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Уводненапомене

Те о ри је ин тер сек ци о нал но сти ин сти сти ра ју на то ме да же
не ге не рал но је су мар ги на ли зо ва не, пот чи ње не или чак и 
угње те не – али не у свим кон тек сти ма на исти на чин, и не 
увек истим ин тен зи те том. Па три јар хат је не при ко сно ве ни 
„вла дар из сен ке” го то во свих свет ских по ре да ка у исто риј
ској пер спек ти ви, али упр кос ви ше де це ниј ској бор би за пра
ва же на, го спо да ри и ве ћи ном вред но сних си сте ма са вре ме
них дру шта ва. Ме ђу тим, ви ше ди мен зи ја ути че на сте пен 
дис кри ми на ци је: те о ри ја ин тер сек ци о нал но сти да ла је зна
ча јан до при нос со ци јал ној ми сли упра во за то што је ука за ла 
на зна чај пондерисања род не ди мен зи је са кла сном, ра сном, 
ре ли гиј ском, ста ро сном итд. Ка ко је Ким бер ли Крен шо 
(Kim ber le Cren shaw) у сво јој сту ди ји по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка по ка за ла, дво стру ка дис кри ми на ци ја 
цр них же на те шко је прав но и по ли тич ки ви дљи ва а сва ка ко 
је ја ча не го што је то слу чај са дис кри ми на ци јом сред њо
кла сних бе лих же на. На при мер, су до ви у Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма на слу чај про фе си о нал не дис ри ми на ци је 
афроаме ри кан ки гле да или са по зи ци ја кр ше ња пра ва те 
ра сне ма њи не, или са ста но ви шта сек си зма, али ни у ко јој 
ва ри јан ти не са гле да ва спе ци фич но ву лне ра би лан по ло жај 
укр шта ња два стиг ма ти зо ва на иден тит ета: род ног и ра сног.1

По ме ну ти пра вац уну тар фе ми ни стич ке те о ри је кљу чан 
је за раз у ме ва ње сеп ци фич но сти по ло жа ја му сли ман ских 
ми грант ки ња ко је до ла зе са ра том и/или си ро ма штвом за
хва ће них под руч ја Ази је, Афри ке и Бли ског ис то ка.2 Нео
п ход ну епи сте мо ло шку по моћ мо же мо до би ти и од род но 
ори јен ти са них сту ди ја ми гра ци ја (GenderandMigration) ко
је, као сво је вр сна (под)ди сци пли на, за мах до би ја ју тек пред 
крај XX ве ка. Оне се, по пра ви лу, за сни ва ју на те о риј ском 
син кре ти зму фе ми ни зма, пост мо дер ни зма, постстру ктура
ли зма и нео марк си зма, и ин си сти ра ју на три ан гу ла ци ји 

1 Cren shaw, K. (1991) Map ping the Mar gins: In ter sec ti o na lity, Iden tity Po li
tics, and Vi o len ce aga inst Wo men of Co lor, StanfordLawReview No. 43(6), 
USA: Sta ford, CA. 

2 Број ми гра на та се у све ту пер ма нент но по ве ћа ва. Тре нут но је, пре ма по
да ци ма УН ХЦРа 16,5 ми ли о на из бе гли ца на све ту (ве ћи на се на ла зи на 
европ ском тлу). Овај број се дра стич но уве ћао на кон по чет ка по ли тич ке 
кри зе у Си ри ји. Пре ма не ким по да ци ма, жен ско ста нов ни штво је про
це ну тал но ма ње за сту пљено не го му шко (јер је реч о фи зич ки из у зет но 
зах тев ном под ви гу) (UN HCR: Midyear Trends, 11. oc to ber 2017., http://
www.un hcr.rs /me dia/docs/2017/mart/02/58aa8f247.pdf) 
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кван титатив ног и ква ли та тив ног при сту па са ак цен том на 
нео п ход ност при ме не ду бин ских ин тер вјуа ка ко би се што 
ау тен тич ни је раз у ме ла спе ци фич на по зи ци ја ми грант ки
ња. Родна пе ср пек ти ва ми гра ци ја је мул ти ди сци пли нар ни 
при ступ ко ји ин си сти ра на пре по зна ва њу же на као ак те ра 
у про це су ми гра ци ја и бо ри се про тив до ми нант ног ви ђе ња 
у на у ци ко је же не (и де цу) иден ти фи ку је са мо као па сив не 
пра ти о це му шка ра ца ко ји су, да кле, но си о ци ми гра тор них 
про це са. Сен зи бил ност за спе ци фич но те жак по ло жај ми
гран тик ња основ ни је за да так род но ори јен ти са них сту ди
ја ми гра ци ја као кров не ди сци пли не. Те о ри ја ин тер сек ци
о нал но сти сва ка ко је би ла је дан од кључ них пра ва ца ко ји 
је до при нео ра све тља ва њу ви ше стру ке мар ги на ли зо ва но сти 
ми грант ки ња, и то не са мо у ја вим на ра ти ви ма и по ли ти ка
ма, већ и у дру штве ној на у ци.3 

Иа ко род но ори јен ти са не сту ди је ми гра ци ја про у ча ва ју по
ло жај свих ми грант ки ња, без об зи ра на на ци о нал ну, ет нич
ку, кла сну или ре ли гиј ску при пад ност, у ре ал но сти тре нут
них ма сов них ми гра ци ја са Бли ског ис то ка у Евро пу, ва жно 
је уо чи ти још јед ну ди мен зи ју без ко је се не мо же раз у ме ти 
спе ци фи чан по ло жај му сли ман ских ми гра на та и ми грант
ки ња. Да би смо аде кват но ис тра жи ли ка ко се кри ста ли ше 
сли ка о ми грант ском му сли ман ском „де ви јант ном” Другом, 
нај пре се мо ра мо под се ти ти и кон цеп та ори јен та ли зма ко ји 
(уз све про пу сте о ко ји ма са да не ће би ти ре чи)4 умно го ме 
ка у зал но екс пли ци ра спе ци фи чан од нос Ок ци ден та пре ма 
Ори јен ту. Уз по моћ те о риј ске три ан гу ла ци је те о ри је ин тер
сек ци о нал но сти и кон цеп та ори јен та ли зма до би ће мо аде
кват но ана ли тич ко ору ђе ко је нам мо же по слу жи ти, не са мо 
за де скрип ци ју дис кри ми на ци је му сли ман ских ми грант ки
ња, већ и за иден ти фи ко ва ње спе ци фич но сти пред ста вља ња 
по ло жа ја же на у исла му као пот чи ње но де ви јант ног. Са дру
ге стра не исте ме да ље, по на ша ње му шких при пад ни ка му
сли ман ске по пу ла ци је се у та квим на ра ти ви ма екс пли ци ра 
као (та ко ђе де ви јант но) сек су ал ним на го ном  де тер ми ни са
но. Ова ква перц пеп ци ја, ка ко ће мо да ље у ра ду ви де ти, па
ра док сал но, „иде на ру ку” и при пад ни ци ма де сног иде о ло
шког спек тра ко ји сво је кул ту ре, на ци је и иде нти те те „бра
не” од не хри шћан ског Ори јен та, али и за пад ном фемини зму 

3 Pe šić, J. (2013) Rod na perspek ti va u pro u ča va nju mi gra ci ja, Sociologija br. 
55(2). Be o grad: So ci o loš ko udru že nje Sr bi je i Cr ne Go re, In sti tut za so ci o
loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 329.

4 За ви ше ви де ти: Jo va no vić, N. Con tem po rary Ori en ta li stic di sco ur se as the 
fra me work for the analysis of Isla mop ho bia in We stern so ci e ti esin: 3rdInter-
nationalConferenceonHumanSecurity,Belgrade, May2017,eds.Sta na
re vić, S. Đor đe vić, I. i Ro kvić, V. (2017), Bel gra de: Uni ver sity of Bel gra de
–Fa culty of Se cu rity Stu di es, Hu man Se cu rity Re se arch Cen ter.
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са ли бе рал ном иде о ло шком про ви ни јен ци јом ко ји, иа ко на
сту па са дру га чи је пла то фор ме та ко ђе у ин те гра ци ји но во
при до шлих ми га на та про на ла зи по ли гон за сво је бор бе.

