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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

НАЖЕНСКОЈЛИНИЈИ: 
КАКОГОВОРИМОО 

МАТРИЛИНЕАРНОСТИ
Женсконаслеђе,једнакокаоженскоискуствоиженскиути
цај, теже постаје део историје, теже налази своје место у
њој. Идаље јеток женскелинијеу науци,уметностии
мишљењувишеузнакузамене,занемаривањаилиодсуства,
тесенеможерећидасеженскоискуствоистинскиконтек
стуализујеиинтегришеузнањаиистраживања,нитипак
удругеувидеисадржајекојичиненаукуимишљење.Жен
скојеидаљеилипреседан,илиексцес,исведокспорадич
ноприсуствонепостанерегуларноиустаљено,неможесе
успоставитидијалогоистинскојравноправности.

Матрилинеарностјетемаокојојсеииначемалоговорииз
ванускодефинисанихистраживачкихподручја.Самтермин,
међутим,неподразумеваискључивонаслеђивањепомајчи
нојлинији,премдагаантрополозиисоциолозикористеда
означедруштваукојимасесродствоодређујепремажена
ма.ТаквадруштвасупостојаланаподручјуСтарогЕгиптаи
МесопотамијеаиданассемогунаћинапросторимаАфри
ке,ИндијеиПолинезије,натоћенас,уосталом,подсети
тииауторкеовогтемата:матријархалнаустројстватемасу
континуиранихистраживања.Ноипак,матрилинеарностје
идаљедисперзивнапојава,па јеиговороњојуправота
кав.Матрилинеарностјеидаљетемасамаргинекојајесве
једнако у трагању за сопствениминтердисциплинарними
мултижанровскимуобличењем.

Штаћемо,дакле,уидаљенедовољнообухватномконтексту
постојећихтоковаистраживањамоћиновоиважнодакаже
мооовојтеми?Ауторкеприложенихтекстовапроговориће
оматрилинеарностикаозаметнутојтрадицијиинаслеђеном
наративу,оматрилинеарностикаостратегијиипоетици,о
контекстима телесности, технологије и дехуманизације
као просторима које ће говор оматрилинеарности осваја
тииприсвајати,одискурсуфантастичнекњижевностикао

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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могућемоквирурефлексијеоженскомнаслеђуиженском
присуству,оматрилинеарностикаоконтинуитетуборбеза
еманципацију али и преношењу сећања, сведочанстава и
искустава, о двојној природи матрилинеарног наслеђа ко
јеможебитииослобађајућеиоптерећујуће,оматрилине
арностикаополитициподршке,алиидиктатунапуштања,
односно одбацивањаженских улога како би се прекинули
континуитетиподређеногположајаженеудруштву.Интер
претацијекојећемочитатизасниваћесенадефинисањуи
редефинисањусвихрасположивихженскихфункцијаиуло
га,натрагањуиналажењуобележјаиодносаунутарматри
линеарнихнизова,унутарискуставамајкиикћери,сестара
исупруга,пријатељицаисарадница,унутарженскихконта
катаиутицаја,унутартемасрећеинесреће,смртиирата,
страстииболести.

Покретањетемематрилинеарности важнојезбогвековне
борбеженадаостваре  аутономијуупатријархалномдру
штву,збогпостављањапитањанакојисеначинформирају
женскоженски односи, због разјашњења „енигме” о томе
какодејствујеженска генеалогија, збогпотраге заодгово
римананизнедоумицаинепознаница,попутонихкаошто
су: да ли сеженска обележја наслеђују или перпетуирају,
остављајулимајкекћериматраговеиупутстваотомека
коживетиусвету,какосепоставитипредпатријархалним
молбамаипринудама,акакопредмушкиммиљеминаси
љеми,коначно,какомакародломитиврхледеногбрегаду
готрајногћутањаоженскомродуисвемуштосеженским
зове,памакарбилоодсутно,расутоипрећутано.

ИванаЖивић,Пливачица,
цртеж,графитнаоловканапапиру,100x70цм,2017.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду,  
Цен тар за род не сту ди је АЦИМ СИ, Но ви Сад

                       DOI 10.5937/kultura1757011J
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         26-242-277
оригиналан научни рад

ПРИНЦИП 
МАТРИЛИНЕАРНОСТИУ 
РАБИНСКОМЈУДАИЗМУ

Сажетак: Ма три ли не ра ност у ју да и зму пред ста вља пред мет де
ба та, бу ду ћи да још увек не ма је дин стве ног од го во ра на пи та ње 
ње го вог по ре кла у овој ре ли ги ји и раз ло га за ин кор по ри ра ње у прак
су ра би на. Фак то ри ко ји су до ве ли до по ја ве ма три ли не ар но сти 
код Је вре ја  не сум њи во су мно го број ни и раз ли чи ти, прем да сви 
осли ка ва ју со циоеко ном ско ста ње јед ног дру штва у кон крет ном 
исто риј ском тре нут ку. Овај рад пру жа увид у оп шта са зна ња ко
ја се ти чу прин ци па ма три ли не ар но сти у ју да и зму, ну де ћи не ка 
об ја шње ња за ње го во уво ђе ње од стра не ра би на. Кључ но пи та ње 
на ко је рад тре ба да од го во ри је сте да ли ма три ли не ар ност код 
Је вре ја има сво је Би блиј ско уте ме ље ње.

Кључне речи: ма три ли не ар ност, ју да и зам, Је вре ји, Би бли ја, 
иден ти тет

Опште је познато традиционално становиште јудаизма да
се Јеврејиномможесматратиискључивоонолицекоме је
мајкаЈеврејка.Сходноосетљивостииспецифичностиовог
питања,јављасепотребазаанализирањемпринципаматри
линеарности,његових корена у јудаизму и да ли оно има
својеБиблијскоутемељење.

Према рабинском јудаизму,1 дете Јеврејина и мајке друге
народности сматра се нејеврејином, односно неизраели

1 Рабинскијудаизампредстављаојеглавниобликјудаизмаод6.векапре
новеереикодификацијевавилонскогТалмуда.Заснивасенауверењуда
јеМојсијеодБогадобиописменуТорунапланиниСинај,узпретходна
усменаобјашњења,познатакао ,,усменаТора’’.Управо јеконцепција

КРИСТИНА ЈОРГИЋ
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ћанином(налатинскомјезику:gen ti les),докседетеЈеврејке
иоцадругенародностисматраприпадникомјеврејскогна
рода.Мишна2доносипосебантерминкојимсеозначавали
цекојесезбогоколностиприликомрођењанеможесматра
ти Јеврејином:mam zer (мушкиоблик)илиmam zeret (жен
ски облик).Коен (Cohen) је против превођења овог појма
збогспецифичностихебрејског3правногсистема.4Садруге
стране,антрополозиисоциолозикористетерминматрили
неарност да означе друштва у којима се сродство одређу
јепремаженама,немушкарцима.Таквадруштвапостојала
сунаподручјуСтарогЕгиптаиМесопотамије,аиданассе
могу наћи на просторима Африке, Индије и Полинезије.5
Премда није проучавано са аспекта савремених теорија у
антропологији, рано јеврејско друштво нема карактери
стикематрилинеарностиуколико сепореди садруштвима
СтарогЕгиптаиМесопотамије.Напротив:изузевнеколико
примера,ранојеврејскодруштвоприличнојепатријархал
но,тејестогапитањезбогчегасурабиниусвојилипринцип
матрилинеарностизаодређењестатуса(идентитета)детета
рођеногумешовитомбракуутоликозначајније.

ЗаСтаризавет,односнодеоБиблијекојисеодносинаЈевре
је,можесерећида,гледаносахронолошкогаспекта,дуго
није познавао принцип матрилинеарности, тачније све до
Вавилонског ропства.6 Краљеви и друге истакнуте лично
стинереткосуженилистранкиње:такојеЈуда,четвртисин
Јакова одЛије, ожениожену изХанана7, Јозеф је оженио

да је Бог открио Тору у два дела, писаним и усменим путем, основа
рабинскогјудаизма.Видети:Neusner,J.(1975)Early Rab bi nic Ju da ism: 
Hi sto ri cal Stu di es in Re li gion, Li te ra tu re and Art, Leiden: BrillArchive,
рp.334.

2 НазивзапрвузначајнијуписануредакцијуусменеТоре.Састојисеод
шестзаповести,одкојихсвакасадржи712трактата.

3 Обапридева, јеврејскии хебрејски, легитимно егзистирају у српском
језику,стимдасехебрејскиудосадашњојпраксичешћеодносионаје
зикСтарихЈеврејакојимсузаписаниСтаризавет,Талмудидругистари
верскисписи.Види:Одборзастандардизацијусрпскогјезика,Одлука
бр.1,16.02.1998.,25.08.2017.,http://www.rastko.rs/filologija/odbor/od
luka001.html

4 Cohen,S.(1985)TheOriginsofMatrilinealPrincipleinRabbinicLaw,AJS 
Re vi ewVol.10,Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.19.

5 Schneider,D.(1961)Ma tri li neal Kin ship,Berkeley:UniversityofCalifornia
Press,рр.7112.

6 Истраживачиовајпериоднајчешћеозначавајусаpreexilian,мисливши
напрогонЈеврејаиВавилонскоропствоод597.до538.г.п.н.е.Видети:
MerriamWebsterDictionary, 15. 08. 2017., https://www.merriamwebster.
com/dictionary/preexilic

7 Народ који је живео на простору Ханана често се помиње у Старом
завету: да су виђени као странци, односно нејеврејски народ, доказ
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Египћанкуитд.ПремдајепостојалазабраназаИзраелићане
дасеженеженамаизХанана,ниједанбракизпериодапре
Вавилонскогропствакоји јебиосклопљенсастранкињом
нијепроглашензаништаванилиневажећи.Бракјеприпадао
приватнојсфери,представљаозаједницумушкарцаижене,
теседржавамалоилинималонијемешалауовоподруч
је.8ДецакојубистранкињеродилеубракусаИзраелћанима
и сама су сматранаИзраелћанима. Будући да у ово време
непостојиидејаоприхватањујудаизмакаоновојвери(тзв.
конверзија),Коенсматрадајесклапањебракаупрактичном
смислубилоизједначеносакаснијомидејомоконверзији.9
Садругестране,Старизаветкарактеришуместанакојима
јеизраженматрилинеарниидентитет, алиусасвимдруга
чијемконтексту:јасноседајепредностдецикојасурођена
убраковимакаозваничним,легалним,заједницамауодно
су на децу конкубина иженаробова.10Приметно је да се
матрилинеарни принцип користио када Израелћанка роди
странцудете,стимдајестранацутимслучајевимаживеоу
женинојкући.Тосутзв.матрилокалнибракови.11

КадаговоримооЕзри12,онуЈудејиуносиправнереформе
умоментукадасесличанпроцесодвијауАтиниу5.веку
преновеере,гдеПериклеподАтињанимаподразумевасамо
децурођенуодстранеАтињанкикојесусклопилеправно
валиданбрак самушкарцемизАтине.13Eзра јенајпре за
браниовиђенијимљудимаЈерусалимадасклапајубракса
странкињама,дабинаконтогапокушаодаиззаједницеис
кључи113странкињаињиховудецу.Постављасепитање
збогчегаЕзраелиминишесупругестранкињеи,нарочито,
децукојесуонеродилеизкорпусаИзраелћана.Истражи
вачи су се давно усагласили да су у питању далекосежне

јеексплицитнонавођењедасународкојитребаистребитиикојијеи
уништенодстранеЈевреја.Видети:Cohen,S.(1985),р.22.

