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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

НЕКОЛИКО СУПРОТСТАВЉЕНИХ ПРИМЕРА 
РАЗМИШЉАЊА О ПОЛНИМ РАЗЛИКАМА

САЖЕТАК. Аутор жели да да преглед неколико примера размишљања о родним
разликама, односно њиховом пореклу. Зато издваја примере мизоги-
ног резоновања код Ота Вајнингера, Жан-Жака Русоа, Сигмунда Фрој-
да, Артура Шопенхауера и Аристотела. Као противтежу њима, предста-
вља профемине ставове Симон де Бовоар, Пјера Бурдијеа, Херијете Теј-
лор Мил и Џона Стјуарта Мила, као и неколико важнијих теоријских
достигнућа феминизма. Узевши у обзир друштвене околности у време
писања радова о којима је реч, закључује о појединим импликацијама
прегледа ставова наведених аутора, уз кратак синтетички приказ ка-
рактеристика мизогиних и профеминих ставова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: профемино, мизогино, Вајнингер, Фројд, Бовоар, Бурдије.

1 redzichfilfak@gmail.com

Ра9 је Dримљен 21. окLоJра 2014, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 1. аDрила 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

192 САДУША Ф. РЕЏИЋ

У ра9у ће JиLи размаLрани Dримери мизо:ине и Dрофемине2

Lеорије, о9носно елеменLи Dоје9иних Lеорија. Наиме, ауLор
жели 9а Dре9сLави неколико сушLински суDроLсLављених кон-
цеDција о ро9ним разликама, Lо јесL, њиховом Dореклу. ЗаLо из-
9ваја Dримере мизо:ино: резоновања ко9 ОLа Вајнин:ера, Жан-
Жака Русоа, Си:мун9а Фрој9а, АрLура ШоDенхауера и АрисLоLе-
ла. Као DроLивLежу њима, Dре9сLавља Dрофеминине сLавове Си-
мон 9е Бовоар, Пјера Бур9ијеа, ХеријеLе Тејлор Мил и Џона СLју-
арLа Мила, као и неколико важнијих Lеоријских 9осLи:нућа фе-
минизма. Узевши у оJзир 9рушLвене околносLи у време Dисања
ра9ова о којима је реч, закључује о Dоје9иним имDликацијама
Dре:ле9а сLавова наве9ених ауLора, уз краLак синLеLички Dри-
каз каракLерисLика мизо:иних и Dрофеминих сLавова. ПошLо се
за мизо:инију може рећи 9а је кулLурни аLавизам из времена
ка9а је жена Jила LреLирана као роJ, Dрво ће JиLи речи о ауLори-
ма Lе оријенLације, а касније о Dрофеминим, чије Lеорије Dре9-
сLављају велики Dро9ор и 9оDринос науци и кулLури уоDшLе,
Dре све:а оJело9ањивањем форми и нивоа Lлачења женско:
ро9а, и Lра:ањем за ње:овим узроцима.

На сLрану оDшLи кулLурни миље и 9рушLвено окружење са
о9ређеним сLавовима и сLереоLиDима о ро9у и Dолу, али чини се
9а мизо:ини ауLори у својим размаLрањима о Dоловима ?онека�
Dолазе о9 соDсLвених фрусLрација, неразрешених амJиваленци-
ја и конфликаLа у о9носу Dрема женама, Dа и лоших искусLава,
или сLрахова. Та9а је најје9носLавније за Dолазну Lачку мишље-
ња узеLи Jиолошке разлике између Dолова и из њих извесLи Lа-
козвану физиолошку, 9ушевну, инLелекLуалну и моралну инфе-
риорносL 9ру:о: Dола. ОLо Вајнин:ер (Otto Weininger) је је9ан о9
ауLора које најчешће оDLужују за мржњу Dрема женама.

ЗаисLа, он је је9но о9 имена које је немо:уће заоJићи Dри освр-
Lу на ову Lему. За DочеLак, у свом 9елу Пол и карак�ер, он се DиLа
9а ли су мушкарци и жене заисLа сLро:о различиLи, ка9а у чиLа-

2 „Мизо:инија је мржња Dрема жени и омаловажавање све:а шLо је женско,
не:ирање жене и њених вре9носLи. Она је свеDрисуLна, кулLуролошки Dро-
жимајућа и условљена. ИсLовремено, мизо:инија је и и9еоло:изована, слу-
жећи као оDрав9ање искључивања, хијерархизовања и ексDлоаLације жена.
У Lом смислу, мизо:инија је и и9еоло:ија, и Dракса и 9искурс, и кулLурна
инсLиLуција, али и о9нос међу љу9има. Она је у JиLи есенцијалисLичка, јер
се Dримењује на ‘све жене’, а женскосL је Jиолошки 9ефинисана, 9ок је Dри-
Dа9носL ро9у социолошки консLруисана” (Јарић и Ра9овић, 2010, сLр.
99–100). СуDроLно о9 мизо:иних, Dрофеминини ауLори увиђају DоLреJу за
равноDравним LреLманом Dолова.
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вом низу осоJина међусоJно личе (Вајнин:ер, 1938, сLр. 21), и за-
кључује 9а је само Jиће жене о9ређено њеном сексуалношћу 9ок
мушко Jиће није. Иако увиђа 9а се Dолне каракLерисLике жена и
мушкарца налазе у ру9именLарном оJлику ко9 суDроLно: Dола и
9оказује 9а у физичком Dо:ле9у Dолови нису Lолико сLро:о раз-
:раничени (исLо, сLр. 24), он иDак засLуDа својеврсни каракLеро-
лошки Dолни 9иморфизам3, за који Lвр9и 9а је и9еалноLиDски,
Lо јесL – 9а се не о9носи на чиLав низ емDиријских је9инки, већ
на и9еалне LиDове мушкарца и жене. Дакле, мужансLвено и жен-
сLвено су као 9ве суDсLанце, неравномерно измешане у Dоје9ин-
цима, али ника9а их у сLварносLи не срећемо у чисLом оJлику у
љу9ској је9инки (исLо, сLр. 26-28). НаDроLив, реалне је9инке се
налазе не:9е на расDону између Lе 9ве суDроLносLи, Lако 9а ни-
ка9а нису „о9ређеноDолне” (искључиво је9ноDолне). Ово Вајнин-
:ер назива сексуалним Dрелазним сLуDњевима.

СмаLрао је 9а између физичко: и Dсихичко: DосLоји коресDон-
9енција, и 9а у 9уховном, као и у физичком смислу, DосLоји чи-
Lав низ сексуалних међуоJлика, Dа се ни за нечији каракLер
научно више неће рећи 9а је мушки или женски, већ ћемо се
DиLаLи: колико у 9аLом човеку има мушко:, а колико женско:
елеменLа, јесу ли DосLуDци, речи, мисли њене или ње:ове? Да-
кле, нису сви мушкарци, као ни све жене, исLи/е, не DосLоји „ка-
луD” ни за је9не, ни за 9ру:е. То је Вајнин:еров меLо9 морфолош-
ко-каракLеролошко: Dаралелизма. НаDоре9осL мушкосLи и жен-
скосLи није симулLана, већ се исDољава у осцилацијама, јер
сваки човек осцилише (колеJа се) између мушкарца и жене у се-
Jи. БисексуалносL се, 9акле, не исDољава у је9ном LренуLку, већ
у низу LренуLака. Али, човек је, коначно, је9ноDолан: или је муш-
карац, или жена. Не може JиLи оJа исLовремено (исLо, сLр. 79–80,
112).

ПринциD међуоJлика омо:ућава Jоље са:ле9авање каракLера
Dоје9анаца, јер узима у оJзир Lо осцилирање између мушкосLи и
женскосLи у свакој ин9иви9уи Тако женсLвени мушкарци осе-
ћају DоLреJу за Jраком, Dа рано у ње:а сLуDају, сујеLнији су (нар-
цисои9ни), а мушкоJањасLе жене чесLо заDушLају сDољашњосL.
То су „9воDолци”, како их назива Вајнин:ер, и они највише сLра-

3 Иако Dолни 9иморфизам у Jиоло:ији означава различиL из:ле9 је9инки
различиLо: Dола ко9 исLе врсLе (Dонека9а Lолики, 9а мужјак и женка 9елују
као 9а DриDа9ају различиLим врсLама), ов9е је синLа:ма уDоLреJљена заLо
шLо Вајнин:ер заисLа смаLра мушкарце и жене Lолико различиLима, али у
Dо:ле9у каракLера.
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9ају у DосLуDку уоJичајене Dолне социјализације, јер се њихова
Dриро9а жесLоко DоLискује и Dрисиљени су 9а DрихваLе Dолни
и9енLиLеL 9ечака или 9евојчице (исLо, сLр. 81–84). Окрзнувши Lе-
му Dолне социјализације, он Dише: 

„Јер се 9о са9а Dолни међуоJлици” [...] „васDиLавају у смислу шLо
ексLремније: DриJлижавања конвенционалном и9еалу мушкарца
или жене. Врши се 9уховна орLоDе9ија, која је у Dуном смислу му-
чење. Не само шLо се Lиме са свеLа уклањају врло мно:е разноли-
косLи, већ се у:ушују мно:е клице које Jи мо:ле 9а ухваLе корена, а
9ру:е се извиLоDерују у неDриро9ан Dоложај [...] Наше је васDиLање
исувише 9у:о униформисало с је9не сLране све шLо се рађа са муш-
ким, а с 9ру:е са женским Dолним ор:анима” (исLо, 1938, сLр. 85). 

Почев о9 начина оJлачења и и:рања, 9еца се разврсLавају у
„9ечаке” и „9евојчице”, усле9 че:а LрDе и и је9ни и 9ру:и. ИDак,
Dосле DуJерLеLа, DоLискивана Dриро9а излази на Dовршину у
ви9у „мушкоJањасLих” жена и „женскасLих” мушкараца.