Се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, не ко ли ко го ди на пре 
Иран ске ре во лу ци је,5 аме рич ку јав ност и по ли тич ке ели те 
углав ном је ин те ре со вао со вјет ски а не ислам ски Други. То 
је исто риј ски тре ну так у ко ме раз ли чи ти фе ми ни стич ки, па
ци фи стич ки, ан ти ра си стич ки, еко ло шки и дру ги дру штве ни 
по кре ти по ку ша ва ју да про ме не до ми нант не дис кур се, и да 
у на ред ном ко ра ку транс фор ми шу и јав не по ли ти ке и прак
се пре ма „ма њи на ма”. По чет ком се дам де се тих Ев дард Са ид 
(Ed ward Said) пи ше по при лич но сме лу, а ка сни је ће се ис по
ста ви ти и за и ста ре во лу цио нар ну сту ди ју о ге не зи ре дук ци
о ни стич ког од но са За па да пре ма Ори јен ту. По јед но ста вље
на сли ка о нез пад ним др жа ва ма по слу жи ће као иде о ло шко 
оправ да ње ко ло ни за ци је, али и као ан та го ни стич ки енти тет 
у од но су на ко га се у ди ја лек тич ком про це су кон стру и сао 
за пад ни иде ни тет. Ко ри сте ћи се слич ним епи сте мо ло шким 
ме ха ни змом као и те о ри ја ин тер сек ци о нал но сти ко ја „твр ди 
да по сто ји су штин ска ве за из ме ђу иде о ло ги је и мо ћи ко ја 
омо гу ћа ва до ми нант ним су бјек ти ма да кон тро ли шу под ре
ђе не, ста вља ју ћи по литички и дру штве ни си стем у ко ме раз
ли ка по ста је кон цеп ту ал но ору ђе за прав да ње си сте ма угње
та ва ња”,6 и ори јен та ли зам ну ди об ја шње ње за пер ма нент но 
одр жа ва ње Ори јен та он то ло шки и ци ви ли за циј ски дру го ра
зред ним у од но су на За пад.7 „Са ид је у да том исто риј ском 

5 У пи та њу је кул ми на ци ја број них про те ста ко ји су кре ну ли по чет ком 
1978. го ди не. Де мон стран ти су би ли не за до вољ ни ра дом тај не по ли ци
је, ко руп ци јом, рас пи ни штвом, али и про за пад ном ори јен та ци јом ша хо
вог ре жи ма. „Ма сов ни по крет је та ко пре ра стао у до бро ор га ни зо ва ну 
и лу ка во во ђе ну ре во лу ци ју ко ја је за вр ше на ша хо вим по ра зом и па дом 
мо нар хи је. На кон што је шах у ја ну а ру 1979. го ди не на пу стио др жа ву, 
усле дио је Хо ме и ни јев по вра так из ег зи ла, а на кон то га про гла ше ње ре
пу бли ке и усва ја ње Уста ва”. Та ко је по чео „по литички екс пе ри мент ко ји 
ни да нас, ви ше од три де це ни је ка сни је, не пре ста је да ин три ги ра свет
ску јав ност – Ислам ска Ре пу бли ка Иран”; Aj zen ha mer, V. (2012) Po li tič
ki eks pe ri ment ko ji tra je – po li tič ki si stem Islam ske Re pu bli ke Iran, Azijske
sveske, br. 1(1), Be o grad: Cen tar za stu di je Azi je i Da le kog Is to ka, str. 74.

6 Ri cer, Dž. (2009) Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni,  
Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 325. 

7 Са ид је, с об зи ром на то да је ори јен та ли зам де фи ни сао као ве о ма ши
рок (кров ни) по јам за све оп шти од нос За па да пре ма Ори јен ту, ме ђу 
ори јен та ли сте свр стао и оне ко ји су о Ори јен ту го во ри ли пе жо ра тив но, 
али и не ке афир ма тив не кон цеп ци је ко је су под ра зу ме ва ле ег зо ти за ци
ју Ори јен та са по зи тив ном ко но та ци јом. Упр кос раз ли ка ма, ори јен та
ли зам је кон цепт ко ји под ра зу ме ва ре дук ци о ни стич ко и сте ре о тип но 
ви ђе ње Ори јен та и не пре мо сти ве раз ли ке из ме ђу ори јен тал не и ок ци
ден тал не кул ту ре”; Јo va no vić, N. Pa ra dok si slo bo de go vo ra: su spen zi ja 
“po li tič ke ko rekt no sti” u sa vre me nim dis kur si ma kao ka ta li za tor ja ča nja ori
jen ta li stič ke i ra si stič ke re to ri ke, u: Licainaličjadruštveneiličneslobode, 
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тре нут ку об ја вио сво ју чу ве ну сту ди ју Оријентализам у ко
јој је по ка зао да, од про све ти тељ ства8 па до тог тре нут ка, 
аку му ли ра но зна ње о Ори јен ту ни је ни шта дру го до пер ма
нент на по твр да до ми на ци је Ок ци ден та над Ори јен том. Он 
је, као и дру ги кон струк ти ви сти, сма трао да је ори јен та ли
зам пре све га дискурс пре ко ко га се пре но си ви ше ве ков на 
им пе ри ја ли стич ка иде о ло ги ја пре ма ко јој су ста нов ни ци 
Ори јен та сте ре о ти пи зо ва ни на раз ли чи те на чи не, али су у 
ко нач ној ин стан ци, по зи ци о ни ра ни ци ви ли за циј ски ни же у 
од но су на при пад ни ке за пад не до ми цил не по пу ла ци је”.9 

У овом ра ду ће мо се фо ку си ра ти на род ну ди мен зи ју са вре
ме ног ори јен та ли зма. Ка ко би смо по ка за ли је дан од на чи на 
на ко ји ми гран ти и ми грант ки ње по ста ју де ви јан тни у ме
диј ским и по ли тич ким на ра ти ви ма, ва жно је да упра во кроз 
род ну оп ти ку са гле да мо по ме ну ти про цес. Род на ди мен зи
ја ори јен та ли зма не го во ри са мо о по ло жа ју же на (иа ко је 
првен стве но о то ме реч), већ нам от кри ва на сла ге кул тур ног 
и по ли тич ког ко ји су бе де ми кон стру и са ња са вре ме них ин
тер кул ту рал них од но са. Сто га сма тра мо да је род ни аспект 
ва ли дан лакмус папир за раз у ме ва ње све ку пу ног од но са 
Ок ци ден та пре ма Ори јен ту, ка ко у по ве сној та ко и са вре
ме ној пер спек ти ви, али је и ва жан еле мент раз у ме ва ња све 
ин тен зив ни јег гра ђе ња сли ке му сли ман ског као (сек су ал но) 
де вијант ног. 

Огледаломуслиманске„девијантности”:
положајженеуисламуу(нео)
оријенталистичкимнаративима

Идеј ни тво рац кон цеп та ори јен та ли зма, Едвард Са ид, сма
трао је да је упра во род ни аспект је дан од кључ них за хо
ли стич ко раз у ме ва ње перц пе ци је Ори јен та на За па ду. Осим 
што је Ори јент у нуч ним сту ди ја ма, књи жев ним де ли ма, 
умет нич ким при ка зи ма и дражвнич ким ви зи ја ма при ка зи
ван као за о стао, тра ди ци о на лан и, пре све га, ра то бо ран, ис
точ ни део све та при ка зи ван је и као „жен ски пе не тра би лан” 
тј. као кул тур ни ени тет спре ман за по ко ра ва ње, осва ја ње и 
пот чи ња ва ње.10 

pri re di li Ku bu rić, Z., Ću mu ra, Lj. i Zo to va, A. (2017), No vi Sad: CE IR,  
str. 115. 

8 Mol nar, A. (2015) Ino va tiv nost Mon teskјe o vog od re đe nja de spo ti je, Sociolo-
gija, br. 57(3), Be o grad: So ci o loš ko udru že nje Sr bi je i Cr ne Go re i In sti tut za 
so ci o loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, стр. 407. 

9 Jo va no vić, N. нав. де ло, стр. 114115. 
10 „Баш као што су за го вор ни ци фе ми ни зма го во ри ли да се ни ко не ра ђа као 

же на, већ да же на по ста је, Фу ко (Mic hel Fo u ca ult, 1926–1984) је тврдио 
да су хо мо сек су ал не прак се увек по сто ја ле, али да хо мо сексуализам ван 
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Тре ба, ме ђу тим, уо чи ти два ни воа Са и до ве ар гу мен та ци је. 
У ме таме та фо рич ном сми слу, Са ид го во ри о при ка зу це-
локупног Ори јен та као „жен ског” Другог у од но су на „му
шки” За пад. У овом кон тек сту Ори јен ту се као по ли тич кој, 
кул тур ној и спа ци јал ној це ли ни, при пи су ју сви епи те ти ко
ји ма му шкар ци, кре ћу ћи се у ко ор ди на та ма па три јар хал не 
ма три це,по пра ви лу сте ре о ти пи зу ју све же не без об зи ра на 
ет нич ку или ре ли гиј ску при пад ност. Ори јент је до жи вљен 
као сен зу а лан, суб ми си ван, бли зак при ро ди и, на да све, не
по мир љи во ан та го ни зи ран ratiom де тер ми ни са ном му шком 
и над моћ ном Ок ци ден ту. Ло гич на (по ли тич ка) по сле ди ца 
ова ко би нар но усло вље ног од но са из ме ђу Ори јен та и За па
да (и по сма тра ња це ло куп ног Ис то ка кроз „сек си стич ке на
о ча ре”) је про кла мо ва ње ап со лут ног им пе ра ти ва пру жа ња 
бри ге и па жње, па чак и спа ша ва ње тог тзв. крх ког и не ра
зум ног Ис то ка. По сле дич но, ко ло ни за ци ја тог де ла све та и 
не из гле да као екс пло а та ци ја или на си ље, већ и као, не са
мо ци ви ли за циј ска, већ и он то ло шка нео п ход ност спа се ња 
„сла би јег”. Лу ка ва ми зо ги нич на ло ги ка при ме ње на на чи тав 
је дан део све та слу жи ла је за оправ да ње бру тал ног вој ног, 
еко ном ског и кул тур ног на си ља у до ба ко ло ни ја ли зма. Ори
јен та ли зам је, да кле, ка ко Са ид твр ди „охра бри вао осо бе но 
(да не ка же мо увре дљи во) му шку кон цеп ци ју све та”.11