8 Bickerman,E.(1975)LaconcepciondumarriageaAthenes,Bul le ti no dell 
Is ti tu to di Di rit to Ro ma no 78,Roma:IstitutodiDirittoRomano,рp.128.

9 Cohen, S. (1985), р. 21. Важна карактеристика конверзије јесте тран
сформисање религијског идентитета праћено симболичким ритуали
ма.Видети:Meintel,D.(2007)WhenThereIsNoConversion:Spiritualists
andPersonalReligiousChange,An thro po lo gi ca49(1),Toronto:Canadian
AnthropologySociety,рp.149–162.

10Књи га по ста ња21:10,22:2024.
11Оматрилокалнимбраковимавидети:Watermarck,E.(1922)The Hi story 

of Hu man Mar ri a ge,NewYork:Allerton,рp.296297.
12ПремдасамаКњигаговориогрупиЈеврејакојисевраћајуназадуЈеру

салимнаконВавилонскогропства,овдесемислинаЕзрукаозаконодав
цаињегововиђењебрачнихипородичниходноса.

13Lacey,W.(1968)The Fa mily in Clas si cal Gre e ce,Ithaca:CornellUniversity
Press,рp.100103.
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последицекоје јеЕзраимаонаумусастановиштемдаће
детекојеродиЈеврејкабитиЈеврејин(мајкаћегаваспита
тиујеврејскомдуху),докдетестранкињеникаданећебити
Јеврејин.14Мотивизаоваквузабрануиуопштестановиште
могусетражитиидаље,алијенеоспорнодајеЕзраунео
матрилинеарнипринципмеђуЈевреје.Далијеонпостојаои
раније,кодранијихзаконодаваца,илијеаутентичноЕзрино
дело,питањејенакојенаукајошувекниједаласвојконачан
одговор.

Међутим,приличанјебројрасправакојесусетицалеутица
јаримскогзаконодавстванаЕзру:оненастајујошу18.веку
дабивећ1942.годинеЛујЕпштајн(LouisEpstein)тврдио
да је на рабински јудаизам утицало римско право. Према
римскомправу,могућностсклапањауправномсмислупре
познатљивогбрака(co nu bi um, con nu bi um)ималисуискљу
чивограђаниРима.Бракизмеђуособекојајеималаправо
наco nu bi umиособекојатоније(свисемРимљана)биоби
валиданалинебиимаоважносткаоiu stum ma tri mo ni um.Из
овогаследидаРимљанин,уколикооженинеРимљанку,до
бијадетекојенећеиматиправонаримскограђанство;уко
ликодобиједетесаропкињом,детебиималостатусроба.15
Међутим,разликеизмеђуримскогправаидефиницијараби
нанисумалеибезначајне:нпр.римскоправонепознајепо
јамmam zer којиМишнинијенималостран.Важнојеистаћи
даримскизаконодавциостављајупросторазаисправљање
грешке појединца: уколико Римљанин или Римљанка сту
пеубрачнузаједницусалицемкојенијеграђанин/грађанка
Римаууверењудаонозаправоимастатусграђанаипритом
докажедајетоучињеноненамерно,супружник/супружни
цаидецаодмахдобијају статус грађанаРима.16Рабински
јудаизамовупраксунепознаје.КакојеКоен,врснипознава
лацоветеме,закључио:уколикосурабиниуопштеписали
обракуистатусудецепорођењуподстранимутицајима,
ондатонесумњивоможебитисаморимскоправојерсукла
сичногрчко,хеленистичкоистароегипатскоупотпуности
неупоредивисарабинскимјудаизмом.17

Када говоримо о Старом Риму, интересантно је образло
жењематрилинеарности јудаизма са аспекта утицаја рим
скепраксе.Наиме, одређениброј истраживачапозивао се

14Tscernowitz, C (1944). Hi story of He brew Law, Vol.3, New York: no
publisher,рp.108111.

15Watson,A.(1967)The Law of Per sons in the La ter Ro man Re pu blic,Oxford:
ClarendonPress,рp.2728.

16Gno mon of the Idi os Lo gos,§39,46,47.
17Cohen,S.(1985),р.45.
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наримскуизрекуma ter cer ta, pa ter in cer tus,18премакојојје
идентитетмајкеувекбиопознат,доксезаоцанијемогао
поуздано утврдити.На пример, уколикожена роди дете у
брачнојзаједници,заоцасепремаправномсистемусматрао
супруг,али је јаснодаоннијемораоувекбитибиолошки
отацдетета.Коенчврстоодбацујетезудајепоменутарим
скапраксаутицаланарабинеињиховоусвајањепринципа
матрилинеарности, наводећи да је по рабинском јудаизму
искључивоотацбиоправноодговоранзадете.Идејаопра
вимамајкенадете,наслеђудететаодстранеобародитеља
исличноуЕврописејављадостакасније,односнотеку19.
веку.19

Јудаизамдругогхраматрајаојеод530.годинеп.н.е.до70.
године.Заовајпериодкарактеристичнојепонављањеизри
читезабранеоженидбисадевојкамаизвећпоменутогХа
нана,премдаауторикојиприпадајуовомпериоду,наводећи
неколицинупојединацакојисусеоженилидевојкамасаовог
подручја, не дају никакве коментаре на овакве бракове.20
Међутим,овазабранасевременомпојачаватакодарабини
почињунеговатинаративпокомесвакиИзраелћанинкоме
странкиња роди дете заправо ствара Божије непријатеље.
Можданајзначајнијакаракеристикаовогпериодајестеин
систирањерабинадастранкиње,пренегоштобисклопиле
браксаИзраилћанима,морајуприхватитијудаизам.

Фил,ПавлеиЈосиф,ауторипрвогвека,ненегујуматрили
неарни принцип.Фил уводи термин not hos, али у сасвим
негативном контексту.21 Под овим појмом обухватиће сву
децурођенуумешовитимбраковима,безобзирадалиотац
илимајканисуЈевреји.Павлесматрадаједанродитељмо
рабитихришћаниндабидетебилопосвећеноХристу,не
истичућизначајоцаилимајкепонаособ.22Јосифбележида
се линија породичне генезе губи уколико јежена свеште
ника(проповедникавере)нпр.силована,алиненаводини
наједномместудастранкињакојарађаЈеврејинудецуза
право рађа неЈевреје.Међутим, он јасно истиче примере

18Изрека,,мај ка је увек по зна та, отац не’’утемељенајеуримскомпра
вусаснагомpra e sump tio iu ris et de iu re,тврдећидајеотацонајнакога
укажебрачназаједница,штосејасноможеразликоватиодочинствау
биолошкомсмислу.

19Cohen, S. (2001) TheMatrilineal Principle in Historical Perspective, Ju
da ism: A Qu ar terly Jo ur nal of Je wish Li fe and Tho ught, Michigan:Gale,
CengageLearning,p.10.

20Charles,R. (1913)Apo crypha  and Pse u de pi grap ha of the Old Te sta ment,
vol.2,Oxford:ClarendonPress,p.182.

21Адекватанпреводбиобикопиле.Видети:Cohen,S.(2001),p.28.
22По сла ни ца Ко рин ћа ни ма7:14.
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конверзијемушкараца који су се оженили Јеврејкама, али
никада не помиње обратни процес. Истраживачи се сла
жуда јеоворезултатуправоубеђењадасудецаЈевреја–
Јевреји,безобзиранапореклоиверскоопредељењемајке.23

Почетком20.векајављајусетеоријепремакојимајематри
линеарност Јевреја заоставштина примитивних јеврејских
заједница које су сродство Израелћана одређивале према
мајци.УпориштазаоветеоријетраженасууБиблијииТал
муду24 али су оне ипак одбачене будући да представници
истихнисууочавалиразликуизмеђупојмоваматрилинеар
ностиматријархат.

Прелазизмеђубиблијскепатрилинеарностикаматрилине
арностинеможеседатиратипрепојавесамеМишне.Ову
специфичну транзицију јесте пратио утицај идеја Старог
Рима,алиисхватањекојесејављаиразвијау1.векупре
Христаи1. векуновеередасеприпадницом јудаизмане
сматрасаможенакоја јеудата за Јеврејина (какосеуБи
блијипомиње)већионанадкојомјеизвршенобредничин
водом(крштење).Матрилинеарнипринципуовомпериоду
јаснодефинишедаженинстатусуовомконтекстунестојиу
директнојвезисаодређењеммужа:уколикоонасамапређе
ујудаизам,њенадецасуЈевреји,безобзиранатодалије
мужЈеврејинилине.Тренутноунауципостојимишљењеда
непостојеконкретнидоказидајематрилинеарностуведена
збогодређенихдруштвенихпотреба.25

Сумирајући савремена гледишта на принцип матрилине
арностиу јудаизму, неопходно је рећида је све већиброј
мешовитихбраковасклопљенихтоком20.векаактуелизо
ваопроблематикунационалногодређивањаЈевреја.Стано
виштекараизма26заснивасенатврдњидасеидентитетЈе
врејапреносипатрилинеарно,премдапостојепредставници
којитврдедајенеопходнодаобародитељабудуЈевреји.27
Садругестране,ортодокснијудаизамкатегоричанјепопи
тањуидентитетаЈевреја,тврдећидачакиаколицепромени
верутокомживота,онозаувекостајеЈеврејинилиЈеврејка
уколикосетакоодређујењиховамајка.Великупажњушире

23Cohen,S.(2001),рp.2829.
24Aptowitzer,V. (1925) SpurendesMatriarchats im juedischenSchrifttum,

He brew Union Col le ge An nual4,p.207240.
25Cohen,S.(1985),р.13.
26Упитању је јеврејскиверскипокреткојипризнајеТанаха (Микру)за

централнуфигурујеврејскогверскогправа.Разликујесеодстановишта
рабинскогјудаизмакојиУсменуТору,кодификованууТалмуду,сматра
јединомрепрезентативноминтерпретацијомверскихзакона.