Даље, шLо више елеменаLа женскосLи има у сеJи жена, Lим ће
мање моћи 9а разуме мушкарца, али ће заLо ње:ов уLицај (као
мушкарца) на њу JиLи јачи. Са 9ру:е сLране, мушкарац може 9а
разуме жену, самим Lим шLо у њему DосLоји и женски елеменL.
ЗашLо он9а она не може 9а разуме ње:а? Вајнин:ер ошLро 9ифе-
ренцира мушку и женску Dсиху (у смислу и9елано: LиDа). Жена
је сва о9ређена Dолом, њено Jиће је DоLDуно DрожеLо сексом. Му-
шкарац је и секуслан, али и не-сексуалан. ЗаLо мушкарац може
9а Jу9е ло:ичан, рационалан, 9а се инLересује за и9еје (укључу-
јући и и9еју исLине или слоJо9е), Dа и моралан или рели:иозан,
он може 9а Jу9е и научник, и умеLник... Жена не. Она може само
9а DоDрими форму рационалносLи, рели:иозносLи или морал-
носLи кроз социјализацију, или о9 сво: мушкарца. Али, она не
може чак ни 9а Jу9е неморална, већ само аморална, јер у сеJи
нема сDосоJносLи за схваLање морала. Она DосLоји, и може 9а Dо-
сLоји, само кроз DолносL. ЗаLо је жена неDресLано сексуална, а
мушкарац само је9ним својим 9елом, и Dовремено. ЗJо: Lо:а
мушкарац може 9а се 9исLанцира о9 своје сексуалносLи и оDази
је, са:ле9а је, а жена не, као шLо не може ни Jило шLа 9ру:о 9а
оDази, осим ако је сексуално. Мушкарчева свесL је арLикулисана,
женина у сLању нејасних Dре9сLава (исLо, сLр. 121-146). Из ово:а
Dроизилази закључак 9а је сексуална функција LиDично: муш-
карца Dрема LиDичној жени: учиниLи несвесно свесним, арLику-
лисаLи, разјасниLи Dре9сLаве. Јер, мушка Dолна о9лика је раш-
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члањавање мисли. СLо:а, ни је9но мушко Jиће није аDсолуLно
не:енијално, а ни је9на жена не може 9а Jу9е :енијална, већ само
мушкарац (исLо, сLр. 163). АDсолуLна жена, DошLо је сва чулно
о9ређена (лишена наLчулне личносLи), не може 9а има ни своје
ја, јер нема Dојмовну Dриро9у (ни у оDажању, ни у мишљењу није
склона DојмовносLи, Dа је Dрема Lоме, несDосоJна 9а се DосLави
као суJјекL). А мушкарцу 9аје вре9носL и JезвременосL уDраво
ње:ова личносL. Жена 9оJија вре9носL, DошLо је сама нема, ис-
кључиво Dреко сво: мушкарца. Такође, она је савршено несоци-
јална (нема смисла за 9ржаву, DолиLику, DријаLељсLво..., а Dоро-
9ица је сушLа несоцијалносL). Жена нема 9ушу, Dа је заLо иска о9
мушкарца (исLо, сLр. 265–283, 297). Очи:ле9но, Вајнин:ерова Lео-
рија, ако се Dо:решно инLерDреLира, Dре9сLавља ексLрем у схва-
Lању разлика између мушкарца и жене, DошLо се може закључи-
Lи 9а жени не:ира инLелекL, моралносL и 9ушевносL. Оно шLо је
Вајнин:ер на:ласио на DочеLку, LреJа имаLи на уму Lоком чиLа-
во: ишчиLавања: 9а он Dише о DринциDу мушко:/женско:, а не о
мушкарцима/женама. МеђуLим, касније и сам уDоLреJљава из-
разе жена и мушкарац.

У Lежњи 9а о9ре9и жену и њено Jиће Dосре9сLвом мушкарца,
Русоова Lеорија Dомало Dо9сећа на Вајнин:ерову. Жан Жак Русо
(Jean-Jacques Rousseau) је још је9ан мислилац који Dолази о9 Dри-
ро9не, реDро9укLивно-функционалне разлике међу Dоловима,
9а Jи оDрав9ао њихове различиLе уло:е и каракLере. Тешко је
усLановиLи са Dрецизношћу шLа ко9 мушкарца и жене сDа9а у
Dол, а шLа не, Dисао је Русо (Русо, 1990, сLр. 420–421). Мушкарци и
жене не мо:у је9ни Jез 9ру:их, али жене зависе о9 мушкараца
мно:о више, зJо: сDецифичних DоLреJа маLеринсLва и о9:ајања
9еце. Жене су у свему осLалом, осим у Dолним разликама, је9на-
ке мушкарцу, Dише он, али Lе Dриро9не Dолне разлике се у ње:о-
вој мисли Dоказују 9овољнима 9а се женама и мушкарцима Dри-
Dисују различиLе DоLреJе, каракLер и LемDераменL, као и
различиLи васDиLни Dро:рами. Наиме, жена LреJа 9а зна мно:о,
али само у оквирима оно:а шLо јој је корисно, „јер, жена има већу
вре9носL као жена, а мању као човек” и њих 9воје морају 9а Jу9у
комDлеменLрани, а не исLи (исLо, сLр. 427). Тако су мушки не9о-
сLаци, ка9а се развију ко9 жене – врлине. За само о9ређење жене
Русоу је DоLреJан мушкарац (иманенLно 9ефинисан као љу9ско
Jиће): „Софија је жена, као шLо је Емил човек” и сLворена је 9а му
се сви9и (исLо, сLр. 420–421). Вре9носL човека (мушкарца) је у ње-
:овој моћи, која се женама 9оDа9а. МеђуLим, као јачи, мушкарац
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је само Dриви9но :осDо9ар. У сушLини, жена :осDо9ари на9
њиме својом кокеLеријом, Jла:ошћу, леDоLом, врлином (макар
Dриви9ном) и лукавошћу. Она је Lа која му 9оDушLа 9а Jу9е (оDа-
зиво) јачи, јер жели 9а за9ржи Dраво 9а Jу9е (сушLински) јача.
Жене су на власLи заLо шLо Dриро9а Lако хоће, само шLо оне не
вла9ају 9ирекLно, већ ин9ирекLно (исLо, сLр. 423–425). ПоDуL Вај-
нин:ера, Русо смаLра 9а ум жене не може 9а се DриJлижи :енију,
ниLи су жене у сLању 9а се Jаве е:закLним наукама, јер је њихов
ум усре9сређен на конкреLносL. Жена оDажа, а човек закључује
(исLо, сLр. 459–460). Девојчице се, уDркос DоLреJи 9а искале своју
живахносL и несLашлуке и развијају своје склоносLи и 9уховну
слоJо9у, морају научиLи самосавља9авању и DокорносLи, Dри-
викнуLи на о:раничење слоJо9е, јер је зависносL (које Jи LреJало
9а Jу9у свесне) њихово Dриро9но сLање. Оне морају 9а науче
своје 9ужносLи, чије им вршење 9оноси Dрава и ра9осLи. Јер, сла-
ва жене је у врлини (исLо, сLр. 434–444, 459, 463, 472).

Физичко неDримеLно во9и моралноме, Dисао је Русо. Из мо-
ралне разлике за жене Dроизилази DосеJна 9ужносL, а Lо је врли-
на, че9носL, макар и Dриви9на, јер је нужно 9а је 9ру:и Lаквом
смаLрају (исLо, сLр. 424–425). Из 9рушLвено: о9носа међу Dолови-
ма насLаје морално Jиће чије је око жена, а мушкарац сна:а. Јер,
разум жене је DракLичан, али она нема сна:е 9а осLвари циљеве,
шLо на9омешLа мушкарац. Она о9 ње:а учи шLа LреJа 9а ви9и, а
он о9 ње шLа LреJа 9а ра9и, заLо шLо она не може 9а се уз9и:не 9о
DринциDа, а он није сDосоJан за конреLно и Dоје9иначно (исLо,
сLр. 445). Русо, 9акле, замишља комDлеменLаран о9нос 9оDуња-
вања између жене и мушкарца, али не и равноDраван: жена нека-
ко оDеL Jива инфериорно, Dо9ложно и зависно Jиће, чак и у
својој „на9моћи” на9 мушкарцем, коју Lакође не сLиче Jаш Dра-
вичним начином, већ служећи се маниDулацијом.

Си:мун9 Фрој9 (Sigmund Freud) је Lакође Jио склон 9а женско
Jиће DосмаLра кроз Dризму мушко:, усле9 че:а Dроизилази 9а
жена има мањкаву, „инферирорну физиолошку оDрему” (КуJу-
рић, 2001, сLр. 151), а ако инверLујемо Lок мисли лако се може за-
кључиLи и 9а је оJрнуLо. Писао је 9а оJликовање Dолно: и9енLи-
LеLа ко9 9еце различиLо: Dола различиLо Lече, иако је ко9 оJа
Dола у 9еLињсLву каракLерисLичан ауLоероLизам (Lако Фрој9 за-
кључује 9а у 9еLињсLву сексуалносL 9евојчица има „DоLDуно му-
шки каракLер”). Дечак се Jори са Е9иDовим комDлексом, 9евој-
чица се комDлексом ЕлекLре – женским, Jлажим, оJликом
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Е9иDово: комDлекса (Бовоар, 1982а, сLр. 64). Ко9 9евојчица је Dри-
суLније сексуално DоLискивање (реDресија) и Dасивни оJлици
изражавања сексуално: на:она („Jрисање 9ела инфанLилне
мушкосLи”; Фрој9, 1984, сLр. 110), као и Dомерање во9еће еро:ене
:ениLалне зоне са клиLориса на ва:ину (на шLа је DриDремљена
уDраво овим „Jрисањем”), 9ок 9ечак у DуJерLеLу 9оживљава ве-
лики Dро9ор лиJи9а који се у свом ероLском ви9у локализује у
Dенису. ШLавише, клиLорис се смаLра „маскулиним” и DоLреJно
је елиминисаLи клиLоралну сексуалносL 9а Jи се развила зрела,
ва:инална. У суDроLном, смаLра се 9а је жена осLала на инфан-
Lилном нивоу сексуално: развиLка, Lе 9а је DаLи о9 неуроза зJо:
Lо:а (Кан9и9о-Јакшић, 1999, сLр. 174). Фрој9 женску сексуалносL
не DерциDира као квалиLаLивно 9ру:ачију о9 мушке, већ је сво9и
на не:ацију, или не9осLаLак у о9носу на њу. ОLу9а му се DреJа-
цује 9а жену Dре9сLавља као „касLрирано: мушкарца”. УоDшLе,
DсихоаналиLичари су склони 9а жени Dри9ају осећај ускраће-
носLи зJо: не9осLаLка Dениса.