На дру гом (ми кро) ни воу ана ли зе, Са ид је ис прав но уо чио 
по сто ја ње де мар ка ци о не ли ни је из ме ђу по ло ва (од но сно ро
до ва) у окви ру та ко пер ци пи ра ног Ори јен та. Пре ма Са и до
вом ми шље њу, кон стру и са на пред ста ва из гле да ова ко: ори
јен тал ни му шка рац је (го то во без у ман) рат ник ко га тре ба 
по бе ди ти (и по ко ри ти), док же на на Ори јен ту из ду би не свог 
(род ног) би ћа ва пи да бу де спа ше на (тј. осво је на) од стра не 
за пад ног му шкар ца. До бит за пад ног му шкар ца је, сва ка ко, 
ја сна. Он ће ужи ва ти у ча ри ха рем ских пле са чи ца, кон ку
би на и геј ши ко је су на у че не ме то да ма удо во ља ња ерот
ским по тре ба ма и фан та зи ја ма му шка ра ца. Са дру ге стра не, 
род ни аспект ори јен та ли зма под ра зу ме ва и па ра док сал ну 
прет по став ку жен ске „бе не фи ти”: она ће би ти скло ње на од 
„при ми тив них” ори јен тал них му шка ра ца и мо ћи ће да сво је 
(жен ске) атри бу те (ис)ко ри сти у пу ном по тен ци ја лу. То је 
основ на пре ми са и лајтмотив свих пор но граф ских ро ма
на чи ја је рад ња сме ште на у пу стињ ске но ћи и опи ја ју ћу 
ат мос фе ру вре лог и ле пљи вог ва зду ха ои ви че ног зи до ви ма 
ори јен тал них ха ре ма. Са ид је са свим аде кват но за кљу чио да 

пси хи ја триј ске ли те ра ту ре ни је, та ко је и Са ид (Ed ward Said, 1935–2003) 
тво рац ори јен та ли зма, на гла ша вао да Ори јент не по сто ји као но тор на 
чи ње ни ца ван зна че ња ко је му је при дао За пад”; Исто, стр. 114.

11 Said, E. (2008) Orijentalizam, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, стр. 276277. 
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је сли ка ори јен тал не же не про и за шла из му шке фан та зи је о 
мо ћи као на вод но ин хе рент но ње го вог до ме на.12 

На кра ју има мо исту кон клу зи ју као и у слу ча ју ка да је и 
чи тав Ори јент по нео атри бу те ре дук ци о ни стич ки осли ка ног 
фан та змич ног пеј за жа о же ни: сва ку по је ди нач ну ори јен тал
ну же ну тре ба „спа си ти”. То, да кле, ни је ни ка кво кул тур но 
и род но на си ље већ сво је вр сно ци ви ли за циј ско до бро чин
ство.13 Као и Са ид, и ан тро по ло шки ња Са ба Мах муд (Sa ba 
Mah mood) сма тра да је „Жен ско Пи та ње” би ло кључ но за 
раз вој за пад не кри ти ке исла ма. Она ис ти че да је ду га исто
ри ја ко ло ни ја ли зма ра ци о на ли зо ва ла са му се бе на осно ву 
на вод не ин фе ри ор но сти не за пад них кул ту ра. Та на вод на 
кул тур на дру го ра зред ност Ори јен та по нај ви ше је оли че на 
у њи хо вим па три јар хал ним оби ча ји ма и прак са ма ко је су, 
у нај ве ћем бро ју ин тер пре та ци ја, по сле ди ца ре ли ги је. Са
свим ло ги чан за кљу чак ова квог ту ма че ња под ра зу ме ва ис
ход у ко ме би до мо рот ки ње тре ба ло спа си ти ма ши не ри јом 
ко лони јал не упра ве.14 

За јед нич ко у оба ана ли тич ка ни воа о ко ји ма Са ид го во ри је 
по зи ци о ни ра ње Ори јен та као ста тич ног, за мр зну тог и веч но 
фик си ра ног на ни жи ни во ево лу ци је (дру штве ног) раз во ја. 
Ова, ла тент на функ ци ја ори јен та ли зма, је за пра во иде о ло
шко и те о риј ско оправ да ње за спро во ђе ње им пе ри јал не по
ли ти ке у не за пад ним зе мља ма.15 Иа ко оба ни воа о ко ји ма го
во ри мо има ју сна жне и опа сне по ли тич ке по сле ди це, дру ги 
ни во по себ но је ва жан за ана ли зу упра во због спе ци фич ног 
по ло жа ја же на на Ори јен ту као двострукостигматизоване: 
и као ста нов ни це Ори јен та и као же не.16 

Са ид је, ана ли зи ра ју ћи ви ше ве ков ни од нос За па да пре ма 
Ори јен ту ак це нат ста вио на исто риј ску и про це су ал ну ди
мен зи ју раз во ја ори јен та ли зма. То је слу чај и ка да је реч о 
род ној ди и мен зи ји. По ве сна пер спек ти ва је на рав но ва жна, 
не са мо због про у ча ва ња кон ти ну и те та сте ре о ти пи зо ва
ног од но са, већ и због иден ти фи ко ва ња пре но са исто вет
них мо ти ва у са вре ме ни кон текст. Да нас сли ка му сли ман
ке као трбу шне пле са чи це ко ја се скри ва у ода ја ма сул та
на и ве зи ра по сто ји у по пу лар ној кул ту ри и у исто риј ском 

12 Исто, стр. 278.
13 Исто. 
14 Mah mood, S. (2005) PoliticsofPiety, Prin ce ton UP: Prin ce ton and Ox ford, 

pр. 189190. 
15 Said, E. нав. де ло, стр. 278. 
16 Oвим се по себ но ба ви пост ко ло ни јал ни фе ми ни зам; за ви ше ви де ти: 

Pet tman, Ј. Ј. (1996) WorldingWomen:AFeminist International Politics, 
Lon don and New York: Ro u tled ge, pр. 18–31. 
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литератури, али не и као ак ту ел но по ли тич ко пи та ње. Шта
ви ше, у јед ној ве о ма ин те ре сант ној сту ди ји по ли ти ко ло
шки ња Пе рин Гу рел (Pe rin Gu rel) по ка за ла је ка ко се у САД 
тр бу шни плес сма тра „аме рич ком тво ре ви ном” ко ја је са да 
кул ти ви са на и де о ри јен та ли зо ва на. Гу рел је по ка за ла ка ко 
је тра ди ци ја тр бу шног пле са „ис трг ну та” из ори јен тал ног 
на сле ђа, ка ко је ве стер на ли зо ва на и са да се про мо ви ше у 
свр хе спорт ске за пад не дси ци пли не. Тр бу шни плес по стао 
је вид ре кре а ци је и жен ског из ра жа ва ња а не пу ко ис пу ња
ва ње му шких (оријен тал них) сек су ал них сно ва.17 Ме ђу тим, 
иа ко се са др жај про ме нио, фор ма је оста ла иста: Ори јент 
се и да ље по сма тра кроз крај ње сим пли фи ко ва ну ко ло ни за
тор ску оп ти ку а ори јен тал на же на је и да нас у фо ку су због 
сво је ре ли ги јом и тра ди ци јом ои ви че не род но сти. Ак ту ел на 
ми грант ска кри за у кон тек сту „пост 9/11 све та”18 ре ак ту е ли
зо ва ла је нео о ри јен та ли зам19 као ва лид ну иде о ло шку плат
фор му са ко је се по сма тра и ту ма чи мул ти кул ту ра ли зам на 
За па ду. Као што смо у увод ном де лу ра да већ ис та кли, род на 
ди мен зи ја ми гра ци ја ве о ма је ва жна, на ро чи то у све тлу за
пад но цен трич не перц пеп ци је ори јен тал не же не. Та ко ђе, за 
раз ли ку од до ба у ко ме је Са ид гра дио свој кон цепт ори јен
та ли зма у чи ји ка луп је „улио” све не за пад не де ло ве све та, 
у са вре ме ном кон тек сту ак це нат се ста вља упра во на од нос 
За па да пре ма исла му док се сте ре о ти пи о дру гим кул ту ра
ма (ин диј ској, ја пан ској, ки не ској итд.) фор ми ра ју по не што 
дру га чи јим обра сци ма. Да нас по сто је два основ на на чи на на 
ко ја му сли ман ка по ста је ет но цен трич но де тер ми ни са на као 
суб ми сив на и по дат на. По сле дич но, два су и на чи на ко јим 
се у јав но сти пла си ра ју мо гућ но сти ње ног „из ба вље ња”.