27ЊиховосновниаргументјестенавођењепотомакауТорипремамушкој
линији,односнопатрилинеарно.
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јавностиизазваојеКонзервативнипокретрабина1986.го
дине,којисезалагаодаћесвакирабинкојиприхватипатри
линеарнипринциподређивањапореклабитиекскомуници
ран,односнодасевишенећесматратирабином.Истиниза
вољу,овајпокретјеуистовремеистакаодасудобродошли
свионикојисе,,искреноосећајукаоЈевреји’’идасе,,по
себнасензитивносттребапоказатипремаЈеврејимакојису
умешовитимбраковимаињиховимпородицама’’.28Треба
иматинаумуидајесамотригодинепреовогчина(1983)
ЦентралнаконференцијарабинаАмерикеу својојРезолу
цијиистаклапотребу заформалнимпреласкому јудаизам
засвеонекојимасебарједанродитељодређујекаодеоје
врејског народа, чиме су се удаљили од традиционалног
одређивaњаидентитетанаосновумајке.29

Дебатенаовутемутренутносузаустављенепомирљивим
гледиштимапрофесораКоена,којисматрадајепрвобитно
правило одређивања идентитета било патрилинеарно, али
самоу случајевимакада суродитељибилиуправнопри
знатојзаједници(браку)иликадаједетеуправномсмислу
ималооца.ПринципматрилинеарностисеуБиблијиупу
номобимуразвијатекоддругогвека.30ДодобаЕзре,ме
шовитибраковинедасубилизабрањени,већихјетребало
избегавати.Сходнотоме,детерођеноуоваквојзаједнициу
правномсмислунемаоцаштоповлачисасобомодређивање
статусадететанаосновустатусамајке,побилокојојосно
ви. Као резултат, у случајевима мешовитих бракова, који
супритомзабрањени,детецрписвојејеврејскопореклоод
мајке:уосталимслучајевима,кадасуобародитељаЈевреји,
статусдететасеодређујепооцу,стимдајенеприпадност
мајкејеврејскомнародуважанпредусловзапоследње.
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Abstract

This paper examines the origins of matrilineal principle in rabbinic
Judaism and analyses the most important motives for this rabbinic
practice.Despitethefact thatmarriagewasrecognizedasasensitive
partofaprivatesphere,EzrabroughthugelegalchangesinJudeain
the5thcenturyBC.Hehasexcludedforeignwivesfromthecorpusof
Jewishpeople.Thereare stillmanydilemmasabout the influenceof
theRomanlegalsystemonEzra,since it isclear that thematrilineal
principle was introduced to Israelites at the time of Ezra. Orthodox
Judaismstill followsmatrilinealdescent. Itholds thatanyonewitha
JewishmotheralsohasirrevocableJewishstatus;inotherwords,even
if someone with a Jewish mother converts to another religion, that

personisstillconsideredJewishbyJewishLaw.
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НАЋИСВОЈЕМЕСТОУ 
ЛАНЦУЖЕНСКЕИСТОРИЈЕ: 

МАТРИЛИНЕАРНОСТУ 
ОПУСУЕЛЕНЕФЕРАНТЕ

Сажетак: У тек сту се ма три ли не ар ност чи та као сре ди шња 
те ма до са да шњег опу са ита ли јан ске књи жев ни це ко ја пи ше под 
псе у до ни мом Еле на Фе ран те (Ele na Fer ran te). Већ у ње ном пр вом 
ро ма ну L’a mo re mo le sto (1992) уво ди се пар мај ка : ћер ка, ко ји се 
да ље раз ви ја у све раз гра на ти ју мре жу жен ских од но са, све до 
ње не по сљед ње књи ге, та ко зва не На пуљ ске те тра ло ги је. Ин тер
пре та ци ја се за сни ва на про на ла же њу кључ них ка рак те ри сти ка 
ко је од ре ђу ју од но се уну тар ма три ли не ар ног ни за – ис ку ству ћер
ке ко ја тра га за фи гу ром иде ал не мај ке, ње ном освје шћи ва њу да 
по сто ји жен ска исто ри ја ко ју тре ба да ре ин тер пре ти ра ка ко би 
мо гла да се осло бо ди на мет ну тих па три јар хал них окви ра, по ста
ја ње мај ком и су пру гом и по то ње ре де фи ни са ње тих уло га, нај че
шће кроз на пу шта ње по ро ди це и/или су пру га за рад жи во та ко ји 
ни је са мо ве зан за при ват ну сфе ру, и сл. На тај на чин се ус по ста
вља па ра ле ла из ме ђу ли ко ва же на не са мо уну тар тек ста јед ног 
ро ма на, већ на ни воу чи та вог до са да шњег опу са Еле не Фе ран те.

Кључне ријечи: ма три ли не ар ност, мре же жен ских од но са, 
живот у до му, же не на ака де ми ји, Еле на Фе ран те

Увод

Мајчинство је једна од кључних тема у опусу италијан
ске ауторке која објављује под псеудонимом Елена Фе
ранте (Elena Ferrante). Потрага ћерке за узроком мајчине
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изненадне смрти окосница је њеног првог романа L’a mo
re mo le sto (1992).УдругомромануI gi o r ni dell’ab ban do no 
(2002)примарнајетеманапуштенесупруге,која јеуједно
имајка.Тимесекризаидентитетасупругепреносиинапо
кушајприповједачицедазадовољиидеалмајчинскеулоге.
Мајчинствокаонајвишеразрађенаисредишњатемапоново
је заступљена у трећемроману ове ауторке La fi glia oscu
ra (2006),укојемприповједачицапреиспитујесвојераније
поступкепосебносеосврћућинатокаквајебилакаомај
ка.Уочавасесмјенаперспектива,такоштоупрвомрома
нуоодносумајкеићеркеприповиједаћерка,аудругоми
посебнотрећемроманудатајеперспективамајке.

ДосаданајобимнијакњигаЕленеФеранте,ионакоја ју је
учинилаглобалнопознатом,јестечетворотомнироманМо
ја ге ни јал на при ја те љи ца.Мада јеупретходнимкњигама
ауторкинфокусбионаодносимаизмеђумајкиићерки, у
овомједјелуодносизмеђудвијепријатељицетајококојег
се гради прича.Ово извјесно помјерање интересовања са
међугенерацијскогженскоженскогодносанаодносизмеђу
пријатељицамогло се наговијестити већ у трећем роману
ЕленеФеранте.Ипак,такозванаНа пуљ ска те тра ло ги ја ни
је самонајобимније дјело, већ оно сажимаи већину тема
којејеФерантеобрађивалаусвомпретходномопусу,узима
јућиуобзирикњигузадјецуLa spag gia di not te(2007).Тако
јеитемамајчинства,иаконапочеткутетралогијеневише
примарна,идаљеважна,какозаиндивидуалноодрастањеи
формирањејунакиња,такоизањиховмеђусобниоднос,1да
биучетвртомтомупоновопосталацентрална.Такође,вели
киобимроманавезанјезавременскираспонкојисеуњему
покрива,оддјетињствадостаростијунакиња,штоомогућа
ваауторкидатемепопутмајчинстваприкажеуразличитим
фазамаразвојаједноглика.

Измеђутедвијетачке,дјетињстваистарости,приказан је
живот јунакињакоји једефинисанњиховимпокушајемда
се изборе за сопствену аутономију у патријархалном дру
штвуИталиједругеполовине20.вијека.Њиховосазријева
ње,описаноупрвомтомукњигекрозматрицуобразовног
романа,одвијасенадванивоа.Првијенивородногсазри
јевања,јерјунакињесвојидентитетженетребадапотврде

1 Једнаодинтерпретацијасечакзасниваинапокушајудасеодносизме
ђуприповједачицеињененајбољедругарицеупсихоаналитичкомкљу
чуанализиракаоодносизмеђумајкеићерке,штојесвакакооправдано
јерсууобаслучајаупитањуженскоженскиодноси;видети:Maksimo
wicz,C.MaternalFailureandItsBequest:ToxicAttachmentintheNeapoli
tanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,eds.
RussoBullaro,G.andLove,S.V.(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,
pp.207–236.
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удајом.Други пак ниво јестењихово образовање.Између
овадванивоанастајенапетост,такодајекључниизазовза
јунакињекакодаусагласеличнеамбицијеижељезасамо
сталношћусаправилимадруштваукојемживеикојеимкао
јединуопцијунудиудају.Удајатакођеподразумијевапреу
зимањеииспуњавањефункцијемајчинства,ауправотема
мајчинствасеразвијакрозвишегенерација.Старијугене
рацијучинемајкејунакиња,накојесећеркеуједноиугле
дају,алииодкојихжеледасеразликујукакобипревазишле
њиховегрешке.Какосероманразвија,таконареддолазеи
самејунакињекојепостајумајке.Тимејемајчинствосагле
даноиизуглаћерки,алииизугламајки,итотакоштосу
објеулоге,ћеркеимајке,сажетеуједномлику,штојеслучај
саприповједачицомињеномпријатељицом.

УдосадашњојакадемскојлитературиостваралаштвуЕлене
Ферантеанализирањетемемајчинствајечестапракса,тако
дајечакитрећепоглављедосадајединогзборникарадо
ваобјављеногоопусуовеауторке,The Works of Ele na Fer
ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,посвећеноовојтеми.2Циљ
овог текста је двострук. Он представља наставак анализе
којујеауторкаовогесејавећзапочела,анализирајућиисту
темуупрватрироманаЕленеФерантеупоследњемброју
часописаGe ne ro.3Такође,полазисекоракдаљеуодносуна
претходнеинтерпретације,којесеуглавномограничавајуна
анализуоветемеупојединачнимроманима,4итозакључно
сатрећимдијеломтетралогије, јер јечетвртиуоригиналу
објављентек2014,аупреводунаенглескијезик2015.го
дине.Тозначидајошувијекнијеанализираномајчинство
којејеизмијениотрагичкиобртучетвртомтому,којиусло
бодномпреводуносинасловПри ча о из гу бље ној дје вој чи
ци (Sto ria del la bam bi na per du ta).Сагледавањецјелокупног
досадашњег опуса Елене Феранте, као проширеног, али
јединственогфикционалног свијета у којем увијек припо
вједачицеимајугласиобликујупричу,иукојојпостојете
ме попутмајчинства које се понављају из књиге у књигу
иобрађујунасличанначин,омогућавамапирањекључних
тачакапоетикеовеауторке.

2 Bullaro,G.R. andLove,S.V. eds. (2016)The Works of Ele na Fer ran te: 
Reco fi gu ring the Mar gins,NewYork:PalgraveMcMillan.

3 Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,
Ge ne robr.21,Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.