МеђуLим, и Фрој9 је наслућивао 9а у Dриро9и не DосLоје „чи-
сLа” женскосL и мушкосL. УоDшLе, он је Jио свесLан комDлексно-
сLи Dојмова „мушко” и „женско” и разлаже их на Lри нивоа (зна-
чења): у Dсихолошком смислу, лиJи9о означава акLивносL, Dа се
Dрема Lоме каракLерише као „мушки”, 9ок DасивносL DосLаје
„женска” каракLерисLика; у Jиолошком смислу је раз:раничење
о9ређено анаLомијом Dлних ор:ана; у социолошком – DосмаLра-
њем конкреLних ин9иви9уа, уLвр9иво је 9а ни у Dсихолошком,
ни у Jиолошком смислу нема чисLе „мушкосLи” и „женскосLи”,
већ 9а се у свакоме налази њихова мешавина (Фрој9, 1984,
сLр. 95–97). По овоме се Lакође може Dовући Dаралела између
Фрој9а и Вајнин:ера.ШоDенхауер (Arthur Schopenhauer) је вероваL-
но најDознаLији цинични филозоф-женомрзац, смаLрајући жену
и њену леDоLу Lек оJјекLивацијом мушке DолносLи и инфериор-
ном у о9носу на мушкарца (Дамјановић и Ивковић, 2002, сLр. 114;
Ђорђевић, 1997, сLр. 7). ШLавише, може се рећи 9а је ње:ово раз-
маLрање DолносLи је9но о9 најексDлициLнијих, Dа и најскан9а-
лознијих у исLорији филозофије (Јурић, 2013, сLр. 792). Може се,
усLвари, и DреLDосLавиLи 9а су Фрој9 и Ниче (између осLалих)
Jили Dо9 ШоDенхауеровим уLицајем (Ђорђевић, 1997, сLр. 5). Да-
кле, жена није сLворена за велика 9ела, у Jило ком Dо:ле9у. Она
је само сре9сLво за Dро9ужење врсLе (и је9ино се у Lо разуме), 9е-
LињасLа, мекушна, краLкови9а (9ушевни миоDс) и слаJоумна –
несDосоJна 9а Dојми аDсLракLно, начела и све шLо није са9а-
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шњосL. Њена највећа мана је моралне Dриро9е. Наиме, жена
нема смисла за DравичносL, и оLу9а Dроизилазе сви њени осLали
не9осLаци, DоDоL 9воличносLи и лукавсLва, лажносLи, невер-
сLва, из9ајсLва, незахвалносLи, лакоумносLи, расиDнишLва...
Жена чак није ни леDа, већ не-есLеLична (ниска, уских Dлећа, ши-
роких кукова, краLких но:у), а леDом је Dро:лашава само инLе-
лекL мушкарца заслеDљен на:оном. Жена је је9носLавно, 9ру:и
ро9, који у свему сLоји иза мушкарца. ЗаLо је LреJа васDиLаваLи
за DокорносL (јер је Dо Dриро9и о9ређена 9а се Dокорава), не осLа-
вљаLи Jез мушко: на9зора и не 9озволиLи јој 9а расDолаже имеL-
ком који мушкарац сLиче. ШLавише, жене Jи, за њихово 9оJро,
LреJало 9ржаLи у Dоли:иним Jраковима (ШоDенхауер, 1997,
сLр. 12–14, 18-20, 23, 28, 31, 36–38, 41–42). ШоDенхауер жени је9но-
сLавно не:ира љу9скосL, као и основна љу9ска Dрава, а из ње:о-
вих речи је чиLљива сасвим освешћена мржња Dрема женском.

И АрисLоLел (Арис�о�éлēс) је, у скла9у са схваLањима сво: вре-
мена (о коме је већ Jило речи), смаLрао жену мање вре9ним Jи-
ћем о9 мушкарца, које, иако је формално слоJо9но, није :рађа-
нин који се може лаLиLи вршења власLи, не може 9а сDрово9и
своју вољу и на9 којим муж врши власL (АрисLоLел, 1984,
сLр. 19–21)4. Већ је 9оJро DознаLо колико су у учењу сре9њевеков-
них хришћанских LеореLичара DоDуL Томе Аквинско: (Tommaso
d'Aquino) жене 9е:ра9иране, уDркос начелном сLаву Аурелија Ау-
:усLина (Aurelius Augustinus Hipponensis) о је9накосLи Dолова у Jо-
жијим очима (Ау:усLин, 2002, сLр. 120, 136)5. Али, социолози не-
како Dревиђају 9а је и је9ан о9 уLемељивача социоло:ије, Емил
Диркем (Émile Durkheim), имао DежораLиван о9нос Dрема женама.
Наиме, он је смаLрао 9а жене немају инLелекLуалних DоLреJа, 9а
су Lра9иционалисLе, рели:иозне и 9а је њихова осећајносL ру9и-
менLарна, Dа је9носLавни 9рушLвени оJлици за9овољавају њи-
хове захLеве, за разлику о9 мушкараца, који су „сложенија 9ру-
шLвена Jића” (Диркем, 1997, сLр. 182, 237). Ни Ниче (Friedrich Wil-
helm Nietzsche) није имао 9оJро мишљење о женама, нарочиLо о
њиховим умним сDосоJносLима и Dонашању, а смаLрао је 9а су
љуJав мушкарца и жене сушLински различиLе, Dри чему жена
само Lежи 9а се Dре9а мушкарцу (Ниче, 1984, сLр. 90–91, 234,

4 Ма9а DосLоји и Lумачење 9а је усле9 неDравилносLи у Dрево9у смисао Арис-
LоLелове реченице 9онекле измењен (Павловић: 1990, сLр. 559-564).

5 Наравно, мо:уће је Dронаћи оJразложење и за овакве сLавове (Павловић:
1992J), као и LексLове у којима Тома Аквински изје9начава мушкарце и же-
не (више ко9: Павловић: 1992а, сLр. 9-33 ).
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275–278). Иначе је мислио 9а Jи њему Jрак смеLао у „часном Lра-
:ању за исLином”.

ЗаисLа, мизо:ина Lумачења нас Dонека9а осLављају заLечене
инLензиLеLом мржње Dрема свему женском, иманенLне њихо-
вим ауLорима. Са 9ру:е сLране, Dрофемини ауLори увиђају не-
оDхо9носL Dризнавања равноDравносLи женама у свим Dољима
живоLа. ОхраJрују нас Dро-фемнинини Денис Ди9ро (Denis Dide-
rot) и Џон СLјуарL Мил (John Stuart Mill), који неDрисLрасно изје9-
начавају жену са мушкарцем у смислу љу9скосLи (Бовоар, 1982а,
сLр. 19). Међу њих LреJа сврсLаLи и СарLра (Jean-Paul Sartre), Си-
мон 9е Бовоар (Simone de Beauvoir), као и Пјера Бур9ијеа (Pierre Bour-
dieu). И ПлаLон, иначе захвалан Бо:у шLо није рођен као роJ или
жена, у својој и9еалној 9ржави Dре9виђа исLе 9ужносLи за Dо9-
је9нако 9аровиLе жене и мушкарце, укључујући и највише 9р-
жавне Dослове, смаLрајући 9а Dол не сме JиLи Dресу9ан Dри 9о-
9ељивању важних функција у 9ржави, већ 9а је је9ино Dравично
9а Lо Jу9е сDосоJносL човека (ПлаLон, 1969).

Симон 9е Бовоар6 увиђа 9а је месLо мушкараца и жена у свеLу
великим 9елом о9ређен њиховим Dолом. Већ Dрви Dо:ле9 на жи-
воL љу9и о9аје ви9љиву (сDољну) Dо9елу човечансLва на 9ве ка-
Lе:орије различиLе Dо лику, о9ећи, хо9у, инLересима, осмесима
(Бовоар, 1982а, сLр. 11). КаракLер жене је о9ређен њеном женском
су9Jином, њеним Dоложајем у љу9ском 9рушLву: он је условљен
исLоријски, економски и 9рушLвено (Бовоар, 1982J, сLр. 318–449).
ЗаLо је жена у нашој кулLури склона LрDљену и мирењу са су9Jи-
ном (иако су жене храJре као и мушкараци ка9а се Jоре за о9-
ређени циљ), њена свесL се уDравља DракLичношћу (Dа је у сво-
јим Dословима независнија и Dоказује више иницијаLиве о9 му-
шкарца у ње:овим Dословима, :9е се о9 ње:а Lражи DокорносL),
њени ви9ици се заLварају 9ок је уче DасивносLи, она није склона
9елању, не:о хармонији или Jризи, исLовремено DошLује и мрзи
мушки свеL, DроLив које:а се Jуни, али не Jежи, несDосоJна 9а
из:ар9и свој DроLив-свеL ње:овом и заLо је њен сLав Dрема њему
амJиваленLан. Она лако заузима сLав Dоражено:а, није ло:ична