Пр ви мо дел је остао го то во иден ти чан оно ме ко ји се фор
ми рао у исто ри ји (ори јен та ли зма). Ви зи ја у ко јој сна жни, 
па мет ни и су пер и ор ни бе ли му шка рац спа ша ва ори јен тал
ну же ну од за о ста лих му сли ма на и пру жа им уто чи ште у 
сво јим (за пад ним) до мо ви ма и да ље је на сна зи у од ре ђе
ним иде о ло шким кру го ви ма. Кул ми на ци ја ми зо ги нич ног 
за пад но цен три зма је у то ме што „спас” за му сли ман ку у 
овом слу ча ју не под ра зу ме ва род ну рав но прав ност, већ 
са мо им пли ци ра бо ље усло ве за на ста вак жи во та у под ре
ђе ном по ло жа ју. Ова кав дис курс je у не по сред ној ве зи са 

17 Gu rel, P. (2015) Bet we en Ori en ta lism and We ster ni za ti on: Belly Dan ce as 
a Tran sna ti o nal Ame ri can Stu di es Ca se, ComparativeAmericanStudiesAn
InternationalJournal, No. 13(4), Lon don and New York: Ro u tled ge.

18 She pard, L. (2006) Ve i led re fe ren ces: Con struc ti ons of gen der in the Bush 
ad mi ni stra tion di sco ur se on the at tacks on Afg ha ni stan post9/11, Internatio-
nalFeministJournalofPolitic No. 8(1), Lon don and New York: Ro u tled ge. 

19 За ви ше ви де ти: Jo va no vić, N. нав. де ло.
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нара ти ви ма ко ји фор си ра ју тзв. цр ну со ци јал ну ста ти сти ку 
о на вод ном по ве ћа њу бро ја си ло ва ња у град ским зо на ма у 
ко ји ма су ста ци о ни ра ни ми гран ти. Алу ди ра ју ћи на уро ђе
ну или сте че ну тен ден ци ју за сек су ал ним на си љем (за ви си 
од ин тер пре та ци ја) код му сли ма на, по сти же се по твр ђи
ва ње, не са мо на сил нич ког ка рак те ра му шких ста нов ни ка 
Ори јен та, већ се по сле дич но да је и про стор за оправ да ње 
„спа ша ва ња” ори јен тал них же на. Осим што је ова кав на ра
тив ка та ли за тор сен за ци о на ли зма у ме ди ји ма, он слу жи и 
за при вла че ње гла со ва на из бо ри ма. Страх од исла ма као en
généraleми ли тант не ре ли ги је је ге не рич ки по кре тач би рач
ког те ла за (углав ном) де сне по ли тич ке оп ци је.20 Но во при
сти гли ми гран ти или/и му сли ма ни ко ји су ту ви ше ге не ра
ци ја пред ста вље ни су у ова квим дис кур си ма као де ви јант на 
суб кул ту ра де тер ми ни са на ре ли гиј ским и тра ди ци о нал ним 
на сле ђем.21 

На слов на стра на јед ног пољ ског22 ма га зи на ко ја при ка зу је 
„си ло ва ње” Евро пе од стра не ми гра на та при ву кла је мно го 
па жње и иза зва ла кон тро вер зе (Сли ка 1). Она за и ста по ка
зу је на чин на ко ји се (му шки) му сли ма ни пред ста вља ју као 
де ви јант ни. Ону су на вод но опа сни по све при пад ни це жен
ске по пу ла ци је: ка ко до ми цил не ста нов ни це Евро пе, та ко и 

20 За ви ше ви де ти: Fe ke te, L. (2009) ASuitableEnemy:Racism,Migration
andIslamophobiainEurope, Lon don: Plu to Press.

21 She pard, L. нав. де ло.
22 Тре ба под се ти ти да је Пољ ска јед на од че ти ри др жа ве Ви ше град ске гру

пе (по ред Ма ђар ске, Че шке и Сло вач ке). Чла ни це Ви ше град ске ску пи
не жу стро су се су прот ста ви ле не мач кој по ли ти ци “отво ре них вра та” за 
при хва та ње ми гра на та у Евро пу. 

Сли ка 1 Из вор: Po lish ma ga zi ne’s ‘Isla mic ra pe of Eu ro pe’ co ver 
sparks ou tra ge, 18. Fe bru ary 2016., 10. Oc to ber 2017., https://www.
the gu ar dian.com /world/2016/feb/18/po lishma ga zi nesisla micofeu

ro peco versparksou tra ge 
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соп стве не су гра ђан ке из му сли ман ских зе ма ља. Сли ка на 
на слов ној стра ни ча со пи са има ла је и сим бо лич ки ка рак тер 
(Ислам „си лу је” Евро пу), али и кон крет ну по ен ту (муслима
ни као сек су ал но де ви јант ни и за пад ним вредности ма 
непри ла го ђе ни). 

Ана ли за ре то ри ка о на вод ној ин хе рент но сек су ал ној де ви
јант но сти му сли ма на зна чај на је са ста но ви шта по тен ци
јал ног при ку пља ња гла со ва за оп ци је ко је пла си ра ју ова
кве иде је, али и са ста но ви шта ства ра ња оп ште сек си тич ке 
кул ту ре ка да је реч о при хва та њу и ин те гри са њу ми гра на
та и ми гант ки ња у европ ске др жа ве. Но, дру ги ни во бор бе 
про тив на сил них му шка ра ца на Ори јен ту и апо стро фи ра ња 
нео п ход но сти спа ша ва ња му сли ман ки је те о риј ски да ле
ко ин те ре сант ни ји. По чет не пре ми се су слич не (ислам као 
ну кле ус фор ми ра ња де ви јант не суб кул ту ре у европ ским 
и аме рич ким гра до ви ма), али је ре ше ње дру га чи је. Не ке 
европ ске и аме рич ке фе ми ни сти ки ње се сна жно про ти ве 
угње та ва њу му сли ман ки, оп ту жи ва ју ћи при том ре ли гиј ску 
дог му за ста вља ње же на у дру го ра зред ни по ло жај у од но су 
на му шкар ца. По пра ви лу се ове ау тор ке и ак ти ви сти ки ње 
за ла жу за за бра ну но ше ња хи џа ба (ни ка ба, бур ке, или би
ло ког дру гог об ли ка ве ла ко јим су по кри ве не му сли ман ке), 
за ин си сти ра ње на обли га тор но сти фор мал ног обра зо ва ња, 
на ва жно сти рад ног ан га жо ва ња ван до ма ћин ства итд. По
ли ти ке о уво ђе њу ра во прав но сти же на у дру штву сва ка ко 
под ра зу ме ва ју пи та ње обра зо ва ња и за по сле ња за све же не 
без из у зет ка, ме ђу тим, у слу ча ју му сли ман ки се нај че шће 
“ло ме ко пља” упра во ка да је пред мет де ба те пи та ње за бра не 
(јав ног) но ше ња би ло ко је фор ме ве ла.23 Вео је, пре ма овим 
ин те р пре та ци ја ма, сим бол жен ске угње те но сти и због то га 
га тре ба де ци ди ра но и обли га тор но за бра ни ти.24 

Тре ба на по ме ну ти да ни де ба та у ве зи са ве лом ни је но ви јег 
да ту ма. Фран цу зи су сма тра ли да не ће по ко ри ти Ал жир у 
пот пу но сти све док не не ста не по след њи хи џаб са ли ца Ал
жир ки. Бив ши фран цу ски пред сед ник Жак Ши рак (Јacqu es 
René Chi rac) је у Ту ни су (та ко ђе бив шој Фран цу ској ко ло
ни ји) 2003. го ди не (да кле пре ак ту ел не ми грант ске кри зе) 

23 Mo ors, A. and Sa lih, R. (2009) ’Mu slim wo men’ in Eu ro pe: Se cu lar nor ma
ti vi ti es, bo dily per for man ces and mul ti ple pu blics, SocialAnthropology, No. 
17, Lon don: Eu ro pean As so ci a tion of So cial An thro po lo gists, pр. 375378. 