4 ВанНес(VanNes)самоуједномпасусунапомињедајетемамајчинства
заступљенаиупрвимроманимаЕленеФеранте;видети:VanNes,Em
ma.Di xit Ma ter: TheSignificanceoftheMaternalVoiceinFerrante’sNea
politanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,
eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016)NewYork:PalgraveMcMillan,
p.294.
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Ма три ли не ар на ге не а ло ги ја

При хва та ње жен ске исто ри је
У опусу ЕленеФеранте међугенерацијски женскоженски
односпојављујесевећупрвомроману,крозцентралниод
носкојисеизграђујеизмеђумајкеДелијеићеркеАмалије,
приповједачице.Наданмајчине смртићерки јерођендан,
штонасимболичкомнивоууказујенагенерацијскосмјењи
вањеисуштинскиутицајмајкенаћеркинидентитет.Уједно,
ћеркинапотрагазаузрокоммајчинесмртиподразумијеваи
прихватањемајчиногискустваисвојеврстанходмајчиним
стопама.Наиме,докрајароманаћесеиспоставитидајемај
кананекиначиноставилатраговеизасебеиупутствакоја
ћепослужитиДелијикаоводичкрозтрауматичнупрошлост
укојојсуобјебилежртвемушкогнасиља,сведозавршне
сценеуроману,којаимаикатарзичниефекатзајунакињу.
Делијадословноприхватамајкуусебипрепознајућисеу
слициизАмалијинеличнекарте.5

Међутим,какопримјећујеЛаураБенедети (LauraBenedet
ti),романсезавршавауамбивалентномтону,такодасене
можесасигурношћутврдитидајеДелијаприхватиламајчи
нонасљеђе,штојепозитивноразрешење,„илијенапротив
ријеч о перпетуирању разарајуће конфузије”.6Иако је ова
интерпретацијаоотвореномкрајуоправдана,онаседоне
кле може побити ако се узму у обзир тумачења развоја у
визуелномизгледуДелије.Накрајуромана,онајеобучена
умајчино плаво одијело, које семоже читати као симбол
еманципације,заразликуододјећекојуносиупрвимсег
ментиматекста,којомсесексуализујеженскотијело.7Било
оно потпуно прихватање, или не, ова врста препознавања
мајчиногнасљеђасвакакосеможеинтерпретиратикаопрви
коракупризнањупостојањаженскегенеалогије,икаоотва
рањемогућностизаћеркеданаставедаљесареинтерпре
тацијомженскеисторијекојојприпадајуикојаиходређује.

5 Ferrante, E. (2006) Tro u bling Lo ve, NewYork: Europa Editions, Kindle
edition,p.26.

6 Benedetti,L.(2007)The Ti gress in the Snow: Mot her hood nas Li te ra tu re in 
Twen ti ethCen tury Ita liy,Toronto:UniversityofTorontoPress,p.107.

7 ДетаљнијеоанализиДелијинеодјећеу:Mullenneaux,L.(2007)Burying
Mother’sGhost:ElenaFerrante’sTro u bling Lo ve,in:Fo rum Ita li cum: a Jo
ur nal of Ita lian stu di es,No.41(1),NewYork:StonyBrookUniversity,pp.
246–250;DeRogatis,T.MetamorphosisandRebirth:GreekMythologyand
InitiationRitesinElenaFerrante’sTro u bling Lo ve,in:The Works of Ele na 
Fer ran te. Re con fi gu ring the Mar gins, eds.Bullaro,G.R. andLove, S.V.
(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,pp.200–201
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Женскагенеалогија,засновананапарумајка:ћерка,удру
гомромануЕленеФерантеширисеначитавумрежуодно
са.8 Уњему се тематизује период живота приповједачице
Олгенаконшто ју је оставио супруг, а та врстанапушта
ња јеОлгиннајвећистрахиздјетињства.Наиме, једнаод
најстрашнијихуспоменазањујестепричаосудбиниједне
одњенихсусјетки, која јеизгубила сопствениживоткада
јујемужнапустио.Тимчиномнапуштања,онајепостала
poverel la (итал.„несрећница,сиротица,јадница”),изгубила
јесвојеиме,идентитет,здравразум,чакисопственотијело.9

Динамикароманасеизграђујенанапетостиизмеђуунутра
шњегпросторастанаукомејеОлгадословноиметафорич
но заробљена, и с друге стране, простора слободе за који
Олгатребадасеизбори.Оноштоћеприповједачицуспре
чаватидадослободедођенијенекаспољашњасиланити
дјелање мушких ликова. Напротив, унутрашњи притисак
настао као посљедица прихватања патријархалних норми
постављајојпрепрекенапутуеманципације.

ИсторијаженскогискуствакојуОлгапознаје,икојајеодре
ђујеутојборбисасамомсобом,патимеисапатријархатом,
иманаизгледконтрадикторнуулогу.Онајетудаопоменена
претходнегрешке,алибезприхватањапретходногискуства
имеђугенерацијске солидарностинемогуће је ослободити
сеоддруштвенонаметнутихроднихулога.СтогаћеодОл
гинеинтерпретацијеженскеисторијезависитииисходње
неличнеборбе.Испрва,симболичкиликpo ve rel leзаОлгу
представљаопоменуштабињојмоглодаседесиуколико
својидентитетизградисамокрозулогусупруге.Затојепред
Олгомизазовпреосмишљавањавластитеисторије,какоби
успјеладасекаопојединачнакарикауланцуженаослободи
теретакојисегенерацијамапреносисамајкенаћерку.

Сценакојапредстављасредишњутачкуукојојсепреклапају
различитегенерацијеженајестеонаукојојсеОлгинаћерка
Иларијамаскираумајку,штоседешаванасамомклимаксу
текстаутренуцимаприповједачициненајвећенестабилно
сти.10ИларијинамаскаћеОлгуподсјетитинастареженеиз
њеногдјетињствакојесубиледиокарикатуралнихдјечијих
фантазија.Захваљујућипогледунасебеизвана,односноиз
ћеркиних очију, Олга постаје свјесна женске генеалогије,
иутомтренуткусероманпрелама.Свјеснаконтинутетау
женскомискуству,Олгатајконтинуитетвишенеперципира

8 Bobičić,N.нав.дјело.
9 Ferrante,E.(2005)The Days of Aban don ment,NewYork:EuropaEditions,

Kindleedition,Ch.2.
10Исто,погл.26.
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каооптерећујућенасљеђевећзахваљујућињемудобијапо
дршкуданађепутизваннаметнутогпатријархалногидеала
женекаосупругеимајке.11

Мрежуженскиходноса,каоиупретходномроману,чини
основнипармајкаићерка,алисеонсадапреносинајош
по једну генерацију старијих и млађих, тако да на крају
низчине (акосекренеоднајмлађежене)праунука,унука
(Олга),ћеркаимајка.Увођењемисимболичкефигуреpo ve
rel le,Ферантеженскегенеалогијеослобађанужностибио
лошкеповезаностижена.Уњеномфикционалномсвијету,
односћеркеимајкемогућјеизмеђубилокоједвијежене,
исвеонејесуутомодносусаразличитимдругимженама.
Даоничакнеморајунибитиблискиодноси,већдаихје
могуће замислитиизмеђуготовопотпунихстранкиња,ко
јеповезујуслична,женскаискуства,Ферантејепоказалау
свомтрећемромануLa fi glia oscu ra.Означајуовогромана,
каопреломногзањеностваралштвоикаоуводазанастанак
На пуљ ске те тра ло ги је,ауторкајеисамаговорилауједном
одинтервјуа:„Алиидаљемислимдајенајхрабрија,најри
зичнијакњигаLa fi glia oscu ra.Данијесампрошлакрозто,
савеликоманксиозношћу,небихнаписалаМо ју ге ни јал ну 
при ја те љи цу”.12

Ла нац же на
ЗаплеттрећегроманаЕленеФерантечинипричаоприпо
вједачициЛедиињеномсамосталномодласкунаљетова
ње.Убрзоподоласкунаморе,пажњујојпривлачивелика
породица коју сваког дана срећенаплажи.Посебно јој је
занимљивамладамајкаНина,њенаћеркаићеркиналутка
Нани.ЛедапосматрајућиНинуињенодноссаћеркомпо
чињедасеприсјећасвогживотаипреиспитујесопствено
понашањекаомајке.Наиме,ионаимадвијеодраслећерке,
којејеуједномпериодусвогживотанапустила.Овонапу
штање ћерки представаља једну од највећих повреда па
тријархалногустројства,ичинјесакојимприповједачица
икаосамосталнасредовјечнаженаморадасепоновосуо
чи.РазлогЛединогодласканијеједнозначнообјашњен,али
свакакојестемотивисаннезадовољствомзбогулогесупруге
имајкекојајеискључилањенеакадемскеамбиције,алии
шире,ограничавалајојјеаутономностиживотванприват
ногпросторадома.Таврста тензијеизмеђупородичноги
академскогживотаједанјеодкључнихживотнихпроблема

11Bobičić,N.нав.дјело.
12Ferrante, E. (2016) Fran tu ma glia: Wri ter’s Jo u r ney, Melbourne: Text

Publishing,Kindleedition,Ch.3.
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сакојимасусесуочавалежененаЗападутокомтзв.другог
таласафеминизма.13

АкојеДелијапосталасвјеснасвогмјестауженскојгенеа
логији,Олгајеуспјеладанађеначиндапревазиђегрешке
женакојејојпретходе,аЛединизазовједанедозволидаје
ланацженаповучеуназад:

„Годинамараније,биласамдјевојкакојасеосјећала
изгубљено,тојебилаистина.Свемладалачкенадесу
сечинилеуништеним,ичиниломиседападамуна
трагкамојојмајци,мојојбаки,ланцемнијемихили
бијеснихжена,одаклесамдошла.Пропуштенепри
лике.Амбицијајеидаљегорјела,хранећисемладим
тијелом[...]Чиниломиседасамзаробљенаусвојој
сопственојглави,безмогућностидатестирамсебе,
ибиласамфрустрирана.”14

Интерпретирајући овај пасус, Лезли Елвел (Leslie Elwell)
примјећује како је Ледино напуштање ћерки могло бити
мотивисаноипотребомдасеовајланацпрекине,дањене
ћеркенебудукаоњенабака,којајезавршиласамооснов
нушколу.Икаснијеутексту,Елвелтакођеистичесегменте
романаукојимасепотврђуједајеЛединнајвећистрахде
градација,односновраћањеунатрагнизланацжена.15Ме
ђутим,оночимесеоваинтерпретацијазавршава,иштоће
битиодпосебногзначајауанализиНа пуљ ске те тра ло ги је,
јестетодаиакоЛедасвевријемепокушавадасеослобо
диодтеретакојијојнамећемајчинутицај,посебнооличен
крознапуљскидијалекат,накрајуроманабаштајдијалекат
постајењенјезик.КакоЕлвелзакључује,тозначидадола
зидопреплитањамајчиногићеркиногдискурса,којисуу
међузависномодносу,паихјенемогућеодвојити.16

Осимметафореланцакојиповлачиунатраг,чимеседаље
развијасликаженскегенеалогијеиздругогромана,важност
овог,трећегпоредуроманаЕленеФеранте,јестеиуувође
њумотивалутке,којиуНа пуљ ској те тра ло ги ји добијазна
чајцентралнеметафоре,којомкњигапочињеи (не)очеки
ванозавршава.Луткаимадвострукуулогу,имајкеићерке,

13Заовутемуодпосебногјезначајакњига:Rich,A.(1976)Of Wo man Born: 
Mot her hood as Ex pi ri en ce and In sti tu tion,NewYork:Norton&Company.

