7о0олошкоA на-
чела и осBоравање зах7ева за  Bроверљивошћу као Hи7ноA еле-
мен7а начела оHјек7ивнос7и научноA сазнања, нису је0ини
ме7о0олошки не0ос7аци ра0икално феминис7ичких 7еорија.
Ан7онић с Bравом указује 0а је основна Aрешка у Bос7авци која
BринциBијелно сукоHљава жене и мушкарце и њихове Bолне/
ро0не ин7ересе, из0ижући 7ај сукоH на највишу раван, која на0и-
лази класни сукоH. У својој моноAрафији он заBраво указује како
су ове 7еорије научно нео0рживе, а чи7ава њеAова арAумен7ација
концен7рисана је уBраво на 7о 0а илус7рује 0а оцена о научној
нео0рживос7и није Bроизво0 њеAовоA „мушкоA знања”, већ 0о-
сле0ноA кршења и свесноA занемаривања зах7ева научне ме7о0о-
лоAије о0 Bро7аAонис7а ра0икалноA феминизма. А знање које
није с7ечено и Bроверено научно верификованим ме7о0ама

10 Појам и 7ермин „љу0и” је ро0но неу7ралан, Bош7о укључује и жене и муш-
карце и 0ецу оHа Bола.
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нема 0ос7ојанс7во научноA. И не само 7о: излаAање случаја ексBе-
римен7а који је сBрово0ио 0ок7ор Мани (Money), Bокушавајући
0а Hио-кул7уролошки о0 0ечака с7вори 0евојчицу, о7вара и Bи7а-
ње е7ике, и ме0ицинске е7ике, у Bокушају 0а се изве0у „научни
0окази” за неш7о ш7о је – не0оказиво. Осим 7оAа, сакривање ре-
зул7а7а овоA ексBеримен7а о0 ака0емске јавнос7и све 0о краја 90-
их Aо0ина ХХ века (Мани је своја „Bос7иAнућа” Bози7ивно Bре0-
с7авио у чланку оHјављеном 1975), заBраво 0емонс7рира сBрем-
нос7 и на фалсификовање Bо0а7ака, како Hи се „Bо0ржала” 7ео-
рија. Свакако, случај 0р Манија је нај0рас7ичнији, али не и је0и-
ни који се оBисује као илус7рација ра0икално феминис7ичкоA
насиља на0 чињеницама. Ту је и случај шве0скоA HрачноA Bара
који своје 0е7е о0ева „ро0но неу7рално”, и иAнорише уоHичајено
Bос7ављано Bи7ање ш7а је 0е7е – мушко или женско, сма7рајући
0а је 7акво Bонашање исBравно и у скла0у са оним ш7о су они у
школи научили о Bојму ро0а. Ан7онић на ово Hизарно, али 7ачно,
Bримећује 0а ће он0а је0ноA 0ана, ка0а се 0е7е Hу0е слоHо0но
иAрало са вршњацима, о7ићи „са 0руAарицом или 0руAовима 0а
Bишки и ’7ајна’ 0е7е7овоA ’ро0а’ – у овом неин7елиAен7ном екс-
Bеримен7у – Hиће разрешена” (2011, 158). Ов0е је важно Bо0вући
очиAле0нос7 0а у нас7ојању 0оказивања и, још више, Bрак7ичноA
ос7варивања своA Bројек7а ра0икалноA феминизма, Aлавну жр-
7ву Bре0с7ављају Hаш – 0еца. 

На Bоче7ку овоA ра0а ис7акли смо 0а је ЛГБТ Bокре7 изрази7о
Bоли7ички Bокре7, са врло јасним зах7евима, о којима Ан7онић
Bише у својој моноAрафији. Ти зах7еви су еволуирали о0 зах7ева
0екриминализације хомосексуализма и Bризнавања „Bрава на
различи7ос7” 0о зах7ева за усвајање 0еце и BрилаAођавања чи7а-
воA 0руш7ва 7ези 0а је нормално 0а 0е7е има 0војицу 7а7а или 0ве
маме (о0носно 7ри 7а7е 7ј. 7ри маме у си7уацијама ка0а није0ан
о0 BриBа0ника хомосексуалноA Bара није Hиолошки ро0и7ељ).
ЗаBраво, корек7ним Hи се сма7рало 0а 0еца уоBш7е немају маме
и 7а7е, већ само – ро0и7еље11. Овај социјални инжењеринA није
ниш7а мање оBасан о0 Bре7хо0но оBисаноA ра0икално-фемини-
с7ичкоA, чак Hи се моAло рећи 0а је 0руш7вено BоAуHнији, Hу0ући
0а разара инс7и7уцију Hрака и Bоро0ице, у уоHичајеном схва7а-