24 За пра во су три нај кон тро верз ни ја пи та ња ка да је реч о пра ви ма же на у 
исла му: по ли ги ни ја, на след но пра во и по кри ва ње вер ни ца. У Евро пи се 
ово тре ће пи та ње нај че шће отва ра док се дру га два углав ном по ста вља ју 
у му сли ман ским зе мља ма; Pi šev, M. (2013) Ku ran i po li gi ni ja: za ko no dav
ne i etič ke in ter pre ta ci je pra va že ne u isla mu, Antropologija br. 13(1), Be o
grad: Cen tar za et no loš ka i an tro po loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta 
Uni ver zi te ta u Be o gra du, str. 122. 
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ре као да је „но ше ње ве ла об лик агре си је”.25 У кон тек сту са
вре ме не ми грант ске кри зе по ле ми ка у ве зи са по кри ва њем 
му сли ман ки се ин тен зи ви ра ла. Сло ми ти ан дро цен трич ну 
тра ди ци ју исла ма глав ни је мо тив ових ак ти вист ки ња. А 
укла ња ње ве ла са ли ца је пр ви ко рак, сма тра ју ове фе ми
ни стич ке ак ти вист ки ње. Уко ли ко се му сли ман ка ма пру жи 
мо гућ ност усва ја ња (ка сни је и ре про ду ко ва ња) за пад них 
иде а ла род не рав но прав но сти, оне ће ус пе ти да се отрг ну из 
за гр ља ја сво јих му же ва чи је на сил нич ко по на ша ње за и ста 
по при ма ди мен зи је де ви јант не (ми грант ске) суб кул ту ре.26 

Кри ти ка упу ће на ова квом кул тур ном „спа ша ва њу” му сли
ман ки под се ћа на фи ло зоф ске осно ве ори јен та ли стич ког 
ви ђе ња не за пад них кул ту ра и на гла ша ва да је реч о су штин
ском оста ја њу у окви ри ма есен ци ја ли зо ва не и ег зо ти зо ва не 
перц пе ци је, без об зи ра на то што је на ме ра на вод на рав но
прав ност. И да ље се Ори јент (у овом слу ча ју ори јен тал на 
же на) пер ци пи ра ју као па си в ни, не ра ци о нал ни и сла би, са
мо је ме тод „из ба вље ња” дру га чи ји у од но су на ан дро ге ни и 
углав ном иде о ло шко де сно ори јен ти са ни на ра тив. Лиз Фе
ке те (Liz Fe ke te) сма тра да, док за пад ни фе ми ни зам не ис
ко ра чи из исла мо фо бич них и (нео)ори јен та ли стич ких те о
риј ских окви ра не мо же су штин ски до при не ти бо љем и рав
но прав ни јем по ло жа ју му сли ман ки. Ова ау тор ка под се ћа на 
екс трем но вул не ра би лан по ло жај ми грант ки ња ко је, осим 
што су у де ли кат ној си ту а ци ји на пу шта ња ра том и си ро ма
штвом угор же них под руч ја и пре се ље ња у но ву, не по зна ту 
сре ди ну, са со бом “но се” и те рет ре ли гиј ске и кул тур не Дру-
гости још и ви ше не го што је то слу чај са му шким ми гран
ти ма. Оне тај те рет до слов це у ви ду тка ни не но се на сво јој 
гла ви. Због то га Фе ке те по зи ва на раз у ме ва ње по ло жа ја ових 
же на и апе лу је на не на ме та ње соп стве них кул тур них мо де ла 
као је ди них ва лид них. Она под се ћа на то да па три јар хат до
ми ни ра у го то во свим дру штви ма и да је  па три јар хат за пра
во ви ше ве ков на ци ви ли за циј ска де ви јант ност а не кул тур на 
раз ли чи тост ко ју са со бом до но се ста нов ни ци и ста нов ни це 

25 Pi šev, M. (2013) Bo dež i veo: te o rij ski okvir za kul tur nore la ti vi stič ko tu
ma če nje islam skog fe mi ni zma, Etnoantropološkesveske br. 13(2), Be o grad: 
Et no loš koan tro po loš ko druš tvo Sr bi je, str. 145. 

26 Екс трем ова квог схва та ња исла ма био је и чу ве ни крат ки филм Submis-
sionTea ван Го га. У фил му че ти ри на ге му сли ман ке, пре кри ве не са мо 
про зир ним тка ни на ма ко је су иша ра не ајетимаго во ре о (сек су ал ном) 
на си љу ко је тр пе од стра не при пад ни ка нај у же по ро ди це (му же ви, 
оче ви, стри че ви итд). По ру ка ко ју ре ди тељ ша ље је не дво сми сле на. 
„По ен та ко ја би – очи то – тре ба ло да се из ву че из та квог на ра тив ног 
пред ло шка је сте да је ’ислам ски мо рал’ су штин ски амо ра лан и екс пло
а та тор ски, и да га је у крај њој кон се квен ци мо гу ће сме сти ти за не ко ли
ко сте пе ни ка ис под се та мо рал них нор ми ко је ну ди за пад но ли бе рал но 
дру штво”; Исто, стр. 146. 
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Бли ског ис то ка. Она сма тра да же не мо ра ју да бу ду осна
же не, али не по уни фи ци ра ним обра сци ма, већ у скла ду са 
су штин ским при хва та њем раз ли чи то сти трад ци ја из ко јих 
по ти чу.27 “Крај њи циљ овог, ви ше кон тек стуал ног при ступа 
је сте гра ђе ње де е сен ци ја ли зу ју ћих по ља за из но ше ње крос
кул тур них мо рал них су до ва, у окви ру ко јих при пад ни ци 
раз ли чи тих кул ту ра не ће из но си ти мо рал не су до ве јед ни о 
дру ги ма, док прет ход но не по ста ну сна жно осе тљи ви за све 
по тен ци јал не есен ци ја ли зме и ет но цен три зме увре же не у 
вла сти те кри тич ке пер спек ти ве”.28 

Исто ри чар ка Џу дит Та кер (Ju dith Tuc ker) та ко ђе сма тра да 
су све не су гла си це из ме ђу За па да и исла ма „за сно ва не на 
(по гре шним) за пад њач ким прет по став ка ма о то ме ка ко су 
„сим бо ли и са др жа ји обес пра вље но сти же не кон стант ни у 
свим кул ту ра ма”, као и да би „исто риј ски раз вој те ма ти ке 
жен ске еман ци па ци је, она кав ка кав је био на За па ду, тре ба
ло да бу де при мен љив и на арап ски свет.”29 Па ра докс бор бе 
за пад них фе ми ни сти ки ња, пре ма ми шље њу ових ау тор ки, 
је у то ме што ни су ра зо ре не све оне кул тур но цен трич не и 
сте ре о тип не пред ста ве о Ори јен ту (на шта би ак ти вист ки ње 
ко је се бо ре за пра ва же на тре ба ло да бу ду на ро чи то сен зи
тив не), већ се за пра во „кре ћу” у истим идеј ним ко ор ди на та
ма као и де сни ца, са мо што за „спас” му сли ман ке ну де дру
га чи ји ре цепт. У оба слу ча ја он до ла зи из „за пад не ку хи ње”. 
И у оба слу чај спа си лац је бео – раз ли ка је са мо у то ме да 
ли му сли ман ку „из ба вљу је” бе ли му шка рац или бе ла же на 
(фе ми нист ки ња). 

Де ба та о то ме ка ко тре ба ана ли зи ра ти по ло жај же не у исла
му ве о ма је жи ва и ком плек сна. Ка ко је сва ким да ном све ви
ше ми гра на та и ми грант ки ња ко је по ста ју ста нов ни ци Ста
рог кон тин тен та, по ле ми ка је све ди на мич ни ја а опа сност 
од учвр шћи ва ња перц еп ци је о мсли ма ни ма као о де ви јант
ни ма је све ве ћа. Из ме ђу оста лог и због то га смо од лу чи
ли да са да „да мо реч” ислам ском од го во ру на ова пи та ња. 
Ни му сли ман ке се ме ђу со бом не сла жу у ве зи са ти м на 
ко јим фи ло зоф ским и те о ло шким те ме љи ма тре ба да бу де 
из гра ђен ислам ски фе ми ни зам, али се у сва ком слу ча ју ин
тен зив но бо ре про тив то га да се му сли ма ни и му сли ман
ке перци пирају као не са мо гра ђа ни дру гог ре да, већ и као 
деви јант ни. 

27 Fe ke te, L. нав. де ло, стр. 83.
28 Pi šev, M. нав. де ло, стр. 149 
29 Исто, стр. 122. 
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Феминистичкимуслиманскиодговор

Фе ми ни стич ки по крет и те о ри ја ко ји су се раз ви ја ли у окви
ру му сли ман ских дру шта ва хе те ро ге ни су као што је то 
слу чај и са фе ми ни змом на За па ду.30 Иде је му сли ман ских 
ау тор ки и ау то ра кре ћу се у ди ја па зо ну од од ба ци ва ња на зи
ва “фе ми ни зам” за то што је реч о тзв. за пад ној тво ре ви ни, 
па све до ап со лут ног при хва та ња свих по сту ла та за пад ног 
фе ми ни зма и од ба ци ва ња ислам ске тра ди ци је као род но 
не сен зи тив не. Исто ри чар ка Мар го Ба дран (Mar got Ba dran) 
су бли ми ра по сто је ће фи ло зоф ске тра ди ци је у му сли ман ској 
исто ри ји и пра ви ана ли тич ку ди хо том ну ди стинк ци ју из ме
ђу ислам ског и се ку лар ног фе ми ни зма.31 Она је сво ју ка те го
ри за ци ју за сно ва ла на про у ча ва њи ма раз во ја фе ми ни стич
ке ми сли на Бли ском Ис то ку и сто га ис ти че не мо гућ ност 
ње не уни вер зал но сти. Но, за по тре бе овог ра да по ме ну та 
гру ба ди стинк ци ја са свим је од го ва ра ју ћа за илу стра ци ју 
конклузи је ко ју же ли мо да ис так не мо.