6 ЗаLо шLо оDисује жене и женскосL као не:аLивне и није се Lру9ила 9а афир-
мише сDецифично женско, Симон није Jила Dрава феминисLкиња, а оDLу-
живали су је и за мизо:инију. МеђуLим, она је Dокушавала 9а оDише како се
DосLаје женом у DаLријархалном, оDресивном 9рушLву заDа9не цивилиза-
ције, а не оно шLо Jи жена LреJало 9а Jу9е (Баховец, 2007, сLр. 4), и уDраво у
Lој о:ољеној 9ескриDцији сурове сLварносLи ро9а се очиLава сна:а њене
мисли и њен Dрофемини сLав.
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и аDсLракна (њено искусLво је о:раничено и конкреLно), Dонаша
се ауLенLичније о9 мушкараца, DошLо не Dримењује клишее, али
је иDак Jиће, Lе не може 9а Jу9е DоLDуни оJјекаL. ЗаLо је мушка-
рац смео, несеJичан, ревносан, 9елаLан, ло:ичан, онај који се су-
DроLсLавља свеLу и склон 9а DреJаци своју кривицу на – жену, он
је сDосоJан 9а схваLи аDсLракLне и9еје, али склон 9а 9ела Dрема
клишеима. СDецифична сескуалносL жене 9еLерминише и сDе-
цифичну чулносL и осећајносL, Lако 9а њен о9нос Dрема Lелу,
свом и мушком, Dрема 9еLеLу, ника9а неће JиLи исLи као муш-
карчев (Бовоар, 1982J, сLр. 450–481, 605–606). И заисLа, Dенис је, на
неки начин, чулно оваDлоћење Lрансцен9енције ко9 мушкарца
(Бовоар, 1982а, сLр. 72). Јер, он се јавља и као 9ео Lела, и као нешLо
DосеJно, Dа :а личносL 9оживљава као свој 9ео, али 9ео који је, Jу-
9ући „о9војен”, омо:ућио 9а мушкарац „у своју ин9иви9уалносL
саоJрази живоL који :а на9машује”. Он је Lакође, симJол на9моћ-
носLи оца у Dоро9ици. Фалусу се DриDисује Lолика вре9носL, Dо-
шLо симJолизује сувереносL у различиLим оJласLима живоLа,
Lвр9и Бовоар, Lе Dсихоанализа може 9а 9оJије DоLвр9у само у ис-
Lоријским конLексLима (исLо, сLр. 72, 73). У сваком случају, вре9-
новање 9ечака о9 сLране ро9иLеља и окружења 9евојчицу наво9и
на закључак 9а оJјашњење и симJол Lо: високо: вре9новања
Dре9сLавља оно шLо она нема: Dенис (Бовоар, 1982J, сLр. 23). Вре-
меном, и за 9ечака он (D)осLаје симJол мушкосLи.

Тако се DасивносL 9евојчице из:рађује Dосре9овањем 9ру-
шLвено: окружења, а 9ечак се навикава на сLав 9а LреJа 9а заузме
своје месLо у свеLу, и 9а је ње:ово Lело оруђе за JорJу и :осDо9а-
рење Dриро9ом (исLо, сLр. 25). Мушком 9еLеLу сле9ује акLиван
сLав у живоLу, а 9евојчица, иако Lежи осLварењу своје ауLономи-
је, мора 9а је :уши, 9а Jи исDунила очекивања ро9иLеља и осLаL-
ка окружења, макар зави9ећи 9ечацима на ауLономији коју им
9оноси њихова мушкосL, јер и оне имају DоLреJу 9а се Dрема све-
Lу DосLаве као суJјекL, 9а DоLрв9е у њему своју моћ. ЗаLо мушка-
рац DосLаје Lрансцен9енLан, а жена осLаје Dасивна. Ка9а Dоо9ра-
сLе, мушкарци ће је DосмаLраLи и DроцењиваLи, као Jило који
жељени Dре9меL. Сам DуJерLеL нема исLо значење за њих 9воје,
иако се оJоје суочавају са на:лим и неDријаLним Dроменама и
сLраховањима у вези Jу9ућносLи: исхо9 DуJерLеLа за 9ечаке је
DрихваLање мушко: 9осLојансLва, а за 9евојчице Dовлачење у
:ранице намеLнуLе женсLвеношћу; DроJуђена сексуалносL за
мла9ића Dре9сLавља DоLвр9у ње:ово: суJјекLивиLеLа, и Dрихва-
Lљиво је а:ресивна, а 9евојка је скрива и Dо9носи. Да Jи се изJо-
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рила за сLаLус о9расле, 9евојка мора 9а DрихваLи женсLвеносL и
„неDомичну е:зисLенцију Dуну лишавања”, која је DриLом и
срамна, 9ок мла9ићи DосLају :осDо9ари свеLа (Бовоар, 1982J,
сLр. 25–82). Иронично, Lако љу9скосLи 9евојке Jива суDроLсLа-
вљена њена женскосL. Тако жене осLају не:ација љу9скосLи, а
мушкарци DосLају њена есенција. Своју вре9носL она не DосLиже
соDсLвеним наDорима, већ је налази у о9оJравању сDоља. Само
увођење у Dолни живоL је, 9акле, различиLо за мла9ића и 9евој-
ку. Док је DерциDирају као оJјекаL, а њена Dасивна сексуалносL је
Dосле9ица чиLаво: низа различиLих DосLуDака у о9:ајању, она је
научена 9а ко9 мушкарца цени моћ. ПроJијање химена је увек
силовање, а мо:ућносL нежељене Lру9ноће може 9а оDLереLи
жену сLрахом. Прво искусLво може 9а сLвори 9оживоLне Lрауме.
Полни чин је DоLDуно различиL 9оживљај за мушкарца и жену,
јер :а она Dроживљава мно:о инLензивније, учесLвујући чиLа-
вим Jићем (исLо, сLр. 122, 143, 150, 163, 169).

Симон 9е Бовоар се, Dокушавајући 9а 9а о9:овор на DиLање шLа
је жена, уDушLа у исLраживање физиолошких, исLоријских, Dси-
хичких и 9рушLвених чинилаца који оJликују жену, јер је функ-
ција женке не9овољна 9а је у DоLDуносLи 9ефинише. Она закљу-
чије 9а свако љу9ско Jиће није нужно жена: жена мора 9а Jу9е
женсLвена, носилац женскосLи (Бовоар, 1982а, сLр. 9, 11). Иако је
жена, као и мушкарац, у сLвари човек, њена љу9скосL чесLо се не-
:ира.

Са Jиолошке Lачке :ле9ишLа, жена је (у Dросеку) Dо морфоло-
:ији различиLа у о9носу на мушкарца нижа је, лакша, крхкије:
скелеLа, заоJљенија, нешLо слаJија, а циклично лучење ен9окри-
них жлез9а Dо9сLиче несLаJилносL чиLаво: ор:анизма као сис-
Lема, шLо се о9ражава и на Dсиху... Све Lе разлике Dроизилазе из
је9не функције коју Lело женки врши: Dро9ужеLка врсLе. ИсLа
функција, Dак, не Dо9ређује сеJи, и не омеLа личну е:зисLенцију
мушкарца у Lоликој мери (Бовоар, исLо, сLр. 56)7.

МеђуLим, иако Jиоло:ија на овај начин о9ређује су9Jину жене,
она не оJјашњава 9рушLвену хијерархију Dолова, јер чини само
је9ан њен елеменL, 9ок је 9ру:и елеменL 9рушLвене, о9носно
кулLурне Dриро9е. „ДрушLвена консLрукција карикира Jиолош-
ку разлику”, а он9а о9 Lе Dре9сLаве Lражи своје оDрав9ање (Ба-
реL, 1983, сLр. 81). Као шLо свесL жене није о9ређена само њеном
сексуалношћу8, већ и чиLавим окружењем, Lако се ни њен Dоло-
жај „9ру:о: Dола” не може оJјасниLи само анаLомијом и њеним
функцијама (Бовоар, 1982а, сLр. 57-61, 77). Бовоар нас величином
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сво: ауLенLично: ра9а во9и кроз исDашLања жене кроз исLорију
љу9ско: ро9а зJо: DриDа9носLи Dолу који рађа, али и оDомиње
9а не смемо о:раничиLи DоLра:у за механизмима ро9но: у:ње-
Lавања само на Jиоло:ију. УDраво о лаLенLним механизмима
9рушLвене конLроле и мар:инализације жена Dише Пјер Бур9је.

У књизи Вла9авина мушкараца он Lра:а за исLоријским меха-
низмима овековечавања сLрукLура Dолне Dо9еле (Бур9је, 2001,
сLр. 2), а Lо Lра:ање :а, како сам Dише, 9ово9и на Lерен којим се
Lра9иционално Jаве феминисLкиње – вла9авином мушкараца.
Ка9а Dише о овоме, он заDажа 9а су несвесне схеме оDажања, ми-
шљења и 9елања, у сLвари, исLоријске сLрукLуре мушко: (муш-
коценLрично:, „фалонарцисои9но:”) DореLка и 9ео уврежено:
сисLема релеванLних суDроLносLи: високо/ниско, изна9/исDо9,
исDре9/иза, свеLло/мрачно, суво/влажно и њима сличних и са-

7 Жена је, као женка сисара, жрLва врсLе. Њено Lело, ње:ове функције су у
служJи Dро9ужеLка врсLе на мно:о изразиLији и комDлексинији начин
не:о мушки, Lе су о9ређени Dерио9и њено: живоLа у највећој мери Lом
функцијом о9ређени, 9ок мушкарац Lо:а Jива ослоJођен. У самом Dолном
чину, она је узеLа, Dасивна, а мушкарац је акLиван, 9ок ће касније, је9ино
она имаLи акLивну уло:у у ношењу Dло9а и рађању, као ко9 свих сисара.
„ВрсLа Dосе9ује жену о9 само: њено: рођења”. Док мужјак сисара исLуDа
као суJјекL, а:ресивно усле9 конкуренције 9ру:их мужјака, „врсLа живи у
женки и о9узима јој знаLан 9ео ин9иви9уално: живоLа” (Бовоар, 1982а,
сLр. 45–51). Мужјак Lакође има своју уло:у у Dро9ужеLку врсLе, али ње:ов
ор:анизам је у знаLно мањој мери оDLерећен Dроцесом сDермаLо:енезе и
циклусима Dарења, 9ок :а сам развиLак Dло9а и 9оношење на свеL, као и 9о-
јење, физиолошки уоDшLе не 9оLичу. Он евенLуално Dреузима уло:у храни-
оца и зашLиLника у заје9ници, ње:ов живоL је независнији и Jо:аLији ак-
LивносLима. Слично важи за жену и мушкарца, који се највише разликују
међусоJно у о9носу на осLале сисаре, и :9е жена, Jу9ући 9а је најин9иви-
9уализованија, најслаJија је и нај9рамаLичније живи свој у9ес; она је најви-
ше оLуђена у о9носу на женке осLалих сисара и најчешће се DроLив Lо: оLу-
ђења Jуни (Бовоар, 1982а, сLр. 30, 56). Сам циклус овулирања нема никакву
ин9иви9уалну сврху, али је жена више Dрила:ођена захLевима Lо: циклуса
не:о сеJи самој, и он уLиче на живоL жене Lоком цело: реDро9укLивно: Dе-
рио9а, ре9овно је Dо9вр:авајући физиолошким Lе:оJама. Тру9ноћа и Dоро-
ђај Lакође нису физички DријаLни за жену, наDроLив, Dа ни 9ојење. Иако
имају DозиLивне Dсихичке ефекLе у случају 9а је мајка Dсухофизички з9ра-
ва и зрела, физички су исцDрљујући и неDријаLни. МеноDауза, као завр-
шеLак реDро9укLивно: Dерио9а, чесLо у живоL жене уноси Dакао, са својим
физичким ефекLима. Али, она коначно 9оноси ослоJођење о9 „роJовања
женки” (исLо, сLр. 55).