14Ferrante,E.(2008)The Lost Da ug ther, New York: Eu ro pa Edi ti ons,Kindle
edition,Ch.15.

15Elwell, L. BreakingBonds: RefiguringMaternity in Elena Ferrante’sThe
LostDaughter,in:The Works of Ele na Fer ran te. Re con fi gu ring the Mar gins,
eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,
pp.237–269.

16Исто,стp.261.
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због чега код приповједачице изазива осјећај зазорности,
реченојезикомЈулијеКристеве(JuliaKristeva),избогчега
Ледаодлучуједалуткуукраде,чимепосредноуспоставља
мајчинскиодноспремаНини.17Прематоме,лутказаФеран
тенесимболизујесамоћерку,онајеишире,моделипатри
јархалниидеалжене.18Овоумножавањепримарногодноса
мајкеићеркекрозвишеланацаинизовакојисемеђусобно
повезујучиниширумрежуженскиходноса.19

Ма три ли не ар ност у На пуљ ској те тра ло ги ји

ИнтерпретирајућипочетакНа пуљ ске те тра ло ги је,накоме
ЛилабацауподрумЕленинулутку,ВанНеспримјећујекако
Ферантеразвијапаралелнемајчинскеструктуре,паралелне
ликовемајки, удовица итд. кроз цијели текст романа.Ли
линчинбацањалуткеанализиракаочинпобунекојипод
разумијева одбијање да се одигра улога мајке, наметнута
дјевојчицамаупатријархату.20Овосимболичкоудвајањеје
двоструко.Напрвомнивоусеналаземајке,анадругомдје
војчицекојесеиграјумајки.Уовомнизунијесусамомајке
удвојеневећићерке.ЛиковићеркидјевојчицаЛилеиЛену
симболичкисупредстављенекрозсвојелутке.Учетвртом
томуромана,кадасепричаградиокосадвећњиховихћер
ки,луткесутрострукоудаљенеодпочетнихликовамајкии
ћерки.

Иакохронолошкипредстављапочетакпријатељстваизме
ђуЛенуиЛиле,почетакромана,наконмотаиспискалико
ва,унеколикоједругачији.Наиме,Рино,Лилинсин,позива
приповједачицукакобисазнаогдјемујемајка,којајенеста
ладвијенедјељераније.21Лиласе,дакле,непојављујениу
једнојдругојфункцији,чакнипријатељској,већнапрвом
мјестукаомајкакојајенапустиласвоједијете.Непосредно
послијетаквогпредстављања,удругомпоглављуприповје
дачицаоткривада јеријечоњенојнајбољојпријатељици,
којупознаје вишеодшездесет годинаикоју самоона зо
веЛила.Садје,наиме,Лилаодлучиладаурадионоштоје

17Jovanović, I. (2017)Motiv lutke u delima Elene Ferante,Ge ne ro br. 21,
Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.

18Ferrante,E.(2016)нав.дјело,погл.3.
19Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,

Ge ne robr.21,Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.
20VanNes,Emma.Di xit Ma ter: TheSignificanceoftheMaternalVoiceinFer

rante’sNeapolitanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te. Re con fi gu ring 
the Mar gins,eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016)NewYork:Palgrave
McMillan,p.299.

21Ferante,E.(2016)Mo ja ge ni jal na pri ja te lji ca,Beograd:Book,str.15.
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одувијекжељела, дабез траганестане.Приповједачицина
причазатимпредстављаретроспективуњиховогживота.

Итекнаконтеоквирнеприче,приповједачицаописујесце
нусабацањемлутакауподрум.КаоуслучајуЛединекрађе
лутке,иовдјеЛилинчинизазивазазорностиреметидру
штвенопредодређенеулоге.Одбацивањелутакајечинкоји
измеђуприповједачицеиЛилеуспостављасвојеврстанком
петитивниоднос.Илуткесепоновопојављујутекнасамом
крајукњиге,натајначинзаокружујућитетралогију.22

Односприповједачицеињенемајкепратимокрозразличите
животнефазеликова.Сдругестране,оЛилинојмајциНун
цијиуглавномсазнајемодајепасивна,јерпоступаускла
ду са одлукамамушких чланова породице и са онимшто
патријархалнодруштвопрописујекаонорму.Ленујепопут
Делије,јерједосрединечетвртогтомаупотразизамајком.
Онанемасамоједну,биолошкумајку,већпокушаваданађе
идеалнију.Дајојиспунетуфункцију,увијекбираженекоје
сукласновишенадруштвенојљествициодњенемајке.А
какопрелази са једног степена образовањана други, ииз
нижекласеувишу,такосуженекојепреузимајумајчинску
улогусвеближеидеалунезависне,образованеиснажнеже
не.Насупротњој,Лилаимасамо једнусимболичкумајку,
која није идеализована мајка, већ још један ликpo ve rel le.
РијечјеоМелиниКапучо,којајеполудјеланаконштојује
оставиоДонатоСараторе.

Приповједачицинамајкаувећемдијелуроманаимасличну
функцијупопутликаЛединемајке.ЗаЛенујезастрашују
ћапомисаодаличинасвојумајку.Физички,затоштоњена
мајкахрамљена једнуногу.Адруштвено, затошто јеси
ромашна,необразована,безманира,просјечнапредставни
цаплебса,премаприповједачициноммишљењу.Њенапрва
замјеназамајкујестеучитељицаОливијеро,којаЛенудаје
подршкуданастависашколовањем,анаконњегимназијска
професоркаГалијани,инасамомкрајуАделаАјрота,њена
свекрва.Накрају тогкруга,испоставиће седанити једна
одовихзамјеназамајкунијебилатоликоидеалнаколико
јеприповједачицаиспрвазамишљала.Уствари,Ленусваки
путосвјешћујесвојупотребудазамијенимајку,даизађеиз
једногланцанијемихибијеснихжена,каоуЛединомслуча
ју,надајућиседабијојунекомдругомланцууспјешнихже
намождабиолакшиживотнипут.Наовомнивоу,мајкане
предствљасамоликсакојимсеприповједачицаидентифи
кујенапсихолошкомнивоу,већсеумајчиномликупрелама
икласнапозицијаприповједачице.

22Jovanović,I.нав.дјело.
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Овајодносизмеђумајкеићеркенијенапетизаснованна
сталнимконфликтималичногиидеолошкогкарактерасамо
збогтогаштоЛенужелидасеослободимајчиногутицаја,
већважииобратно.Имаколатајестрогамајка,спремнада
критикује, готовоникададаподржи.Чакикадатоуради,
увијек је прикривено, или без икаквог коментара илиње
жности.Напротив,засвојупрвућеркуимајасанпланкоји
Ленутребадаиспуни.Онподразумијевадобруудају,илије
тобаремонокакосеприповједачицичинепоступцињене
мајке.Ипак,предмајчинусмрт,ЛенуиИмаколатаћесепо
мирити,штојеједнаодсценапопутонеукојојсеОлгина
ћеркапрерушаваумајку,укојимасенаистоммјестуналазе
различитегенерацијежена.ЛенуурукамадржибебуИму,
којаједобилаимепосвојојбаки,чијилешјеутомтренут
кунаболничкомкревету.23Али,дотогтренуткапомирења,
потребно једапрођенеколиковажнихфазаусазријевању
приповједачицеињененајбољепријатељице.Измеђуоста
лог, и оне постајумајке и пролазе кроз периоде трудноће
ипрвихгодинамајчинства.Акаопосебноупозорењеслу
жиопискојиприповједачицадајенапочеткудругогтома,
укојемпримјећујекако је генерацијажена старијихсвега
деценијуилидвијеодњеињенихдругарицафизичкиипси
хичкипропала,какосупосталемрзовољне,лошеобучене,
мршавеивулгарнежене.24

Тоискуствопостајањамајкомутетралогијисеописујеуне
коликонаврата,јерсуиЛилаиЛенумајкевишедјеце.Каои
осталиаспектињиховогодноса,иовајјеподложансталном
међусобномупоређивањуикомпетитивности.Лилинедвије
трудноћесуузаједнициувијекповезанесањенимготовома
гијскиммоћима–првокадаодбијадауопштепостанемајка,
пријенегоштоједобилаРина,чијимтелефонскимпозивом
романипочиње,а затимнапорођајусаћеркомНунцијом
(којајетакођедобилаимепобаки),закојиигинеколошки
њатврдидајеЛилапоступаласупротноодуобичајеногпро
токола,каодажелидазадржидијетеусеби.Уобаслучаја,
Лилиномајчинствонезадовољавадруштвененорме,иоба
путасењенотијелоопиремајчинству.Сдругестране,оис
куствутрудноћеЛенусазнајемомногомање.Првутрудноћу
јеодлагалаизжељедабудештоаутономнијаидасепрофе
сионалноразвија.Другајебиланештолакша.Доктрећа,у
којојјебилатруднасаНиновомћерком,представљаунеку
рукукрајњеногиНиновогодноса,алиинекуврступобје
денадЛилом.Ипак,одгајањебебајеекстензивноописано

23Ferrante,E.(2014)The Story of the Lost Child,NewYork:EuropaEditions,
Kindleedition,ch.15.

24Ferante,E.(2017)Pri ča o no vom pre zi me nu,Beograd:Booka,str.102.
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напримјеруњегепрвеприповједачицинећерке.Онаврста
ужасаиперципирањасвогтијеласамокаоизворахранеза
дјецу, стални притисак усљед самосталног одгајања бебе
збогроднеподјелерадаудомаћинству,готовосуистовјетно
искуствокрозкојепролазеОлга25иЛену.

Учетвртом тому, попрвипутЛенуиЛила готово уисто
вријеме постају мајке дјевојчица, које су обје назвале по
својиммајкама.Измеђуњих,изприповједачицинеперспек
тиве,поноводолазидооневрстенеравноправностикаква
је постојала и измеђуњеиЛиле.Нунција је готово савр
шенадјевојчица,лијепаиинтелигентна.Толикаидеалност
постајесувишевеликооптерећењезатекстизамеђуоднос
другарица,такодадолазидотрагичкогобрта.Утренутку
кадаЛиларазговарасаНином,држећиурукамањеговуи
Еленинућерку,некојеукраоНунцију.Тојеизгубљенаћерка
изнаслова.ОваврстасуровостипремаЛилиномликучини
одњетрагичкуличност.Алиизгубљенаћеркасенаструк
турномнивоуможедовестиувезуисанесталиммајкама,
попутЛеде.Мајке које нестајуи дјеца која се губе, изне
наднапрекидањаматрилинерногниза,уздрмавајупоредак
уцјелости.