Се ку лар ни фе ми ни зам ко ре не има на тлу не ка да шњег Ото
ман ског цар ства у до ба бу ђе ња на ци о нал не све ти и бор бе за 
мо де р ни за ци ју. У скла ду са тим оп штим вред но сним кон
тек стом во ди ла се и бит ка за по ло жај же на. Ка ко је на ци о
нал ни иде ни тет би ло нео п ход но из гра ди ти ван ре ли гиј ског 
де ла соп ства, и фе ми ни зам је до био се ку лар ни пред знак. 
Ово је ва жи ло за сва дру штва у ко ји ма је на ци о нал но до
би ја ло бит ку са вер ским то ком два де се тог ве ка (еги пат ско, 
тур ско, иран ско итд). Тер мин nisa’iyyaраз ви ја се у Егип ту 
два де се тих го ди на про шлог ве ка и озна ча ва бор бу за жен ску 
рав но прав ност упра во у окви ру пра ва на (не)но ше ње ве ла.32 

У окви ру се ку лар ног фе ми ни зма ја ча ла је стру ја ко ја је апо
стро фи ра ла исту па ње же на у јав но сти и род ну рав но прав
ност упра во у тој сфе ри. По зи ва ју ћи се на дру га на че ла мо
дер ни за ци је и усва ја ња де мо крат ских на че ла и иде а ла, ак
ти ви сти и ак ти вист ки ње ко ји су се ин те ре со ва ли за пи та ња 
фе ми ни зма за ла га ли су се за при хва та ње свих иде а ла са вре
ме ног се ку лар ног дру штва ко је под ра зу ме ва но ми нал ну, али 
и ре ал ну јед на кост ро до ва. 

За ни мљи во је то да је у окви ру се ку лар ног фе ми ни зма у 
му сли ман ским зе мља ма ак це нат ста вљен на јав ни до мен и 

30 У окви ру тзв. За пад ног фе ми ни зма раз ви ли су се ли бе рал ни, ра ди кла ни.
31 Ba dran, M. (2005) Bet we en Se cu lar and Isla mic Fe mi nism/s – Re flec ti ons 

on the Mid dle East and Beyond, JournalofMiddleEastWomen’sStudies, 
nо. 1(1), Dur ham: Du ke Uni ver sity Mid dle East Stu di es, Cen ter John Ho pe 
Fran klin Cen ter.

32 Исто, стр. 12. 
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род ну рав но прав ност у ње му. Уло жен је ве ли ки на пор на ни
воу ле ги сла ти ве, али и на ни воу фор мал ног и не фор мал ног 
пер ма нент ног обра зо ва ња ко је је об ли ко ва но у скла ду са те
ко ви на ма мо дер ни за ци је. Не ке од по ме ну тих мсли ман ских 
зе ма ља су иде а ле мо дер ни за ци је и де мо кра ти је ин тен зив но 
пр гри ли ле, и у свој по ре дак што вер ни је им пле мен ти ра ле. 
Са дру ге стра не, ислам ски фе ми ни зам ис та као је по тре бу за 
де кон струк ци јом при ват не сфе ре и по бољ ша њем по ло жа ја 
же не у ис тој.33 

И ислам ски фе ми ни зам се, сва ка ко, раз ви ја у од ре ђе ном 
исто риј ском, од но сно по ли тич ком кон тек сту и сво је вр сна је 
ре ак ци ја на се ку лар ни фе ми ни зам. Ре и сла ми за ци ја дру шта
ва пред крај про шлог ве ка на Бли ском Ис то ку са со бом је до
не ла и но ву ин тер пре та ци ју по ло жа ја и пра ва же на. Ислам
ски фе ми ни зам се фо ку си ра на род но сен зи тив не ин тер пре
та ци је пре све га ајета,34 али и хадиса35и по ри че уста ље но 
убе ђе ње да је ислам на дог мат ском ни воу ан дро цен три чан, 
већ ука зу је на то да је реч о па три јар хал ном чи та њу и ту ма
че њу ислам ске ети ке. Реч је, да кле, пре ма ми шље њу при
пад ни ка ислам ског фе ми ни зма, о исто риј ским на сла га ма 
ми зо ги нич ног „учи та ва ња” а не о ау тен тич ном ислам ском 
на сле ђу. Ка ко су са мо му шкар ци ту ма чи ли све ти текст они 
су и на мет ну ли па три јар хал ни све то на зор као је ди ни ре ле
ван тан и ва же ћи, док је же на ма тре ба ло мно го ве ко ва да ко
нач но поч ну да се бо ре за сво ја пра ва ко ја им је Алах дао.36 

Ислам ске фе ми нист ки ње и фе ми ни сти по зи ва ју се на тра
ди ци ју иџтихад-а од но сно на кон цеп ци ју ула га ња ин те лек
ту ал ног на по ра при чи та њу Ку ра на, као и на обим но схо
ла стич ко на сле ђе фикха ко је по ка зу је све мо гућ но сти и 
не ис тра же не ме ан дре ислам ског пра ва (шеријата). Јед на 
од нај по зна ти јих бор ки ња за пра ва же на у исла му, Фа ти ма 
Мер ни си (Fa ti ma Mer ni si), из ри чи то твр ди да је ви ше ве ков
но сек си стич ко чи та ње Ку ра на у су прот но сти са оп ште ху ма
ним иде а лом ко ји про кла му је ислам ска ве ра. Мер ни си кон
тек сту а ли зу је на ста нак исла ма, пра ти ње гов исто риј ски раз
вој и за кљу чу је да је са вре ме на ислам ска дог ма по сле ди ца 
му шке ин тер пре та ци је а да је род на рав но прав ност јед на од 

33 Исто, стр. 8. 
34 Ајет је стих, од но сно ре че ни ца или ми сао у Ку ра ну тј. у су ра ма (по гла

вљи ма); Bo žo vić, R. i Si mić, V. (2003) Pojmovnikislama, Be o grad: Na rod na 
knji ga, str. 16.

35 Ха ди си су за пи са на тра ди ци ја ко ја се од но си на ре чи и де ла По сла ни ка 
Му ха ме да; Исто, стр. 130131. 

36 Ba dran, M. нав. де ло, стр. 1617. 
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по чет них пре ми са ле по та ислам ске ре ли ги је што је, пре ма 
ње ном ми шље њу, и сам По сла ник Му ха мед на глашавао.37 

Ислам ски фе ми ни зам је на слич ној идеј ној ли ни ји са не
ким са вре ме ним ту ма че њи ма па три јар хал не кул ту ре хри
шћан ства. Но ви ја “чи та ња” ра но хри шћан ске исто ри је ука
зу ју на (ре ла тив но) рав но пра ван по ло жај же на у на стан ку 
нај распро ста ње ни је мо но те и стич ке ре ли ги је на све ту (иа ко 
не ма до ка за да су за и ста би ле апо стол ке). На ро чи то је ово 
слу чај са пр вим Ису со вим след бе ни ца ма. Ис кљу чи ва ње 
же на из кле ра и дру ги на чи ни стиг ма ти за ци је же на у обе 
хри шћан ске ши зме (и за пад не и ис точ не) ре зул тат су, пре ма 
ми шље њу ових ау то ра, на кнад не па три јар хал не ин тер пре
та ци је. „У ра но хри шћан ским и не хри шћан ским до ку мен
ти ма је дан број же на по ми ње се у уло зи ро ђа ка, па тро не са, 
дру жбе ни ца и след бе ни ца Ису са Хри ста. Оне су, шта ви ше, 
и пр ве све до ки ње и ње го вог рас пе ћа, по гре ба, вас кр се ња 
али и рав но прав не са го во р ни це, во ље не же не, итд. Го то во 
да не ма, ме ђу тим, екс пли цит ни јег упу ћи ва ња на то да су 
оне би ле и ње го ве апо стол ке. Ви ди се је ди но да у не ким 
гно стич ким до ку мен ти ма Ма ри ја из Маг да ле рав но прав но 
уче ству је у раз го во ри ма с Ису сом по ред дру гих апо сто ла, 
па чак и пред ња чи у од но су на њих у по је ди ним ди ја ло зи ма. 
У но ви јим фе ми ни стич ким ту ма че њи ма гно стич ких тек сто
ва при сут на је тен ден ци ја да се њен лик по и сто ве ти и са са
мом Со фи јом, као бо жан ском Пре му дро шћу (сопхíатхеоû) 
ко ја је жен ског ро да, али ти ме се у овом крат ком при ло гу не 
може мо детаљни је по за ба ви ти”.38

Раз ли ке озме ђу се ку лар ног и ислам ског фе ми ни зма су ја сне. 
„Нај оп шти је ре че но, из се ку лар ног угла (нај че шће али не и 
ис кљу чи во кон сти ту и са ног на За па ду) раз ми шља ња иду у 
при лог ну жно сти да се ре ли ги ја одво ји од дру штва. По ми
шље њу тих ау то ра тра ди ци о нал ни и па три јар хал ни ка луп 
за же не, кон стру и сан у ре ли гиј ском дис кур су, у са вре ме
ном све ту ће иш че зну ти. Са дру ге стра не, фе ми нист ки ње и 
фе ми ни сти ко ји при па да ју вер ском идеј ном кор пу су нај че
шће се по зи ва ју на то да ни је дан стих у Ку р’а ну за пра во 
не ма на ме ру, већ да због не кон тек сту а ли за ци је све тог тек
ста му сли ма ни пре но се мо де ле та да шњих род них ре жи ма 

37 Mer nis si, F. and La ke land, M. J. (1991) TheVeil and themale elite a fe-
minist interpretationofwomen’s rights in Islam, New York: Basic Books,  
рр. 3435. 