8 Која је и 9аље велика неDознаница: 9о 9анас наука није 9ала коначан о9:о-
вор о (не)Dо9ељеносLи женске сексуалносLи Dо DиLању клиLорално: и ва:и-
нално: за9овољсLва.
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9ејсLвујућих. ДрушLвени Dоре9ак функционише као симJолич-
ки механизам чији је циљ DоLврђивање мушке вла9авине на ко-
јој је заснован, Dри чему се Jиолошке разлике узимају као Dри-
ро9но оDрав9ање 9рушLвено консLруисане разлике између
ро9ова. Тако о9носи вла9авине Jивају уDисани у оJјекLивносL (у
ви9у оJјекLивних Dо9ела) и у суJјекLивносL у ви9у мисаоних
схема које оJразују оDажање ових оJјекLивних Dо9ела. Дру:им
речима, о9нос вла9ања се оDрав9ава уDисивањем у Jилошку
Dриро9у, која је и сама је9на наLурализована 9рушLвена кон-
сLрукција: мушкоценLрична визија се заснива на Dраксама које
сама о9ређује. ЗаLо мушки Dоре9ак нема DоLреJу за оDрав9ањем
и ле:иLимацијом, јер се мушкоценLрично виђење намеће као не-
уLрално – како мушкарцима, Lако и женама, и у Lоме се очиLује
ње:ова сна:а (исLо, сLр. 11–19, 17, 35, 48). На овоме „ра9е” а:енси
социјализације (а најмоћнија је конLексLуална социјализација):
Dоро9ица, школа, рели:ија, 9ржава, Lе се Lако 9оJија 9рушLвени
и морални Dоре9ак заснован на аDсолуLном DрвенсLву мушкар-
ца у о9носу на жену, о9раслих на9 9ецом и изје9начавању морал-
носLи и силе (исLо, сLр. 51, 116–120).

ЗаLо Бур9је Dише о Jла:ом и неви9љивом – симJоличком на-
сиљу, које се усDосLавља Dосре9сLвом о9оJрења о9 сLране DоL-
чињено:, које он не може а 9а не 9а вла9ару, јер: 

„9а :а мисли и 9а сеJе мисли, или, Jоље, 9а мисли свој о9нос са
њим, расDолаже само инсLруменLима сазнања који су му заје9ни-
чки са њим и који, Jу9ући 9а су само уLеловљени оJлик о9носа
вла9авине, чине 9а овај о9нос из:ле9а као Dриро9ан [...] јер су схе-
ме којима он сеJе оDажа и Dроцењује своју врије9носL, или оDажа
и Dроцењује врије9носL оних који вла9ају [...] Dроизво9 уLеловље-
но: класирања које су на Lај начин наLурализоване, које Dроизво9е
ње:ово 9рушLвено Jиће” (исLо, сLр. 51). 

ДисDозиције (хаJиLус9) су нео9војиве о9 сLрукLура. Оне их
Dроизво9е и реDро9укују ко9 оJа ро9а (исLо, сLр. 61). После9ице
симJоличке вла9авине не врше се „:олом ло:иком сазнајућих
свесLи”, већ уDраво изван свесLи и воље, Dреко схема оDажања,
Dроцењивања и акције, које су сасLавни елеменLи хаJиLуса и на
којима се Lемељи о9нос сазнања који је „сам сеJи 9уJоко неја-
сан”. СLо:а мушком DоLреку није DоLреJна физичка Dрину9а,

9 ХаJиLус ко9 Бур9јеа јесLе сисLем Lрајних и Dреносивих 9исDозиција, које
Dоје9инац уLеловљује Lоком живоLа и које изражавају 9рушLвено консLру-
исане сLрукLуре у суJјекLивном искусLву (ФилиDовић, 2001, сLр. Χ–XΙ). Тако
се ро9 може DроучаваLи као Dолни хаJиLус (Бур9је, 2001, сLр. 8).
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DошLо Dосе9ује симJоличку сна:у Dрину9е: учинак моћи DосLаје
Lрајно уDисан у Lело DоLчињених у ви9у схема DерцеDције и 9ис-
Dозиција: 9а се 9иви, DошLује, воли и слично (исLо, сLр. 54-55, 58,
60). „СLрасLи DоLчињено: хаJиLуса” су 9рушLвени о9нос Dре-
оJраћен у Lелесни, и заLо није 9овољна само свесна воља за осло-
Jођење о9 симJоличко: насиља, Dа не чу9и 9а и Dо уки9ању фак-
Lичких (сDољних) основа Dрину9е у ви9у формалне 9осLуDносLи
слоJо9е, оJразовања, DрисLуDа Dрофесијама и DолиLици, DоLла-
чени ро9 сам сеJе насLавља 9а искључује из мо:ућносLи које су
му 9аLе (исLо, сLр. 56–57). Наиме, 9ревне сLрукLуре Dолне Dо9еле
о9ређују и сам оJлик Lих Dромена, и њихов Dравац, 9елујући
кроз Lри DракLична DринциDа. Први је са9ржан у 9о9ељивању
женама функција које их везују за 9омаћу, DриваLну сферу живо-
Lа или функције које DрисLичу из ње (васDиLање, не:а, услу:е),
9ру:и налаже имDераLив 9а жена не може имаLи власL на9 муш-
карцем, а Lрећи резервише моноDол за за руковање „сLручним
сLварима” и машинама мушкарцима (исLо, сLр. 129–130).

Бур9је Dримећује 9а се сама консLрукција Lела, Dолна Dо9ела
ра9а, Dа и Dолни о9носи, јављају као 9рушLвени о9нос вла9ања,
DошLо су из:рађени кроз DринциDе Dо9ела између мушко: и
женско:. При Lоме, женско се јавља као Dасивно, мање вре9но,
искључено из јавносLи10. ЗаLо и ро9ове можемо 9а анализирамо
као 9рушLвене о9носе, и кроз њих. ШLавише, жена се у оваквим
9рушLвеним о9носима јавља као оJјекаL, о9носно „симJол чији
је смисао уLврђен изван ње:а”, као „оDажена” о9 сLране мушка-
раца, а не као суJјекаL оDажања. Жена је Dринуђена 9а DосLоји
као оJјекаL мушко: оDажања, јер кроз ње:а осLварује своје DосLо-
јање као жена (исLо, сLр. 18, 35, 36, 61, 89–93). МеђуLим, Бур9је
Dримећује 9а ни мушкарцима није лако, иако имају Dовлашћен и
Lакорећи Dлемићки сLаLус у о9носу на жене. Он увиђа 9а су и они
Dо9 DриLиском „уLувљених” 9исDозиција и жрLве вла9ајућих
Dре9сLава: они морају 9а Jу9у суDроLно о9 оно:а шLо је женско –
9а консLанLно DоLврђују своју мушкосL, а Lо Dриморавање није
физичке Dриро9е, већ симJоличке, Jаш као у случају жена. Тако
и9еал мушкосLи сLвара „DринциD о:ромне рањивосLи”. Јер, ако

10 ЗаLо Бур9је Dоре9и мушкарце са DлемсLвом. Наиме, насуDроL ло:ици ис-
кључивања жена, мушкарцима су 9осLуDне све оJласLи које њима нису, а
ка9а се умешају у оJласLи резервисане за жене, он9а Lо чине као врхунски
кувари, кројачи... ово само DоLврђује DосLојање 9восLруких сLан9ар9а и Lе-
мељне 9исимеLрије у Dроцењивању мушких и женских акLивносLи (Бур9је,
2001, сLр. 84).
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мушкарац не 9оказује своју мушкосL, он ће из9аLи само:а сеJе,
Jиће Dрезрен о9 о9 сLране мушких :руDа, назван слаJићем, мла-
коњом, и слично (исLо, сLр. 70–72). Бур9јеова ори:инална Lеорија
нас уDућује на 9ру:у, симJоличку сLрану насиља Dрема женама
и њена вре9носL се највише о:ле9а у Dокушају оJјашњења њених
механизама.

Џон СLјуарL Мил и ње:ова живоLна саDуLница ХеријеLа Тејлор
Мил (Harrietа Taylor Mill) су, уви9евши неDрав9у у DоLчињавању,
Dисали о DоLреJи 9а се женама Dризна равноDравносL са муш-
карцима у различиLим сферама живоLа: Jраку као заје9ници, Dо-
словној сDосоJносLи, оJразовању и DолиLици, исLичући 9а су за-
коне који се Lичу о9носа међу Dоловима увек 9оносили мушкар-
ци, сеJи у корисL11. ЗаLо он закључује 9а је DоLреJно 9а Lе законе
изне9ре мушкарци жене заје9нички (СLјуарL Мил, 1995а, сLр. 21).
Закони какве криLикује, Dо њему Dре9сLављају DреDреку развоју
човечансLва, DошLо су Dроизашли из је9носLране уDоLреJе Dрава
физички јаче: и озакоњују неDриро9ну Dо9ређеносL је9но: Dола
9ру:оме12 (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 61, 64).