ИакојеприповједачицатакојазавидиЛили,накрајурома
на,њенапородицабаремспољаостајецјеловита,инајслич
нијајеЛединојпородици.Ленује,каоиона,разведенажена
чијеуспјешнећерке,којесунаставилеузланацеманципа
ције,ненизњега,живеуиностранству.АлинијеидилаЕле
нинеуспјешнепородицеиЛилиносамоукидањеоночиме
сепричазаокружује.Напротив,насамомкрају,приповједа
чицаупоштанскомсандучетупроналазилуткекојеједеце
нијамаранијењенанајбољапријатељицабацилауподрум.
Тимесенезатварасамокругизмеђуњихдвије,већтелут
ке, каометафорежене, симболизујуженскоженскиоднос
уопште,каосредишњинакојемсероманизаснива.

ЛенуиЛиласажимајуискуствапретходнихприповједачица
изопусаЕленеФеранте,поријечимаауторке:

„Женеумојимпричамасуехоправихжена,које,су
збогсвојепатњеилиборбености,умногомеутицале
намојумашту:мојамајка,другарицаиздјетињства,
познаницечијепричезнам.Обичнокомбинујемњи
ховаискустваса својима,иДелија,Амалија,Олга,
Леда,Нина,Елена,Ленусурођенеизтемјешавине.
Али ехо који сте ви примијетилиможда долази из

25Ferrante,E.(2005)The Days of Aban don ment,NewYork:EuropaEditions,
kindleedition,ch.24.
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осцилацијаунутарликованакојимасамувијекра
дила.Мојеженесу јаке,образоване, самосвјеснеи
свјеснесвојихправа,само,уистовријемесускло
ненеочекиванимсломовима,подређеностимасваке
врсте,злимосјећањима.Ијасамтакођеосјетилаове
осцилације.Доброихпознајем,итоутиченаначин
могписања.”

Мрежеженскиходносасеизроманауромансвевишеусло
жњавају,штосесамоједнимдијеломможетумачитивели
кимобимомтетралогије.Алионоштојеважнијеодобима
јестеда,иакосетемрежеградеокоједногженскоженског
односаусредиштуприче,онеостајуотворенеипотенцијал
нонемајугранице.Иакосесценамаприказагрупаженских
ликова јасноуочаваниткојаповезује генерације, таврста
нити није само једносмјерна. Сваки женски лик је кроз
текстповезансамноштвомдругихженскихликова.Често
сутевезеродбинске,пријатељскеилисусједске,аауторки
носталноинсистирањенањима,иакоподсјећаначи клит
заплете,ионаковећнамоментеисувишедраматичнеприче,
уствариималогикуусамојструктуриодносаизмеђужен
скихликова.Затојеимогућеуспоставитиодносеиуочити
сличностиизмеђуприповједачицауразличитимроманима,
иизмеђуженскихликованесамоутетралогији,већиоста
лимроманима.Посматрајућиизтогугла,досадашњифик
ционалнисвијетЕленеФерантене самода је кохерентан,
већ јетакохерентностдиректнозасновананаисписивању
женскегенеалогије.
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Abstract

Inthetext,matrilinealityreadsasthecorethemeintheopusofItalian
novelistwriting under the pseudonymofElenaFerrante. In her first
novel,L’amore molesto(1992),shehasintroducedamotherdaughter
pairofcharacters:thedaughtercharacterhaslaterdevelopedintoanever
growingnetworkoffemalerelationshipsallthewaytothelatestbook
ofthesocalledNeapolitantetralogy.Interpretationisbasedonfinding
keycharacteristicsthatdeterminerelationsinsidethematrilinealchain
–likethedaughter’sexperiencesinsearchofanidealmotherfigure;
herrecognitionoftheexistenceoffemalehistoryandtheneedforits
reinterpretation so shecanbe liberated from the imposedpatriarchal
frame;becomingamotherandawifeandredefiningtheserolesmost
oftenbydesertingherfamilyand/orherhusbandtolivealifewhichis
notconstrictedonlytotheprivatesphereetc.Thusaparallelisdrawn
betweenfemalecharactersnotonlywithinthetextofthenovelbutalso

intermsoftheentireopusofElenaFerrante.

Keywords:matrilineality, networks of female relationships, domestic 
life, women in academia, Elena Ferrante
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Uni ver zi tet DžemalBijedić u Mo sta ru, Fa kul tet hu ma ni stič kih 
na u ka – Od sjek za en gle ski je zik i knji žev nost,  

Mo star, Bo sna i Her ce go vi na
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originalan naučni rad

NJENAKRATKAPRIČA 
ŽIVLJENJAIUMIRANJAU 
ZBIRCIPJESAMADO SMR TI 

NA RED NESENKEMARIĆ
Sažetak: Sen ka Ma rić, pri zna ta bo san sko her ce go vač ka pje sni ki nja, is
pi su je “nje nu” krat ku pri ču žen skog ži vlje nja i umi ra nja u svo joj zbi r ci 
pje sa ma Do smr ti na red ne, ob ja vlje noj 2016. go di ne. Na su prot hi sto ri ji 
vi đe noj kao nje go voj pri či (HI Story), što zna či da hi sto ri ju uglav nom 
pi šu muš kar ci, nje na pri ča (HER story) ot kri va žen sku stra nu svi je ta 
kroz nje nu lič nu pri ču. Do smr ti na red ne je umno go me au to bi o graf ska 
pri ča, pa ona funk ci o ni ra i kao po et ski me mo ar Sen ke Ma rić. Nje na 
ge ne za i kao pje sni ki nje i kao že ne je je dan od mno gih po et skih ni voa 
zbir ke. Ona se, ta ko đer, mo že vi dje ti i kao lir ski ro man o žen skoj on to
lo gi ji. Shod no sve mu to me, ovaj rad ana li zi ra kon cep te žen skog bi va
nja i ne bi va nja u zbi r ci pje sa ma Do smr ti na red ne Sen ke Ma rić, kao i 
ele men te au to bi o gra fi za ci je i mi to lo gi za ci je nje ne pri če, uklju ču ju ći i 
ele men te ma tri li ne ar no sti u svim tim ni vo i ma.         

Ključneriječi: Sen ka Ma rić, nje na pri ča (her story), Do smr ti na red ne, 
žen ska on to lo gi ja, au to bi o gra fi za ci ja, mi to lo gi za ci ja, ma tri li ne ar nost

SenkaMarićjerođenauMostarupu kim slu ča jem1,kakobito
rekaoBenediktAnderson(BenedictAnderson)uparafraziriječi
RežisaDebrea(RegisDebray).Tajpu ki slu čajSenkuMarićčini
pjesnikinjomkojapripadaza miš lje noj za jed ni ci2gradaMostara

1 Anderson,B.(1998)Na ci ja: za miš lje na za jed ni ca,Beograd:Plato,str.22.
2 Isto.
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idržaveBosneiHercegovine,naciječijisediohistorije,teza
miš lja nja i stva ra nja njene zajednice,mijenjao i u toku živo
tapjesnikinje.Međutim,iakonjenumjetničkiizrazumnogome
pripadauniverzalnojre pu bli ci maš te3iknjiževnonadilazigrani
ceza miš lje nih za jed ni ca,pjesmeuokvirenezbirkomzačudnoga
naslovaDo smr ti na red ne nude i brojne lirske, kulturološke i
ontološkeslikekojesvojim izvoromiutemeljenjemsmještaju
umjetnostriječiSenkeMarićuširikontekstkulturnihtradicija
Evropeiuonajuži,Hercegovine iMostara,najdominantnijeg
prostoranjenihživota.Usvemutomese,ipak,taoznaka„njenih
života“izdvajakaoključna.Naime,trećazbirkapjesamaSenke
MarićDo smr ti na red ne,objavljena2016.godine,funkcionira,
uvjetno rečeno, ikaonjenpoetskimemoar ikao romanusti
hovima ženskog lica.Do smr ti na red ne je, u svakomslučaju,
knjigaoneminovnosti jednogženskog,aopet i sveženskog i,
naširemuniverzalnomnivou,sveljudskogživljenjaiumiranja;
knjigaopoetskojgeneziženskeduše i tijela;knjigaoontolo
giji ženeubivanju inebivanju; aonda, to je i autobiografska
lirizacijamatrilinearnosti;te,takoreći,apokrifnizapisoženisa
vremenogdoba;kao i eshatološki epitafo specifičnoženskim
smrtimaautentičnogženskogpjesničkogiskustva,pričemusu
pjesmegovornadsopstvenimsmrtimaizpoziciježivljenjai/ili
preživljavanjado smr ti na red ne;ijošmnogotoga.Ovimradom
ćesepokušatiprikazatiianaliziratislojevitost(i)pričeženskog
subjekta,njena(hi)storija(her story)življenjaiumiranjaumno
žiniistih,odnosnozapisoženiizapisženeuzbircipjesamaDo 
smr ti na red ne SenkeMarić.

Naslovzbirkejenetipičaninesvakidašnji.Ondjelujekaoiskaz
iskustvapreživljenesopstvenesmrti.Njimezapočinjelirskapri
čaojednomodživota–nakonjednog,aprijedrugogumiranja–
ucjelokupnomživotučovjeka,itoproblematiziranogženskog
bića,akaoputovanjuod rođenjakaoprvestanice i smrtikao
konačnogkrajaputa, izmeđučegase,narazličitimstanicama,
bezbrojnoumire i ponovo rađa, svakiputnanekinovinačin.
Tapričaježenskaispovijestuslobodnomstihu.Pjesmesude
mistifikator složenih puteva ženskog postojanja u vizuri Sen
keMarić. Pjesnička (is)kazateljica govori izravno iz sebe, pa
iondakadajepjesničkiiskazudrugomilitrećemlicujednine,
kaoiuprvomilitrećemlicumnožine.Tomogoljavanjusebstva
u izrijekuživota,čiji susastavnidionebrojenesmrtidosmrti
konačne,izmeđuostaloga,doprinosiigrafikapjesme,obnaže
nostlirskogpostupkaiodsustvointerpunkcije,itopretežnona
mjestimagdjebi rečeničkiznak trebaooznačitiodređenikraj.
Paradoksalno,iporedtogaštosvakanarednapjesmaimaneku