38 Vu ko ma no vić, M. Že ne apo sto li u ra nom hriš ćan stvu: pra vo ver ni i gno stič ki 
iz vo ri, u: RodnaperspektivaumeđureligijskomdijaloguuXXIveku, pri re di le 
Sa vić, S. i Anić, R. J. (2009) No vi Sad: Fu tu ra pu bli ka ci je, Žen ske stu di je i 
is tra ži va nja. 
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на савре ме но дру штво. У то ме је за пра во ко рен гре шке и 
неправ де ко ја се на но си же на ма”.39 

Украт ко из не те кон цеп ци је о раз ли ка ма у фе ми ни стич кој 
ми сли у му сли ман ској по пу ла ци ји под ло га су за на ста вак 
при че о то ме ка ко ана ли тич ки по сма тра ти по ло жај же не у 
исла му и ка ко де ло ва ти на по бољ ша ње њи хо вог ста ту са – 
да ли та ко што ће се упо зна ти са свим за пад ним нор ма ма 
и вред но сти ма и ин си сти ра ти на то ме да их усво је, или би 
по жељ но би ло да, по шту ју ћи њи хо ву тра ди ци ју, по мо ћи им 
да се ин тер и шу у за пад на дру штва без да им се угро жа ва 
или од у зи ма пра во на јав но ис по ља ва ње вер ског иде ни те та? 
При пад ни це се ку лар ног фе ми ни зма сва ка ко би се сло жи ле 
са за пад ним фе ми нист ки ња ма ко је ин си сти ра ју на то ме да 
је за пад ни мо дел род не рав но прав но сти је ди ни ва ли дан уко
ли ко се же ли по сти ћи пу на рав но прав ност. За и ста је ве ли ко 
пи та ње да ли мо же мо го во ри ти о сло бо ди уко ли ко же ни ни
је до зво ље но ни то да на ули цу мо же да иза ђе об у че на ка ко 
она же ли а не ка ко јој је не ки (вер ски) ау то ри тет про пи сао. 
Тек уко ли ко су му шкар ци и же не на еле мен тар ном, те ле
сном ни воу рав но прав ни мо же мо го во ри ти и раз во ју да љег 
по бољ ша ња дво сме ре не ко му ни ка ци је. Ово је, сва ка ко, са мо 
по чет ни ко рак у на бра ја њу свих оста лих сте га ко је мо гу да 
спу та ва ју му сли ман ке, пре ма ми шље њи ма ли бе рал них ау
то ра и ау тор ки. 

Са дру ге стра не, ислам ске фе ми нист ки ње би се сло жи ле са 
(за пад ним) ау тор ка ма ко је кри тич ки про ма тра ју го ре по ме
ну те ста во ве и тра жи ле би нај пре „ски да ње” ори јен та ли
стич ких на о ча ра ка ко би се уоп ште мо гли ја сно ви де ти сви 
они еле мен ти у исла му ко ји иду у при лог кон цеп ци ји рав но
прав но сти же на, али и по што ва ња јед на ко сти у раз ли чи то
сти а не у род ној исто вет но сти. Је дан од пра ва ца у окви ру 
ислам ског фе ми ни зма из ра зи то се за ла же за пра во же на да 
јав но но се вео јер је то део њи хо вог ре ли гиј ског иден ти те та 
а не сим бол по тла че но сти. Пи та ње ко је ове фе ми нист ки ње 
по ста вља ју је сте: ко је сло бод ни ји – же на скри ве на да ле
ко од по хот них очи ју, или же на ко ја мо ра да се при ла го ди 
естет ским и ерот ским на За па ду бру тал но ви со ко по ста
вље ним кри те ри ју ми ма да би за до во љи ле му шке фан та зи је 
и евен ту ал но за го ли ца ле њи хо ве ма ште.40 Пре ма ми шље њу 
ових ау тор ки, от кри ве на (и иза зов но об у че на) же на ће би ти 

39 Jo va no vić, N. (2014) Islam i sa vre me ni svet – re li gij ske za bra ne: pri me ri i 
prak se u sva ko dnev nom ži vo tu, Religijaitolerancija, br. 12(21), No vi Sad: 
CE IR, str. 167.  

40 За ви ше ви де ти: Mar tins, N., Wil li ams, D., Har ri son, K. and Ra tan, R. (2009) 
A con tent Analysis of Fe ma le Body ima gery in Vi deo Ga mes, SexRoles,  
No. 61, 824836. 
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по сма тра на пр вен стве но (ако не и ис кљу чи во) кроз при зму 
сек су ал ног објек та, док у слу ча ју по кри ве них вер ни ца мо
гу ће је су штин ски рав но прав но на сту па ти са му шкар ци ма.

Мно го је кам па ња во ђе но са раз ли чи тим ар гу мен ти ма. Јед ни 
су ин си сти ра ли на то ме да не мо же мо го во ри ти о пра ви ма 
же на до кле год јој ни је омо гу ће но да се обла чи и из гле да ка
ко хо ће (сли ка 2.), док су дру ги на гла ша ва ли да но ше ње ве ла 
спа да у до мен ре ли гиј ских пра ва (сли ка 3.) и да не сим бо ли
зу је жен ску за то че ност ни шта ви ше од нпр. но ше ња крат ке 
сук ње у јав но сти. Пр ви су сма тра ли да је вео катализа тор 
на си ља над же на ма а дру ги да он мо же би ти бра на на си љу. 

Сли ка 2 Из вор: McMa hon, J. Mu slim Wo men and the ir Whi te Sa vi
ors, 3. May 2006., 10. Oc to ber 2017.,https://the so ci etypa ges.or g/so ci

ma ges/2011/05/06/mu slimwo menan dthe irwhi tesa vi ors/

Сли ка 3 Из вор: Ca na da: un hôpital lan ce une cam pag ne prohi
jab, 12. Sep tem ber 2013., 10. Oc to ber 2017., http://www.ka ti bin.

fr /2013/09/12/ca na daho pi tallan cecam pag nepro hi jab/
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Број ност и ди на ми ка кам па ња го во ри о то ме да је сте реч о 
го ру ћем пи та њу да нас. Но, без об зи ра на раз ли ке у окви ру 
фе ми ни за ма у ислам ској тра ди ци ји, за јед нич ки име ни тељ 
је, сва ка ко, нео п ход ност осло ба ђа ња од ори јен та ли стич ких 
пред сра су да, са гле да ва ње Ори јен та као рав но прав ног и ис
тра жи ва ње свих спе ци фич но сти, ди фе рен ци ја ци ја и ема на
ци ја без ко јих га не мо же мо раз у ме ти. То је пр ви и основ ни 
ко рак ко ји ће оне мо гу ћи ти да ислам ско бу де де ви јант но, у 
род ном или би ло ком дру гом сми слу. Тек на кон то га де ба та о 
то ме ка ко по бољ ша ти по ло жај му слиман ских ми грант ки ња 
и му сли ман ки уоп ште мо же да поч не.

Уместозакључка:промишљањеразликау
концептуслободеумеандримакултурних

образаца

По ло жај же не у исла му је по при лич но бе зо бал на, али и ве
о ма ва жна те ма. Она оку пи ра па жњу и у кру го ви ма вер ни ка 
и те о ло га, али ве о ма ин те ре су је и све оне ко ји са на уч ног 
аспек та про у ча ва ју ову мо но те и стич ку ре ли ги ју. Ме ђу тим, 
са све ве ћим бро јем му сли ма на и му сли ман ки на европ ском 
и аме рич ком тлу од нос пре ма же ни, сек су ал ност и про пи си 
ко ји ва же у ин тим ној сфе ри у исла му по ста ју сва ко днев ни ца 
и ши рих дру штве них сло је ва. Ло гич но, та да по чи њу да се 
по ја вљу ју и не тач не и ис кри вље не а сва ка ко по јед но ста вље
не ин тер пре та ци је ислам ског пра ва и му сли ман ског на чи
на жи во та. Ка да се све то укр сти са стра хом од ми ли тант не 
ети ке и прак се ко ји по сто је у не ким екс тре ми стич ким ин
тер пре та ци ја ма исла ма, у „пост 9/11” ери за и ста ни је јед но
став но раз ви ти плод но тло за то ле ран ци ју и ин тер кул ту рал
ност. Но, ме ђу ре ли гиј ски ди ја лог тре ба ло би да пред ста вља 
иза зов а не пре пре ку за раз вој са вре ме них дру шта ва.