Мил увиђа 9а је 9рушLвени Dоложај жена, као и њихово Dсихи-
чко сLање Dроизво9 васDиLања и оJичаја, а не Dриро9ом 9аLих
осоJина (СLјуарL Мил, 1995а, сLр. 25). Он Dише 9а су жене Dо9уча-
ване 9а Jу9у „у:ушене”, јер Lо „не Dриличи њиховом ро9у”, Lе се
заLо и не Jуне масовно DроLив сво: Dо9ређено: Dоложаја (СLјуарL
Мил, 1995J, сLр. 72). Оне су о9:ајане у маниру који их чини несDо-
соJнима 9а Jез мушкарчеве зашLиLе и из9ржавања оDсLану у Dу-
ком физичком смислу (СLјуарL Мил, 1995а, сLр. 25), оне су о9:оје-

11 „Ка9а, међуLим, DосLавимо DиLање зашLо Jи живоL је9не Dоловине чове-
чансLва LреJало 9а Jу9е живоL оJичне служинча9и оне 9ру:е, зашLо је свака
жена само 9о9аLак мушкарцу, зашLо јој није 9озвољено 9а има неки соD-
сLвени инLерес, зJо: че:а у њеном уму не DосLоји нишLа шLо Jи конкуриса-
ло ње:овим инLересима и за9овољсLвима, Lа9а је9ини разло: који се може
навесLи јесLе Lај 9а мушкарци Lо воле. Њима Dрија 9а живе ра9и сеJе, а жене
ра9и њих [...]”(Тејлор Мил, 1995а, сLр. 49) Такозвана склоносL жена ка Lаквом
живоLу само је Dриви9на, јер су оне научене 9а 9е:ра9ацију смаLрају својом
чашћу. УосLалом, закључује ХеријеLа, 9а је Dриро9на, не Jи морала 9а Jу9е
намеLнуLа законом (исLо, сLр. 57).

12 „СмаLрам 9рскошћу ка9а Jило ко Dокуша 9а о9ре9и шLа жене Dо свом Dри-
ро9ном усLројсLву јесу или нису, и шLа мо:у или не мо:у JиLи. [...] Нико не
може с Dоуз9ањем рећи 9а ли Jило неке JиLне разлике, у развоју каракLера
и сDосоJносLи, ка9а Jи се женама осLавило 9а Jирају свој Dравац развоја
онолико слоJо9но као мушкарци и ка9а им се не Jи намеLале никакве ве-
шLачке DреDреке” (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 108).
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не у уверењу 9а је њихов каракLер суDроLан мушком, Lе 9а нема-
ју своју вољу, већ 9а се DоLчињавају и DреDушLају власLи 9ру:их,
9а је њихова 9ужносL 9а се DосвеLе Lим 9ру:има и о9рекну сеJе,
DосLавши DоLDуно зависне о9 њих, Dа је ло:ично, је9ини циљ
оJразовања и оJликовања каракLера жена 9а им Jу9у Dривлачне.
КроLкосL, DокорносL и Dре9авање своје воље у мушкарчеве руке
су DосLале сушLински 9ео Dолне DривлачносLи, а Jрак је :лавни
циљ који жене DрихваLају, јер је Lо је9ини начин 9а сLекну Dоже-
љан 9рушLвени сLаLус (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 73). ШLавише,
жене се о9:ајају са је9ним циљем: 9а се у9ајом оJезJе9е за живоL.
Њихов 9ух је 9е:енерисан несамосLалношћу, која је DосLала на-
вика (Тејлор Мил, 1995а, сLр. 35). Са 9ру:е сLране, 9ечацима се
усађује и9еја о урођеној суDериорносLи на9 9евојчицама, мајка-
ма и женама уоDшLе (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 128). ХеријеLа увиђа
9а је 9ијамеLрално суDроLно васDиLање 9евојчица и 9ечака у
сLвари сLворило Dриви9 различиLих Dриро9а 9ва Dола (Тејлор
Мил, 1995а, сLр. 34).

Џон смаLра 9а је, је9ном усDосLављена нераски9ивосL Jрака,
кроз исLорију 9еловала као зашLиLа жене (које нису имале 9ру-
:о: изJора у живоLу, осим Jрака), везујући мужа Lрајно за њу,
Lиме DоJољшавајући њихов 9рушLвени Dоложај. МеђуLим, он је
свесLан чињенице 9а су жене и мушкарци Dо9је9нако љу9и, Lе 9а
је неоDхо9но законом Dо9ржаLи Dромене које ће 9оDринеLи
освешћивању жена, њиховој сDосоJносLи и вољи 9а ра9е13, омо-
:ућиLи им расDола:ање својом имовином у Jраку и разво9 (и

13 И сам Мил се колеJа између DоLреJе 9а жена ра9и, и њено: сLварно: ра9а у
јавној сфери. НајDриро9није Jи Jило, Dише он, 9а Dосао жене Jу9е 9а украси
и улеDша заје9нички живоL у Jраку. Такође, он Jрине око конкуренције коју
Jи на LржишLу ра9не сна:е унеле жене (СLјуарL Мил, 1995а, сLр. 27-28). ИDак,
закључује 9а Jи Lа конкуренција у крајњем исхо9у Jила з9рава, DошLо Jи
усле9 ње сваки Dол (и свака осоJа) Dриро9но Jила усмерена на оно шLо нај-
Jоље може 9а ра9и, или Dриро9но искључена из Dрофесија за које није сDо-
соJна, Lако 9а мушкарци у сLвари не Jи Jили у:рожени (СLјуарL Мил, 1995J,
сLр. 83). УосLалом, ра9 жена Jи 9оDринео 9рушву, јер Jи свако ра9ио оно за
шLа је највише сDосоJан, а сам усDех у Dрофесији Dоказује сDо9оJносL чове-
ка 9а је оJавља (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 76, 104). ОDеL, и сам закључује на
9ру:ом месLу 9а Jи Jило Dраве9није 9а жена не 9оDриноси својим ра9ом
Dрихо9у Dоро9ице, DошLо LреJа 9а се DосвеLи уDраво Dоро9ици. УсLалом,
Lако је мо:уће DрошириLи злоуDоLреJу о9 сLране мужа, који има власL на9
њоме и свиме шLо је њено. ИDак, он закључује 9а „нишLа не Jи LреJало 9а
сDречава жену изузеLних сDосоJносLи 9а се DосвеLи жељеном Dозиву”, али
9а мора JиLи оJезJеђена њена замена за све Dоро9ичне 9ужносLи које Jи
осLале занемарене (исLо, сLр. 101).
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Lиме сLекну маLеријалну независносL о9 мужева). Брак LреJа 9а
Jу9е о9нос између 9ва је9нака Jића, Dише он, јер нема физиоло-
шке неје9накосLи која Jи Dо9ржала 9рушLвену (исLо, сLр. 23,
25–26, 1995J, сLр. 79).

Жена има сDосоJносLи и Dрава 9а ра9и, Dа је неDраве9но 9а Dо
рођењу Jу9е искључена из конкуренције за Dрофесију само заLо
шLо је рођена као жена (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 76–78), о9носно,
нема разло:а 9а Jило шLа некоме Jу9е 9озвољено, а 9ру:оме за-
Jрањено (Тејлор Мил, 1995а, сLр. 42). Право 9а зарађује је сушLин-
ски услов за њено 9осLојансLво (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 101). Да
Jи Jила DриDремљена 9а ра9и, њој је неоDхо9но оJразовање14

(СLјуарL Мил, 1995а, сLр. 26, СLјуарL Мил: 1995J, сLр. 128). А шLо се
Lиче расDо9еле Dослова унуLар Dоро9ице, Мил Jи их DреDусLио
„Dриро9ној” (Dравичној) Dо9ели власLи између мушкарца и же-
не, као и њиховом 9о:овору (СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 94).

ХеријеLа (1995J) се нарочиLо зала:ала за DолиLичка Dрава же-
на. ДрушLво и љу9и Jи имали вишесLруке корисLи о9 Dризна-
вања равноDравносLи женама и њене имDлеменLације у свако9-
невницу. Осим шLо Jи жене за9оJиле љу9ско 9осLојансLво и сло-
Jо9у, о9носно „о:ромно увећање личне среће” за њих (СLјуарL
Мил, 1995J, сLр. 140), 9рушLво Jило Jо:аLије за каDациLеLе сDо-
соJних љу9и оJа Dола, чиLаве нове :енерације Jи Jиле Dо9изане
у 9уху је9накосLи (а не у 9уху Dо9ређеносLи и суDериорносLи
је9но: љу9ско: Jића 9ру:оме), шLо Jи резулLирало великим мо-
ралним Dомаком човечансLва, Dри чему Jи морални уLицај жена
на јавносL, кроз њихову осећајносL и DлемениLосL15, зазирање о9
раLа и филанLроDију, Jио веома корисLан. Коначно, Jрак Jи, као
заје9ница 9воје љу9и, 9оJио квалиLеL заје9нице 9ва равноDравна
Jића, Dо9је9нако оJразована, сличних склоносLи и уверења
(СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 129–133, 136, 137, 142). УсLалом, Lако Jи и
мушкарци имали 9ирекLне корисLи о9 еманциDације жена, Dош-
Lо Jи Jило мо:уће осLвариLи заје9ницу љу9и који се на9оDуњују
и је9но 9ру:о инсDиришу на 9аљи развиLак (Тејлор Мил, 1995а,
сLр. 56–57). Према Lоме, Dоложај жене у је9ном 9рушLву се може
смаLраLи мерилом цивилизованосLи наро9а, или еDохе, кроз ис-

14 ХеријеLа Lакође криLикује неоJразованосL жена, која уLиче на целокуDно
сLање њихово: 9уха (Тејлор Мил, 1995а, сLр. 34, 56).

15 По DиLању Dрав9е, морални и9еали мушкараца су виши о9 и9еала жена, али
су заLо њихови и9еали Dо DиLању DлемениLосLи виши о9 мушких. (СLјуарL
Мил, 1995J, сLр. 132)
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Lорију се њихов сLаLус све више DриJлижава сLаLусу мушкараца
(СLјуарL Мил, 1995J, сLр. 78).

Са Dроменом 9рушLвене аLмосфере и изласком жена и јавносL
у разним сферама ра9а, мења се и мисао човека о о9носу између
Dолова, и мно:и LеореLичари увиђају DоLреJу за Dризнавањем
је9накосLи, о9носно равноDравносLи Dолова.