11 Колико је овај зах7ев Hесмислен, а усвојен је о0 с7ране Саве7а ЕвроBе, Aовори
и 7о 0а е7имолошки реч мама во0и Bорекло о0 ла7. mamma – 0ојка, значи же-
на која је о0ојила HеHу. Верова7но у евроBским језицима (енAл. mother,
франц. mère, руски мама) нема 7ермина који Hоље о0ражава суш7ину Bојма
неAо ш7о је ова реч.
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њу социолоAа Bоро0ице као „0руш7вене леAи7имације сексуалне
ак7ивнос7и Bар7нера са циљем рађања Bо7омс7ва” (А. Милић,
2001, с7р. 113). Ан7онић у својој анAажованој моноAрафији (ш7о
сма7рамо Bохвалом, а не маном, Bо0 условом 0а Bос7оји леAи-
7имна научна арAумен7ација као ш7о је ов0е случај), излаже Aе-
незу ЛГБТ Bокре7а и њихових зах7ева највише у Америци, указу-
јући на ра0икализам у Bолемисању и Bосезање за нај7еже
е7ике7ирање („нацис7и”, „0есничари”, „ул7ра 0есничари” и70.)
свих оних који имају 0руAачије виђење 7оA BроHлема о0 Aеј ко-
рек7ноA. Пош7о и зас7уBници ЛГБТ зах7ева за „Bраво на различи-
7ос7” – ш7о је, 7акође, Bревара с оHзиром на 7о 0а се Bо са0ржају
зах7ева „Bраво на ис7ос7” – као и ра0икални феминизам Bокуша-
вају 0а BриHаве квазинаучни леAи7ими7е7, СлоHо0ан Ан7онић
врло веш7о Bо0врAава њихову арAумен7ацију ме7о0олошкој Bро-
вери. Анализирајући више Bримера ис7раживања како живо7 0е-
7е7а у Aеј сре0ини у7иче на њеAову социјализацију, он је не0во-
смислено Bоказао 0а су чак и они ау7ори који су 7вр0или 0а је 7о
Hез у7ицаја, касније Hили Bринуђени 0а Bризнају како су 7е њи-
хове 7вр0ње-„закључци” у суBро7нос7и с налазима које су 0оHи-
ли емBиријским ис7раживањима. ДруAим речима, 0а Hи „Bо7-
креBили” своје унаBре0 осмишљене 7вр0ње, Bослужили су се
фалсификовањем закључака. Ово раскринкавање Ан7онић је
веома 0оHро извео вршећи 7иBолоAизацију с7ановиш7а разних
ау7ора у о0носу на Bи7ање (не)Bос7ојања овоA у7ицаја. И, нарав-
но, Aлавно Bи7ање с којим се сусреће ЛГБТ Bокре7 и сви они који
Aа Bо0ржавају, ако Bођемо о0 начела 0а су Bрава свакоA човека
оAраничена Bравима 0руAих љу0и, Aласи: јесу ли Bрава свакоA хо-
мосексуалца оAраничена Bравима свакоA 0е7е7а? Или је мож0а
Bраво на (хомосексуални) секс с7арије о0 Bриро0ноA Bрава 0е7е-
7а 0а живи у Bриро0ној Bоро0ици у којој је рођено, са својим Hио-
лошким оцем и Hиолошком мајком? Јер, исBравно закључујући
„Bризнавање BуноA HрачноA с7а7уса ис7оBолним Bаровима, у
симHоличкој (а он0а и Bрак7ичкој) равни, значи 0руш7вени Hла-
Aослов Bраксе наBуш7ања, ус7уBања или чак Bро0аје 0еце (ко0
’суроAа7 мајки’)” (Ан7онић, 2014, с7р. 207). Дакле, ако Hи се у име
„ис7оBолне љуHави”12 и моAло Bрихва7и7и Bраво на хомосексу-

12 По0аци на које се ау7ор моноAрафије Bозива указују на значајно већу Bро-
мискуи7е7нос7 хомосексуалаца неAо хе7еросексуалаца, 7е су њихова Bар7-
нерс7ва – уколико уоBш7е 0о њих званично 0ође – зна7но кра7ко7рајнија о0
Hракова, ш7о 0ово0и у Bи7ање арAумен7ацију љуHави и више ис7иче мо7ив
за0овољења сексуалноA наAона.
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алну кохаHи7ацију (нBр. као у Француској) или цивилно Bар7-
нерс7во (нBр. као у Немачкој), који им више или мање 0оBуш7ају
сва Bрава која Bроизлазе из Hрака (наслеђивање, међусоHно с7а-
рање и BомаAање и70.) осим Bрава на усвајање 0еце, хомосексу-
ални Hрак се извесно не Hи моAао Bравно санкциониса7и из најHа-
налнијеA разлоAа – јер 7о није Hрак, већ Bојава sui generis која
7ражи 0а 7ако и Hу0е 7ре7ирана (Шуваковић, 2013, с7р. 169). Ука-
зујући на сразмерно мали Hрој хомосексуалаца (0о 5%), 7име се
0оказује 0а не Bос7оји 0руш7вена оBрав0анос7 за ре0ефинисање
инс7и7уције Hрака, већ 0а је оBор7уније Bојми7и и именова7и хо-
мосексуалном Bару а0еква7ну ус7анову, како је 7о у неким зе-
мљама и учињено. Свакако, са асBек7а 0руш7веноA ин7ереса не-
сумњиво је важно очува7и Hрак као ус7анову која 0оBриноси –
реBро0укцији врс7е. Ово се BоAо7ову о0носи на она 0руш7ва која
се сма7рају Hиолошки „с7арим”, какав је случај са срBским.