У са вре ме ном по ли тич ком и дру штве ном по рет ку оп ста ју 
ори јен та ли стич ки на ра ти ви ко ји су го то во исто вет ни они ма 
ко је је још пре ско ро по ла ве ка опи сао Едвард Са ид. Сва ка
ко, мно го то га се про ме ни ло, али је сте ре о ти пи зи ран од нос 
Ок ци ден та пре ма Ори јен ту оп стао. Као што смо већ ре кли, 
по ло жај же не је сте умно го ме лакмуспапир оп штег од но са 
пре ма исла му као дру га чи јем и не по зна том. И Са ид је апо
стро фи рао чи ње ни цу да Ори јент до би ја сли ку и де ви јант
ног (а не са мо стра ног и ег зо ти зо ва ног), на ро  чи то ка да је 
у пи та њу по ро дич ни и ин тим ни жи вот Ори јен та. Да нас је 
та ква ре то ри ка још и из ра же ни ја не го што је то био слу чај 
пред крај ми ну лог сто ле ћа, ка да је овај па ле стин ски ау тор 
из носио сво ја ви ђе ња. 
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Му сли ман ски ау то ри и ау тор ке сва ка ко већ де це ни ја ма има
ју од го вор на за пад но ви ђе ње њи хо вих кул ту ра. Све је ви ше 
и за пад них те о ре ти ча ра и те о ре ти чар ки ко је „ми сле пост
ко ло ни јал но”. Ме ђу тим, не мо же мо го во ри ти о хо мо ге ној 
со ци јал ној ми сли. Ло гич но, као што је и уну тар фе ми ни зма 
са ислам ским пред зна ком мно го те о риј ских ва ри је те та, та
ко по сто ји и плу ра ли зам не и слам ских од го во ра на иза зов 
сужи во та ју деохри шћан ског све та са ислам ским. 

Ре ше ња за алар мант на упо зо ре ња од на ди ру ћег ислам ског 
(сек су ал ног) де ви јант ног од ко га тре ба „спа си ти” же не ме
ан дри ра ју у раз ли чи тим прав ци ма. У јед ној идеј ној ува ли 
ре ше ње се на ла зи у „из ба вље њу” свих же на (и до ми цил них 
и но во при до шлих) и обез бе ђи ва ње уто чи шта у су пер и ор ним 
му шким (за пад ним) за гр ља ји ма. Са дру ге стра не, решење 
ко је ну де не ки за пад ни ли бе ра ли на ла зи се у при хва та њу и 
им пле мен та ци ји за пад них вред но сти. Ове ау тор ке и ау то ри 
сма тра ју да ће „спа се ње” по тла че них му сли ман ски до ћи од 
њих са мих (на рав но уз по моћ за пад них фе ми ни ста и фе ми
ни сти ки ња). Тре ће ра чва ње ва ри је те та „ре ке спа се ња” ну ди 
са свим дру га чи ји од го вор: ап со лут ну ну жност при хва та ња 
раз ли чи то сти да би, тек у на ред ном ко ра ку, мо гли по мо ћи 
угро же ни ма (сви ма дис кри ми ни са ни ма па и же на ма на
рав но) – али у скла ду са њи хо вим (ре ли гиј ским) си сте мом 
вред но сти. Док пр ви „ру ка вац спа са” (ан дро цен трич но ви
ђе ње (бе лог) му шког „спа ша ва ња” же на) спа да у сво је вр сно 
иде о ло шко за стра њи ва ње ко је по тен ци ра и па три јар хат и 
ори јен та ли зам, за дру га два ре ше ња за и ста по сто ји мно го 
раз ло га ар гу ме на та и „за” и „про тив”. Је ди но је си гур но да 
се нај пре мо ра рас то пи ти амал гам ори јен та ли стич ких пред
ра су да (па и оних ко је се од но се на род не сте ре о ти пе) да би, 
се у на ред ном ко ра ку, уоп ште мо гло де ба то ва ти о то ме на 
ко ји на чин на ћи одр жи ви мо дел ко ји ће ува жи ти све вред но
сне си сте ме и, што је нај ва жни је, по сти ћи ве ћу ви дљи вост и 
рав но прав ност свих же на. 

На кра ју ра да, да кле, не же ли мо да да мо ко на чан за кљу чак о 
то ме ка ко би тре ба ло пре ци зно да из гле да мо дел (оп ште те о
риј ске и прак тич не фе ми ни стич ке) са рад ње,41 већ же ли мо да 
под се ти мо на то да се у сре ди шту бој ног по ља мул ту кул ту
ра ли зма ра ди о пи та њу ко је пре ва зи ла зи про блем род но сти. 
У ср цу про бле ма је сте фи ло зоф ски, исто риј ски и по ли тич
ки од нос пре ма сло бо ди. За де мо крат ску ли бе рал ну ми сао 
сло бо да је јав на и дру штве на; у исла му то ну жно не мо ра 
да бу де слу чај. Раз ли чи ти об ли ци ис по ља ва ња сло бо де јесу 

41 Сма тра мо да је то ве о ма ва жна те ма и да би тре ба ло да бу де пред мет 
не ког бу ду ћег ра да. Нај пре се мо ра ју ја сно оцр та ти кон ту ре ме ђу ре ли
гиј ског ди ја ло га да би се, у оквир ње га, по ста ви ло и „Жен ско пи та ње”. 
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попри ште „су ко ба” разлчи тих све то на зо ра: род ни аспект 
је сте је дан од че шће на во ђе них и по при лич но ви дљи вих 
(на ро чи то за ши ре дру штве не сло је ве и по ли тич ке ак те ре), 
али ни по што ни је је ди ни. Сла вој Жи жек са свим ис прав но 
за кљу чу је: „Про блем је у то ме што очи глед но то ле рант но 
ре ше ње (уза јам но по што ва ње ту ђих осе тљи во сти) ни шта 
ма ње очи глед но не функ ци о ни ше: ако је за му сли ма не „не
мо гу ће да под не су” на ше блас фе мич не сли ке и ху мор (за 
ко ји сма тра мо да је део на ших сло бо да), за пад ни ли бе ра ли 
та ко ђе про на ла зе да је „не мо гу ће под не ти” мно ге прак се 
(под ре ђе ност же на итд.) ко је су део му сли ман ског жи вот ног 
од но са. Украт ко, ства ри екс пло ди ра ју ка да чла но ви вер ске 
за јед ни це за ди ра ње у њи хов на чин жи во та и опа сно сти у ве
зи са тим до жи ве као не што блас фе мич но”.42

Иа ко је Жи же ко ва кон ста та ци ја умно го ме ис прав на, ни по
што се не сла же мо са ње го вим пе си ми змом и за крај овог 
екс кур са под се ћа мо на мо гућ ност де кон струк ци је на ра ти
ва и у сте ре о ти пи ма око шта лих ви ђе ња. Да кле, пр ви пред
у слов, не са мо за хо спи та ли тет, већ и за су жи вот уоп ште 
је “раз би ја ње” по сто је ћих ори јен та ли стич ких дис кур са о 
на вод ним де ви јант ним на ви ка ма му сли ма на и ин хе рент
но де ви јант ној сек су ал но сти и род но сти при пад ни ка уме 
(глобалне ислам ске за јед ни це вер ни ка). У на ред ном ко ра ку 
мо гу се гра ди ти мо сто ви раз у ме ва ња ко ји, сва ка ко, под ра
зу ме вају и фе ми ни стич ку са рад њу. У ком об ли ку: тра ди ци
о нал ном или ли бе рал носе ку лар ном – то је пи та ње за не ки 
бу ду ћи, оп се жни ји рад. 
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AN ANALYSIS OF THE CONTINUITY OF THE COLONIAL 
DISCOURSE ON THE NECESSITY OF SAVING  

MUSLIM WOMEN

Abstract

This paper proceeds from an assumption emphasized by the creator 
of the concept of Orientalism, Edward Said. His standpoint is that 
the gender aspect of Occidental attitude towards the Orient is very 
important for the understanding of the whole complex process of 
reducing and simplifying the perception of Oriental societies. A 
specific view of the oriental woman which was formed in the 18th 
and 19th centuries can also be identified in contemporary Western 
societies. Although the symbols and the iconography are diferent, the 
logic of contradicting women’s oriental otherness remains the same. 
The Muslim women are perceived as submissive, vulnerable and 
obedient. Western discourses are marked by the need to “rescue” these 
endangered women. The methods of “salvation” are diferent and they 
range from sexist to feminist. The feminist form of Western “salvation” 
is theoretically more interesting and has been critically responded to by 
many (Western) authors who disagree with the imperative of adopting 
Western feminism as the only way to achieve gender equality. In order 
to clarify the arguments that are in favour of both streams of thought, 
we have presented various views within the framework of Islamic 
feminism itself. Without a desire to give the final conclusion, in the 
end we looked at the possibilities of eclecticism in these theoretical 
feminist schools of thought that would contribute to the better position 
of all Muslims in the contemporary context, and especially to the 
Muslim women. The main goal is to deconstruct images of Muslims 
as a deviant subculture based on the fact that their customs and beliefs  

are diferent.

Key words: orientalism, feminism, contemporary migration, Islam,
genderdimension