МеђуLим, има ауLора који смаLрају 9а инсисLирање на је9на-
косLи између мушкараца и жена није 9оDринело је9накосLи којој
се Lежи, и Dримећују 9а исLа Dрава нису учинила инLересе муш-
караца и жена Dо9је9нако засLуDљенима у јавносLи, ниLи оJезJе-
9ила женама равноDравно учешће у расDо9ели 9рушLвене моћи
(Ериксон, 1976, сLр. 223). Ерик Ериксон смаLра 9а има мно:о еко-
номских и DракLичних разло:а за Dојачану свесносL о Dоложају
жене у савременом свеLу, али има Lакође и „не9осежнијих и
мрачнијих разло:а”. Он верује 9а љу9и усLвари не желе је9на-
косL Dолова: они желе 9а сачувају DолариLеL и наDон, Lу JиLну
разлику, а не 9а се она из:уJи у еквиваленцији (исLо, сLр. 222,
224). Жена увек осLаје жена, Dише Ерик Ериксон, и њена еманци-
Dација се не сасLоји у Dорицању соDсLвене женскосLи и њених
функција, већ, наDроLив, у Lоме 9а се она учини 9елом и9енLиLе-
Lа, заје9но са свим осLалим суDрасексуалним (на9сексуалним)
сферама у којима жена учесLвује. Као Lакве, мож9а Jи уDраво же-
не, са својим сDецифичним о9носом Dрема живоLу и функцијом
у њему, мо:ле 9а сDасу човечансLво о9 ризика у који је ушло за-
хваљујући 9оминанLно мушком о9носу Dрема живоLу и сре9и-
ни. Приро9не 9исDозиције жене, сLо:а, нормално морају 9а Jу9у
инLе:рисане у све сфере њене акLивносLи. Ериксон смаLра 9а ће
човечансLво у Jу9ућносLи мож9а као је9ину меру разликовања
DрихваLиLи Jиолошку крајносL сексуалних разлика, јер ће JиLи
Jесмислено размаLраLи 9ру:е „разлике” (исLо, сLр. 222–249).

Наравно, неуDуLно Jи Jило заоJићи феминисLкиње Dри раз-
маLрању овакве Lеме, с' оJзиром на њихов 9оDринос размаLрању
о9носа и хијерархије Dолова. ШLо се Lиче оDшLеDрихваћене 9и-
хоLомизације Dолова, о9нос феминисLкиња Dрема њој је амJива-
ленLан: оне криLикују Lемеље и Dосле9ице Lо: класично: Dри-
сLуDа, 9ок :а у сушLини имDлициLно усвајају. Јер, иако ви9е жену
као носиоца сDецифичне сна:е и врлине, оне у сLвари реDро9у-
кују Dоимање жена и мушкараца као JиLно различиLих у оријен-
Lацији Dрема сеJи и 9ру:има (Герсон, 2002). Немо:уће је сажеLо
изнеLи DосLи:нућа феминисLичких Lеорија. Из9војићемо 9ис-
Lинкцију Dојмова Dол и ро916, разоLкривање Dо9вајања јавне/
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DриваLне сфере живоLа17, као и корелацију Dолне оDозиције му-
шко-женско и оDозиције Dриро9а-9рушLво (кулLура), о9носно на
кулLурне конвенције о Lим оDозицијама18.

У Dрило: феминисLичкој криLици „мушке науке” свакако ула-
зе и Lеорије DоDуL социоло:а ТалкоLа Парсонса, на Dример. Он је
разра9ио Dара9и:му о се:ре:ираним комDлеменLарним уло:ама
Dолова, које чине Dоро9ични живоL хармоничним, а Dолне уло:е
функционалним међусоJно, на нивоу Dоро9ице и :лоJално: 9ру-
шLва. У оваквом DрисLуDу, мушкарац и жена у Dоро9ици имају
некомDеLиLивне (неконкуренLне) уло:е, заLо шLо свако о9 њих
има своје Dоље 9елања: мушкарац је инсLруменLално 9елаLан, он
је Dосре9ник између Dоро9ице и ширих сисLема којима она Dри-
Dа9а, заLо шLо ра9и и 9оноси економска сре9сLва неоDхо9на за
њен оDсLанак, а женина уло:а је афекLивна, DошLо она Dосре9ује
између о9суLно: оца и 9еце и коор9инише унуLрашњи живоL Dо-
ро9ице – шLо је, у о9носу на „мушко” Dоље 9елања, знаLно ре9у-
ковано Dоље. МеђуLим, ово, Dрема Парсонсу не чини Dолне уло:е
хијерархијски о9ређенима, већ само комDлеменLарнима, 9ок

16 По9 Dолом се Dо9разумевају Jиолошке, а Dо9 ро9ом кулLурно/9рушLвено
из:рађене каракLерисLике жена и мушкараца. Ова 9исLинкција, коју су фе-
минисLкиње Dочеле 9а развијају шез9есеLих :о9ина Dрошло: века, Jила је
о9 велике важносLи за суDроLсLављање Jиолошком 9еLерминизму (Moi,
2008, сLр. 66). Показала се важном за 9оказивање кулLурно/9рушLвено усло-
вљене 9рушLвене мар:инализације жена као 9рушLвене :руDе, скренула Dа-
жњу на социјализацију за ро9не уло:е, и DосLала Dажње вре9на аналиLичка
каLе:орија у исLраживањима.

17 ФеминисLкиње DоDуL Мишел ЗимJалисL Росал9о (Haralambos и Heald, 2002,
сLр. 141, 142) скренула су Dажњу на Lо 9а мушкарци кроз исLорију Dрисвајају
јавну сферу живоLа, а жене DоLискују у DриваLну, која је о:раничена на 9ом
и Jри:у о члановима Dоро9ице (Baret, 1983, сLр. 180–214).

18 У склоDу љу9ско: мишљења Dриро9а је нешLо суDроLно кулLури, која служи
њеном оJуз9авању, јер човек жели 9а овла9а њоме, Lе је Dојава ниже: ре9а у
свесLи љу9и. И 9ок се мно:оJројне мушке Lежње, усмерене на јавносL, Dоис-
Lовећују са кулLуром, жене се некако, макар и симJолички, у њиховој ре-
Dро9укLивној улози Dовезују са Dриро9ом. Оне су својом Jиолошком функ-
цијом, уло:ама које из ње Dроизилазе и Dсихичком сLрукLуром која је њима
условљена (а Dосле9ица је социјализације за Dолне уло:е), о9ређене као
Jлиже Dриро9и, у о9носу на мушкарце, Dа заузимају сре9ишно месLо Dо-
сре9ника. При Lоме се не Dримећује 9а жена, уDраво заLо шLо о9:аја и соци-
јализује 9еLе, има веома важну функцију за оDсLанак кулLуре као Dримарни
социјализаLор (Ortner, 2003, сLр. 153-173). ШLавише, Жарана ПаDић, инсDи-
рисана феминисLичким ра9овима, 9оказује 9а је оDшLа концеDција оDози-
ције између Dриро9е и кулLуре изве9ена из мо9ела оDозиције Dолних (ро9-
них) разлика, и 9а се у о9носу на њу и 9оказује (Papić, 1997, сLр. 7).
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хијерархију у Dоро9ичне о9носе уноси сLаросна сLрукLура ње-
них чланова (Милић, 2001, сLр. 136–138). За разлику о9 Парсонсо-
во: сLановишLа, синLа:ма „симеLрична Dоро9ица”, означава
ује9начавање уло:а Dолова у мо9ерној Dоро9ици: жене чесLо
Dреузимају уло:у храниоца Dоро9ице, а мушкарци 9омаћу Jри:у
о 9еци (исLо, сLр. 138).

Чињеница је 9а се жена кроз исLорију, Dа и са9а, чесLо 9ефини-
ше кроз Jрак и Dоро9ицу, а ово 9воје, оDеL, кроз њу (Хаузен, 1988,
сLр. 216). По9ређени Dоложај жене у Dоро9ици се може оJјашња-
ваLи са више асDекаLа, скреће Dажњу Мишел БареL. На Dример,
мо:уће је извесLи :а из DаLријархалне Lра9иције19, али и из Dо-
LреJа Jуржоаске Dоро9ице, о9носно мушкарца који мора 9а Jу9е
си:уран 9а ће имовину осLавиLи свом DоLомку, а има и DоLреJу
9а 9окаже како може 9а из9ржава Dоро9ицу: он оJезJеђује сре9-
сLва за живоL, а жена Jрачну верносL, о9носно – реDро9укцију за-
кониLих насле9ника (БареL, 1983, сLр. 55). У ра9ничкој Dоро9ици
се, Dак, мо:у LражиLи знаци равноDравносLи усле9 заDошљавања
жена, али исLо Lако се мо:у Dронаћи ар:уменLи у Dрило: Lези о

19 ЧесLо чиLамо како су класна 9рушLва и DаLријархаL „заслужни” за 9ру:о-
разре9ни Dоложај жене. Из чињенице 9а само жена може 9а 9онесе 9еLе на
свеL и 9а је Dриро9ним сDонама везана за ње:а у DочеLку, Dроизилази Dо-
LреJа 9а мушкарац Dреузме уло:у која оJавља „сDољне функције”, Lе он
Lако 9осDева у 9оминанLну Dозицију и у мо:ућносL 9а конLролише Dолно
Dонашање, чинећи жену оJјекLом (Džonson, 1990, сLр. 118–120). УсDосLавља-
њем DаLријархално: 9рушLвено: (кулLурно:) оJрасца, заисLа Dочиње „исLо-
рија неравноDравносLи Dолова”. ПаLријархални LиD 9рушLва мушкарца ус-
DосLавља као вишу вре9носL у о9носу на жену, на рачун њено: DоLискивања
и 9е:ра9ирања захваљујући вишевековној Lра9ицији која је усDосLавила
сLереоLиDе о нижој вре9носLи жене и њене Dриро9е. ПаLријархална Lра9и-
ција Dреноси Lакав о9нос мушкарца Dрема жени, с времена на време сLвара-
јући илузију суDроLно:: „Извесним формама комDензације, ма:ијском
Dраксом, 9рушLвеним оJре9има и миLом, жени је жени је Dовремено Dри-
9авана фикLивна моћ, чија је манифесLносL DоказаLељ Dриро9е Lе моћи
која :овори о 9уJљој функцији оJнављања и DоLврђивања DаLријархално:
мо9ела мушке 9оминације”. Жена је сLо:а, Dроналазила лаLенLне канале
манифесLације своје моћи: „Dо9земни Lок женске моћи исDољаван је у
овла9авању живоLом, ње:овин неDосре9ним о9ржавањем и Dро9ужава-
њем” – рађањем и не:овањем (Jovanović, 2001a, сLр. 10, 13). Јер, „мушкарац
може имаLи власL на9 женом, али она може имаLи моћ на9 њим.” (Jovano-
vić, 2001b, сLр. 88). У крајњој линији, Lа, Lолико омаловажена жена је о9 вај-
ка9а смаLрана „сLуJом куће” и Jаш њој је DреDушLана кључна о9:оворносL
морално: васDиLања 9еце. „Служећи живоLу, жена је кроз неосвешћену и
неинсLиLуционаизовану власL у Dоро9ици вла9ала њеним живоLом (исLо,
сLр. 96).
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вишесLруком израJљивању жена: оне ра9е и ван куће, и у 9о-
маћинсLву (у чему мушкарци не учесLвју), рађају и не:ују 9ецу (у
чему они Lакође не учесLвују), во9е рачуна о мужевима (и на Lај
начин учесLвују у реDро9укцији ра9не сна:е на 9невном нивоу),
мање су Dлаћене о9 мушкараца и Lако 9аље. У сваком случају,
DарLијархаL се може анализираLи, не само као 9рушLвена Lворе-
вина, веч и као археLиDска Dсихичка сLрукLура, коју између ос-
Lало: каракLеришу DреDознавање и класификација осоJина лич-
носLи као мушких и женских и DриDисивање 9рушLвених уло:а
Dрема Dолу, Dри чему се мушке више вре9нују, усле9 че:а је
ресDо9ела моћи између Dолова неравноDравна (ПоDовић, 2001,
сLр. 74–75).