3 Nafisi,A.(2014)The Re pu blic of Ima gi na tion: Ame ri ca in Three Bo oks,New
York:VikingPenguin.
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unutarnjuvezusprethodnom,teposljednjapjesmauzbircine
označavakraj,većjetajkrajživotvornootvoren,svakapjesma
izgledakaodajebašonaposljednja,itoujednoiprvaiposljed
nja, istokaošto je isvakidan, isvaki trenutakjednogživota,
naodređennačin, iprvi iposljednji.Usvemutome, jednuod
neobičnostipjesamaSenkeMarićuzbirciDo smr ti na red neu
odnosunastvaralaštvonjenegeneracije,pre ga že ne ge ne ra ci je,
patimeiovovremeneiz gu blje ne ge ne ra ci jeuMostaruiBosni
iHercegovini, karakterizira nadilaženje rata.Njene pjesme se
nebaveratom.Njenapoezijanegovorioposljednjemratnomi
poratnompreživljavanjuuBosnuiHercegoviniiliegzilu.Senka
Marićseudaljavaodtoga.Jednaodpreživljenihsmrtiunjenom
životujeismrtrata.Analognotome,jedanodnjenihprethod
nihživotauživotujeiživotrata.Onseuistovremenomodsu
stvu iprisustvu tekosjećauposljednjojpjesmipodnaslovom
„Dobroje“,čijeriječiispisujuiljepotuiužasživotakaozbira
različitihživota.ZanjujeSenkaMarićdobilatituluEvropske
viteškinjepoezijetimeštoje2013.godinepobijedilanaEvrop
skomtakmičenjuzaviteza/viteškinjupoezije,kojeokupljapje
snikeipjesnikinjeizAustrije,BosneiHercegovine,Hrvatske,
Italije,Mađarske,SlovačkeiSlovenije.Zbogpotkeipozicijete
pjesme,cijeluzbirku,naodređennačin,opisujuriječiobrazlo
ženjaOdlukemeđunarodnogžirija toga takmičenjasazavršne
manifestacijeodržaneuMariboru,unovembru2013.godine.U
tomobrazloženju,izmeđuostaloga,stojidaseautoricaneodri
če„osobneiemotivneumiješanostiupjesmu.Onaneiscrtava
paralele,negojednostavnojukstaponiradvanizapjesničkihsli
ka.Neštoneobičnosedogađauovojpjesmi.Onoštonijebilo
izgovoreno,odjednomdobivaoblik:ovdjenemanipolitikeni
rata,aliistovremenoteškojenepomislitinanesrećekojeovo
dvojeuzrokuje.“4Tuse,također,ističedajepjesmaSenkeMarić
„suptilna,sublimnaimudra.Onajeuspjelada‘porastedojed
nostavnosti’,kakobirekaovelikigrčkipjesnikJorgosSeferis.“5
Ontološkajukstapozicija,aliiisprepletenostživotaismrti,što
narazličitimnivoimapjesničkogiskazaprožimacijeluzbirku,
sadržanajeunaslovnomparadoksupjesme„Dobroje“slaven
skogkulturološkog,čestoironijskogizraza,zakojiautoricapri
likomjednogintervjuazaOslo bo đe njekaže:„dobrojeupravo
zatoštonije.“6Onadodaje:

4 SpiritofBosnia/DuhBosnebr.2,godište9,2.septembar2017.,http://www.
spiritofbosnia.org/bs/volume9no22014april/itsgood/?output=pdf

5 Isto.
6 Salčinović,E.„Moždabismoodustaliodljubavi“:IntervjusaSenkomMa

rić,Oslo bo đe nje,6.februar2017.,2.maj2017.,http://www.oslobodjenje.ba/
kun/umjetnost/mozdabismoodustaliodljubavi/193135.
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Mi slim da nam sva (...) ve li ka oče ki va nja, uvje re nost da 
smo pred o dre đe ni za sre ću i da ži vot tre ba ju či ni ti sa mo 
do bre stva ri ne olak ša va ju baš pre vi še. Sklo ni ja sam mi
sli ti da do bro i nje go va su prot nost, ka ko god da je na zo
ve mo, ni su dva po la, već sa mo dva is pre ple te na prin ci
pa. Uvi jek će mo uz sve do bre stva ri i gu bi ti, i bolo va ti, i 
pa ti ti. Lak še je ka da smo u sta nju to pri hva ti ti.7

Pjesmom„Dobroje“,dakle,završavapričaupjesmiSenkeMa
rićDo smr ti na red ne.Tapričauvelikogovorioljubavi,alinje
ne pjesme nisu ljubavne.One su fragmenti života koji se šu
ti.Drugimriječima, iz šutnjenastajupjesmekao fragmenti iz
života.

Svepočinjeepigrafomuriječipjesnikinjei/ilipjesničkogžen
skog lica kazivanja kao apokrifnim zapisom prapočetka priče
pjesamaizzbirke:

Za le đi ma mi je ka me ni zid. U ru ci već bo ca ugri ja ne 
vo de. Is pi jam to pli gu tljaj i za tva ram oči. Is pod me ne 
blješ ti mo re, pla vet ni lo ko je je spo sob no da pje va. U da
lji ni se na zi ru oto ci, kao osta ci pla ste li na od ko jeg je 
Bog pra vio ze mlju...8

IakopoezijaSenkeMarićintertekstualnovodisvojevrstandija
logsreligijskimtekstom,itoisKur’anomiBi bli jom,smisao
togaje tekpoetski i, iznadsvega, ljudski.Logikatogasmisla,
uvjetnorečeno,počivautežnjizaznanjemipotrebizapronala
skomodgovoranapitanjanakojaseodgovorinemogupronaći.
Izistograzloganjenepjesmeraz go va ra juisumjetničkomriječi
bosanskohercegovačkogpjesnikaMakaDizdara,češkofrancu
skogpiscaMilanaKundere imakedonskogknjiževnikaBlaže
Koneskog.Njenapjesnička„ja“intertekstualnokomunicirais
PenelopomizHomeroveOdi se je,ishazretiFatimom,isprvom
ženom,pramajkomčovječanstva,ismitskim,imističnimime
tafizičkim.Međutim,poezijaSenkeMarićjedubokoukotvljena
usvijetrealnostiukojemje,premariječimaautorice,„književ
nostčestostvarnijaodrealnogsvijeta.“9Njenazbirkapjesama
Do smr ti na red ne podijeljena je na četiri ciklusa koji su zao
kruženisljedećimnaslovima:„Jeliseovakoumire?“,„Talog“,
„Motifsféminin“i„Dobroje“.Svakiodnjihpojedinačno,kaoi
njihovojedinstvocjeline,ogoljenjeodmaskeulogakoječovjek
igranapozornicistvarnosti.Također,odnosstvarnostiiknjižev
nostiseupogleduiznutraizzbirkepjesamaSenkeMarićmože

7 Isto.
8 Marić, S. (2016) Do smr ti na red ne, Tešanj: Izdavačkoštamparska kuća

„PlanjaxKomercdoo“.
9 Salčinovič,E.nav.internetizdanje.
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vidjetikaoničeanskiplesdionizijskogiliprincipahaosaiapo
lonijskogiliprincipareda,pričemujeknjiževnostbližaapolo
nijskojspoznaji.Toznačidauvrtložnomkretanjuživotaibitka,
teuplesuživotaismrtiiliErosaiTanatosa,književnostpred
stavljainstinkt,nagonikonceptživotaistvaranja.Književnost
sena tajnačinpostavljanažensku liniju.Metaforički rečeno,
književnostdobivaulogumajkeumatrilinearnomciklusupri če
osopstvenomstvaranjusebeutijeluidušiženekroz(žensko)
tijelopjesmepjesničke stvarateljke, i tako iznovaod smrtido 
smr ti na red ne.Uodređenomsmislutakoipoezijapoprimasvoj
stvaromantičarskesileskojomsepjesnikinjarađa,itosvakom
pjesmomuvijekiznova.Pjesnikinjauulozilirskogsubjektaili
glavneakterkepjesmekaotenesavladivesilestvaranjaiživota,
nasuprotumiranjuismrti,aktualizirasopstvenostvaranjei(p)
ostanakkakopjesnikinjom, tako i ženom.Ugenezi sebe, i/ili
pjesnikinjei/iližene,odpjesmedopjesmenaredne,onastvara
imitoBoguMajci(Bog,kaoJedan,jeMajka–GodtheMot
her),madaje„vjera“njenihpjesamaateistička.Pjesnička„ja“
jeizopćenaodsvijeta,paiondakadasesjedinjavasnekimnje
govimelementima,ačakikadapoprimaatributeBogaMajke.
Lirskaakterkajeskorouvijekudru go stiuodnosunasvijet,neki
muškisubjekt,samživot,teinasamusebeusmisluodnosnosti
svogaduhaitijela.Iondakadaujednininekepjesmedru go sti 
njejednenema,većseusferimetafizičkeljubavidvojeujedin
stvupostavljajunaplanodređenepozitivnemitologemedru go
sti uodnosunasvijet,kao,naprimjer,upjesmama„Nalivadi“i
„Danas“,kojeuciklusu„Talog“iindikativnoslijedejednaiza
druge,toje„uslovljen[o]nepostojanjemsutra“10,ilise,naneki
druginačin,„događa“uprocjepupostojanja,naprimjer,usje
ćanjuilizamišljanju.Ipak,kadasedogađaju,fantazmesutuu
racionalnomkonstruktu.Njimasenajčešćedajesmisaotrenutku
i/iliživotu.Također,fantazmaupoezijiSenkeMarićčestoima
upravosuprotnoznačenjeodsamogznačenja fantazme.Jedan
odtakvihprimjeraiščitavaseupjesmiparadoksalnognaslova
„Važnostfantazme“,ponovouciklusu„Talog“.Važnostfanta
zmeizvizureženeutojpjesminijeumetafizičkojljubavi,već
uerotskomnagonu,seksualnojpožudi iseksuzbogseksakao
izrazu,paikrikuživotanasuprotsmrti.Erotskosetakouprin
cipu životamitologizira u pravcu ljubavi, i to fizičke ljubavi.
Eros je samotranscendirajuća moć, takoreći, nagona življenja
uemancipacijiživota.Nagonženskogživljenjaispisujese,na
primjer, i slikomekstatičnogplesapjesničke akterkeu ljetnoj
haljini,vjerovatnonapočetku jeseni (daugo di nje mu,ali ida
seosjetiživom,jerži va je, ži va je, ži va11),upjesmi„Ples“koja