СлоHо0ан Ан7онић у својој моноAрафији о феминизму указује
0а се ра0и о „социјално Bрилично аAресивном учењу” (2011,
с7р. 197) које нас7оји 0а и женама – за које 7вр0и 0а Aовори у њи-
хово име – 0ик7ира Bравила Bонашања, кри7икујући највећи
Hрој њих за „реBро0укцију Bа7ријарха7а” Bре свеAа кроз улоAу
жене-мајке. Ис7и 7ај закључак о аAресивнос7и може се извес7и и
за ЛГБТ Bокре7, ш7о је 0оHро илус7ровано мнош7вом Bримера,
укључујући и онај за изHор мис Америке 2009, A0е је Кери Преј-
жан, Bрем0а фавори7, изAуHила круну и BроAлашена „Bрвом Bра-
7иљом” само за7о ш7о је на Bи7ање је0ноA о0 чланова жирија ш7а
мисли о ис7оBолним Hраковима о0Aоворила  0а верује „0а Hи 7о
7реHало 0а Hу0е између мушкарца и жене”. Ово је изазвало Bраву
камBању Bро7ив 0евојке, 0о 7е мере 0а јој је званично о0узе7а и
7и7ула „мис Калифорније” (Ан7онић, 2014, с7р. 41–42). У књизи
су 0а7и и 0руAи Bримери и оHлици Bри7исака на оне који не ис-
кажу хомосексуално корек7ан с7ав (в. нBр. Ис7о, с7р. 38–41). 

У оHема својим моноAрафијама ау7ор 0олази 0о ис7оA закључ-
ка: и ра0икално-феминис7ички и ЛГБТ 7еорија и Bокре7 јесу Bро-
0ук7 неолиHерализма, који нас7оји 0а Bи7ања која моAу Hи7и
оBасна за сам сис7ем (нBр. класни и0ен7и7е7) замени Bи7ањима
која 7о нису (сексуални и0ен7и7е7). С7оAа су они, и Bоре0 7оAа
ш7о зах7евају Bромену у свес7и, Bромене вре0нос7и, о0носа
моћи у савременом 0руш7ву, заBраво Bросис7емски Bокре7и
неолиHералноA каBи7ализма. И је0ан и 0руAи Bокре7 Bочивају на
и0еји а7омизације, ин0иви0уализма, а арAумен7ација коју ну0е
0алеко је о0 научне и сасвим је о0Aоварајућа и0еолошкој13. Уос7а-
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лом, зах7ев који је Bре0 СрHију својевремено Bос7авио Јелко Ка-
цин, извес7илац ЕвроBскоA Bарламен7а за нашу земљу, како она
мора орAанизовањем Aеј-Bара0е „Bоказа7и 0а се 0руш7во у СрHи-
ји мо0ернизовало и BриHлижило ЕУ и њеним основним вре0но-
с7има” (Bрема Ан7онић, 2014, с7р. 214), више неAо речи7о Aовори
о Bоли7ичком карак7еру овоA Bокре7а, али и о – ако се може веро-
ва7и Кациновим ин7ерBре7ацијама – „вре0нос7има ЕУ” које, 0е-
фини7ивмо, не 0ели највећи Hрој Aрађана СрHије. УBраво чиње-
ница 0а оHа Bокре7а имају највише Bрис7алица у вишој сре0њој и
вишој класи – а 7о су 0руш7вени слојеви који су уBрављачки у 0а-
нашњем AлоHализирајућем 0руш7ву – Bо7врђује и 7езу из насло-
ва је0не о0 ових моноAрафија – 7ежња 0а се моћ изAра0и на 7еме-
љу сексуалнос7и јес7е Aлавни мо7ивациони фак7ор њихових
ак7ивис7а. Развој си7уације, не само у СрHији, нажалос7 ос7авља
моAућнос7 0а је овакав социјални (сексуални) инжењеринA, иако
7ешко изво0ив, иBак моAућ. Са свим Bосле0ицама које из њеAа
Bроизлазе Bо Човека и Човечанс7во.
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SUMMARY RESEARCHING NEW SOCIAL (POLITICAL) MOVEMENTS 
AS PROTAGONISTS OF SOCIAL ENGINEERING

The article is a retrospective of the theoretical research of the
sociologist Slobodan Antonic dedicated to evolution and strengthen-
ing of two important social (political) movements: radical-feminist
and LGBT. Contesting the scientific-methodological basis of theories
that “explain” them, the author emphasizes the importance of the
neoliberal ideological platform on which these theories and derived
movements are based. At the same time, numerous dangers that
social engineering for which their members plead for are pointed out.
Regardless the radical changes of social consciousness, social values
and power relations in the contemporary society for which these
movements plead for, they actually represent pro-systematic move-
ments that help in preservation of neoliberal capitalism with their
demands.
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