МеђуLим, и феминисLкиње, иако скрећу Dажњу DолиLичке и
научне јавносLи на JиLне елеменLе у о9носима између Dолова,
DреLерују у исLицању мушке 9оминације и занемарују оLуђе-
носL љу9и у свеLу у коме живимо. На Dример, можемо 9оказива-
Lи сличносLи умесLо разлика између Dолова. Или, мо:у се анали-
зираLи о9носи између мушкараца и жена у скла9у са мишљу Си-
мон 9е Бовоар: Dокушаји 9а се о9ре9и 9а ли је суDерирорнија
жена или мушкарац су Jесмислени, јер су сувише различиLи (Бо-
воар, 1982J, сLр. 481), али је чињеница 9а је (Jар са женско: сLано-
вишLа) Dоложај мушкарца Dовољнији. Такође, Реј Танахил (1981,
сLр. 64) износи сLав, 9а је уоDшLавање мушке 9оминације у већи-
ни 9рушLава (Jар о9 насLанка Dисаних арLефакаLа) својеврсно
занемаривање „свих личних виJрација међу Dоловима”, које
нам 9осLуDнима чине Lек сачуване (ауLо)Jио:рафске Dоје9инос-
Lи. Преве9ено на језик социоло:а, ово значи 9а :енерализацију
на макро-нивоу LреJа извесLи и уважаваLи, али не и исLицаLи је
као неумиLно Dравило на микро-нивоима, и 9а никако не LреJа
извршиLи инверзију мношLва разноврсних личних о9носа је9-
ном сувоDарном фразом као шLо је „мушка суDериорносL”. Он Lа-
кође увиђа 9а је DрвоJиLно усDосLављање 9оминације је9но: Dо-
ла немо:уће Jез DрисLанка оно: 9ру:о:; 9а су 9авнашње жене 9о-
Jровољно, мож9а Lражећи Dово9а за изузимање о9 неких
9ужносLи, усвојиле сLереоLиDе, LаJуе и оJичаје које су их учини-
ле Dо9ложнима и мање вре9нима. А је9ном усDосLављени, они
су DосLали оруђе које мушкарци корисLе DроLив самоDоLврђива-
ња жене (исLо, сLр. 49–50). Таква, је9ном усDосLављена 9рушLве-
на клима, и9е у Dрило: мушком Dолу, а реDресивна је у о9носу на
женски. Чињеница је 9а се 9ео жена и 9анас о9риче самоDошLо-
вања, моћи, слоJо9е и самосLалносLи зара9и у9оJносLи, инLе-
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лекLуалне и емоLивне зависносLи (исLо, сLр. 64, 106). И 9ок неки
научници смаLрају 9а је 9ревни мушкарац Jио фасциниран Lру9-
ноћом и женином сDосоJношћу 9а 9онесе 9еLе на свеL, 9ру:и
DреLDосLављају 9а је и за жену, и за ње:а Lо Jила DоLDуно Dри-
ро9на „сLвар”, као и ко9 9ру:их живих Jића којима су Jили окру-
жени. ИDак, 9у: је DуL Dређен о9 DоLDуне мушке неуDућеносLи у
њихову уло:у у сLварању DоLомсLва, Dреко величања уDраво њи-
хове уло:е и Dрисвајања „своје” 9еце, о9рицања равноDравносLи
у Dреношењу наслеђа жени (исLо, сLр. 328), 9о научно: DоLврђи-
вања :енеLике.

Генерално, ауLори из Dрве :руDе смаLрају жену „9ру:им Dо-
лом”. Без иоле озJиљније ар:уменLације, они је Dро:лашавају
физиолошки, морално, социјално, инLелекLуално и/или у Jило
ком 9ру:ом Dо:ле9у мањкавим Jићем у о9носу на мушкарца.
СLо:а јој DриDисују мање важне 9рушLвене функције, чиме се
ује9но оJјашњава и њен социјални сLаLус 9ру:о: Dола у заје9ни-
ци и 9рушLву. Њихови DрисLуDи су махом есенцијалисLички, Dо-
шLо је9ини „ар:уменL” за наве9ено омаловажавање, искључива-
ње и мар:инализацију женско: може JиLи Dризван из Dриро9е,
Lо јесL, женине наво9не JлискосLи са Dриро9ом. Овај механизам
су феминисLкиње веома јесно разоLкриле, указујући на DаLри-
јархалне корене о9узимања онLолошко: сLаLуса суJјекLа жени.
Њено 9ејсLво и Dрава Jи, Dрема ауLорима ове оријенLације, Lре-
Jало о:раничиLи на DриваLну сферу Dоро9ице, :9е може 9а Jу9е
LреLирана као инLелекLуално и морално незрело 9еLе, а не као
равноDравни члан заје9нице и 9рушLва. СLавови ових ауLора
Dроизилазе из DаLријархално: окружења, које их о9оJрава, и
коме су DоLреJни ра9и о9ржања сLаJилносLи DаLријаралних
сLрукLура. Али, они DресLављају Lло за сLваралашLво Dрофеми-
них ауLора, које се Lакође 9о:ађа у DаLријархалним условима,
али је усмерено DроLив Lакво: усLројсLва. Они, служећи се Dрева-
схо9но консLрукLивисLичикм DрисLуDом, Dосре9но уDућују на
симJоличко насиље усле9 ко:а су нарочиLо ошLећене жене. Ука-
зују на кулLурну и 9рушLвено исLоријску условљеносL, како сLа-
вова мизо:иних ауLора, Lако и схваLања јавносLи о Dриро9и
жене и њеним функцијама у 9рушLву. Они нам Dоказују 9а Dа-
Lријархално усLројсLво 9е:ра9ира и DоLискује женско Jиће, Lе-
жећи 9а жене за9ржи у DриваLној сфери, Dо9 конLролом мушка-
раца, како Jи они усLрајавали у моноDолу на DриваLну и 9ру-
шLвену моћ и Dривиле:ије, које ће, уз своје име и имовину,
DренеLи на своје синове. Профемини ауLори заLо оJразлажу Dо-
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LреJу за укључењем жена и 9рушLвени живоL, за њиховим Dро-
9укLивним ра9ом ван 9омаћинсLва – у Dривре9ној сфери, као и
DоLреJу 9а им се Dризна Dраво DолиLичко: оDре9ељења и :ласа.
Само разликовање Dола о9 ро9а је 9оDринело Lеоријском увиђа-
њу кулLурних и 9рушLвених корена Lлачења женско: ро9а кроз
исLорију, јер се женом не рађа, већ DосLаје, као шLо је Dисала Бо-
воар. Профемини ауLори указују на Dре9расу9е о Dоловима и
DоLреJу 9а се чиLав сисLем 9еконсLруише и реконсLруише на
9ру:ачијим DосLавкама, на свим нивоима 9рушLвене реDро9ук-
ције, Dочев о9 9рушLвене Dо9еле ра9а 9о симJоличке сфере.

РазмаLрање мизо:иних и Dрофеминих Lеорија указује на Dо-
LреJу 9а се Dриликом анализирања различиLосLи и сличносLи
Dолова Dри9ржавамо раз:раничења (физичких) каракLерисLика
Dола и (кулLуром 9ефинисаних) каракLерисLика ро9а. Ту је и Dо-
LреJа за уви9ом у механизам (или механизме) DовезаносLи Dри-
ро9е социјалне DерцеDције и Dолних сLереоLиDа, чије DосLојање
је и ин9икаLор, и је9ан о9 узрока мржње Dрема женама. Такође,
уDeрени Dо:ле9 на женомрзачке и њима суDроLсLављене Lеорије
увек ће нас Dо9сећаLи на моралну 9имензију универзалних љу9-
ских Dрава, која не 9озвољавају 9рушLвену 9искриминацију Dре-
ма Dолу, као и на чињеницу 9а је женама, као мар:инализованој
9рушLвеној :руDи, скоро кроз чиLаву исLорију љу9ско: ро9а
уживање Lих Dрава ускраћивано у корисL оно: Dола који је 9ру:и
у о9носу на њих. 
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SUMMARY A FEW EXAMPLES OF OPPOSED THINKING ABOUT GENDER DIFFERENCES

Examples of anti-feminine and pro-feminine reasoning with Otto
Weininger, Jean-Jacques Rousseau, Sigmund Freud, Arthur Schopen-
hauer, Aristotle, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Harriet Taylor
Mill and John Stuart Mill. Review of these theories points to the need
to respect distinction (physical) characteristics of sex and (culture
defined) characteristic of the gender when analyzing differences and
similarities between the sexes, as well as the need for insight into the
mechanism (or mechanisms)of connection between the nature of
social perception and gender stereotypes, whose existence is an indi-
cator, and one of the causes of hatred towards women.

KEY WORDS: profeminine/misogynist, Weininger, Freud, Beauvoir, Bourdieu.