10Marić,S.nav.djelo,str.38.
11Isto,str.29.
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u pjesničkom nizu zbirke slijedi nakon „Važnosti fantazme“,
te timeisamostalno iusvojevrsnomdijalogus tompjesmom
dopunjujeznačenjefantazmeinjenevažnostiu,takoreći,poet
skomleksikonusavremenogženskogživljenjaiumiranjaSenke
Marić.Tajnizfantazme,uslijedunakon„Važnostifantazme“i
„Plesa“,upotpunjujuipjesme„Naobali“i„Kaonafilmu“.Sva
kapjesmajeujednoipričasamazasebeidiojednepričeDo 
smr ti na red ne.Istovrijediizatajnizpjesamafantazme,između
ostalihtogamodusa,kaoizasvakicikluszbirkepojedinačno,a
ondaizazbirkuucjelini.I„Važnostfantazme“i„Ples“i„Na
obali“i„Kaonafilmu“,svakapjesmanasvojnačin,stvarafan
tazmusuporištemurealnosti.„Naobali“jepjesmaodvojekoji
već odavno nisu dvoje u jedinstvu, već zasebne jednine kako
unutarrealnostitakoiunutarfantazmeukojoj,nizatrenutak,
nemaodsustvarealnostijer„kasnojevećdasepokuša“12išta.
Tonpjesmejetužaniimaoznakusmrtiurazličitimvarijacijama.
Uminuspostupkuipjesmeinjenefantazmenalaziseželjaza
timdasemoždapokušaneštokakozanamanebiuvijekosta
jale tišine i/ili „mjesta kojima ne pripadamo“13. Pjesma „Kao
nafilmu“seujednomodnjenihmogućihčitanjaostvarujekao
svojevrsnafantazmaizminuspostupkapjesme„Naobali“.Neki
„on“ćemoždapokušatineštoi„spasiti“14ženuuulozipjesničke
glavnejunakinje,iliobratno,pjesničkujunakinjuuulozižene.
„Kaonafilmu“jenjenakratkapričaustihovima:

Akoosluhneš

tišinaćetenavestinamojtrag

Prepoznatćešmepodlanovima

ukojesamurezala

svedosadašnjeporaze

(li ni ja lju ba vi na glo pre sje če na 

ožilj kom iz dje tinj stva)

Moždaćešmetadaspasiti

iljubiti

onakofilmski

–glavazabačenaunazaddok

vijorikosa.15

12Isto,str.30.
13Isto.
14Isto,str.31.
15Isto.
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Međutim,„Kaonafilmu“dolazinakonpjesme„Naobali“,ka
koupjesničkomnizuzbirketakoimetaforičkinakonsmr ti te
pjesme,paje„Kaonafilmu“inekanovafantazmainekanova
mogućnostrealnostiiživota.Zarazlikuodpjesme„Naobali“,
čijajefantazmao(ne)mogućnostiprošlosti,akaotakvajeigro
teskna,pjesma„Kaonafilmu“injenafantazmaokrenutisuka
budućnosti,anjentonjekombinacijatragikeikomike,također,
ukategorijigroteske.Ženajetusamaiusamljena,kakvajeveći
nomženaizhistorijepričeustihuDo smr ti na red ne SenkeMa
rić.Njenepjesmeispisujuiskonskumatrilinearnupričuoženi.
Naime,ženajepredodređenaprvomženominjenimgrijehom.
Tajgrijehjeujednomznačenjskomnivouioži ljak iz dje tinj stva 
izpjesme„Kaonafilmu“kojimjeobilježenažena.Tako,reci
mo,pjesma„Ugriz“izciklusa„Motifsféminin“pričasljedeću
priču:

Tovoćejeuvijekjabuka

danemoraštrošitidodatneriječi

nasimboliku

Ugrizjeurezanutvojuprirodu

Onajesvakakodošlaprijetebe

predodredilatvojput

tvojpad

Ionako

akozagrizešuneštotvrđe

nikotenećerazumjeti.16

Ženauulozilirskejunakinje(ililirskajunakinjauulozižene),
ipak,iuprkossvemu,za gri za u neš to tvr đeipostajeizopćenija
odsamežene,atimeiodsvojestvoriteljice/(pra)majke,aliija
ča–postajepjesnikinjom.Onasamasebestvaraodpjesmedo
pjesmenaredne,odsmrtido smr ti na red ne.

Prvi cikluspjesamakoji nosi naslovu znakupitanja „Je li se
ovakoumire?“predstavljapočetakstvaranjaparadoksalankon
tekstuikonceptusmrtiiztognaslovnogpitanja.Tajciklusjei
najkraćiuzbirci.Njegačinečetiripjesmepodnaslovima:„Smr
ti“,„Postop“,„Hronikajednebolesti“i„Tijeloovo“.Metafo
ričkirečeno,prvicikluspredstavljari ječ ko ja bi ja še na po čet
ku.Ta riječ poetski ispisuje suočenje sa smrću uslijed bolesti
karcinomadojkepjesničkogženskog lica.Lirskaakterka seu
iskustvenojstvarnosti, takoreći,preživljavanjasopstvenesmrti

16Isto,str.60.
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iumiranjadijelovasopstvenogtijelaizjednačavasasamompje
snikinjom. Naime, Senka Marić pjesnički ogoljava intimno i
bliskoiskustvosmrtisvogatijelaiživotnakonsmrtiodređenih
dijelovasvogaženskogtijelauožiljcima, teknjiževnomriječi
nastojidashvatiiprihvatisvojunovustvarnost,nadljudskosve
denanivoljudskogidaseposlijetesmrtiiznovastvori.Uduhu
takveriječiprvapjesmaprvogciklusakojaseobraćasmrti,na
štoupućujeinjennaslov„Smrti“,počinjeinkantacijompjesnič
kemisliMakaDizdaraiznjegovepjesmepodnazivom„Svatov
ska“.Pjesničkaakterka,ženaspočetkapjesmekojajeupotrazi
zabiljkom„štorakliječi“17,učijojulozisejavljasamapjesni
kinja,svojompoetikomprenosisvojepsihičkostanjenaprirodu
iostataksvijeta.Njenanutarnjostudekonstrukcijitimepostaje
postupakkonstrukcijepjesme.Upotrebomelemenatatakozvane
„patheticfallacy“ipostupcimamitologizacijetapjesničkažena
transcendirauBogaMajku.Međutim,ukrajnjemishoduipo
stupkom(anti)transcendencijeseispostavljadasukonturemi
tološkogupisaneuautobiografskojastvopjesnikinje,čimepo
ezijaSenkeMarić,većnasamompočetkuzbirke,postajeimit
ostvaranjupjesnikinje.Pjesma„Smrti“završavaautoteličkom
inkantacijom izDizdarovepjesmepreformulisanomupitanje:
„Smrćumojomhoćeliumrijetisvijet?“.TapjesmaSenkeMa
rićfunkcionirakaoinkantacijaprvogciklusa,koji,također,na
osobitnačin,djelujekaoinkantacijacijelezbirke.Pitanje:„Jeli
seovakoumire?“ponavljaseunutarpjesme„Hronikajednebo
lesti“kojabolnomiskrenošćuispovijedaoemocionalnomitje
lesnomsuočavanjusbolešćukarcinomadojkeipreživljavanju
životaispunjenogsopstvenimumiranjem.Prviciklusijestelir
skahronikapreživljavanjabolestižene.Tojenjenakratkapriča
ohistorijibolestisopstvenogatijela,liriziranidnevnikpreživlja
vanjasvogumiranjaizapisotomekakojenadživjelasopstve
nusmrt.Iznadsvega,tajcikluspjevaoživotuipjevaživotuiz
pozicijeneposrednogiskustvasmrti.Četiripjesmekojegačine
su,svakanasvojnačin,suočenjesasmrću,atimeisaživotom
jerživotjedinousuočenjusasmrćudobivapravoznačenje.Na
prvomfrontusuočenjasasmrćusunjenakožaitijelo.Prvoće
jojotkinuti tre ći nu si se18, azatimće jojod sje ći obje si se19. „I
onda“,onakaže,

...čekanje

idanidugiibijeli

akičmamojaodkamena,odmermera

17Isto,str.7.
18Isto,str.9.
19Isto,str.10.
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držimeuspravnoinepopušta

nepriznaje

torastakanjetijela,tobolnofragmentiranje

upućivanjenanjegovunesavršenost

lomljivost

krhkost

napuklost...

Ja–mehanizamukvaru.20

Tendencijommehanizmapreživljavanjausuočenjusumiranjem
sebeuvidukarcinomadojke ispostavljasepod no še nje nana
čin„kaodasedešavanekomdrugom“21.Pjesnikinjakrozpoe
zijusamasebestvaradokseustvarnostikaomodalitetupoezije
njen(a)al ter egorastvarairazjedinjujesam(a)usebiisam(a)
odsebe.Njenobićeseusvijeturealnostiras ta čeodnjenogtije
la,pajeishodištepoezijeiknjiževnostistvaranje.Književnost
jemoždajedinaBogMajkaupoezijikaokrajnjojrealnostiDo 
smr ti na red ne SenkeMarić. Pjesnička „ja“ SenkeMarić pje
smompo ku ša va da sta ne u svo ju ko žu22 iprisjećase,gutajući
boljerjojjekožauska–„zatosveto(naravno!)/iličinakožu
žene“–kolikožudi„dostarosti/dovući/tijelo/ovo“23.

Životucjelini jeuviđenjuSenkeMarić„talogštoostane iza
nas“24. Iz razloga značenja temetafore je naslov „Talog“ po
sljednjepjesmeizdrugoginajdužegciklusaujednoinaslovto
gadijelazbirke.Pjesmeizdrugogciklusaprogovarajuoljubavi,
tojmoždanajstarijojpjesničkojpreokupaciji,alinekomnovom
ženskomosjećajnošćukojaje,sjednestrane,duhovnaimeta
fizička,asdruge,tjelesnaierotska.Ljubavusvimtimvidovi
majejedanodosnovnihsastojakata lo ga,odnosnoživota,ito
iondakadaljubaviusvimnjenimoblicimanedostajeuživotu,
iondakadaljubaviusvimvidovimaima,ilikadaljubaviima
tekuodređenimtragovima.Zbogtoga,vjerovatno,nijeslučajno
dasenasamomkrajupjesme„Podprijetnjomsmrću“uciklu
su„Talog“dešavastih„Dosmrtinaredne“25koji imafunkciju
inaslovazbirke.Ljubavu„Talogu“,ipjesmiiciklusuuzbirci
SenkeMarić, a u posudbi, recimo, višestruke književnemisli
transnacionalneturskespisateljiceElifŠafak(ElifShafak/Elif

20Isto,str.1011.
21Isto,str.12.
22Isto,str.13.
23Isto,str.14.
24Isto,str.45.
25Isto,str.24.
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Şafak),jestestvarkojajeprisutnasvojomodsutnošćuondaka
dajenema.Iakojeiu„Talogu“iuzbirciDo smr ti na red ne u
cjeliniostihovljenaljubavusavremenomsvijetu–itounivou
ljubaviizmeđupartneratoje,uovomslučaju,emocionalnaifi
zičkaljubavjedinoizmeđumuškarcaižene–ljubavježenskom
linijomoblikovanaprošlošćuihistorijom.Prošlostjemodalitet
sadašnjosti,ahistorijajekaonje go va pri ča (HI Story)neizbje
žnoutkanaunje nu pri ču (HER story).Pjesnička„ja“jesavreme
naženakojasemijenjauodnosunaženuizprošlosti,alijeona
idaljeobilježenabremenomhi storije.Onaježenakaojednai,
istovremeno,sveženeujednoj.Društvoukojemlirskažena živi
do smr ti na red nesesporijemijenja(iliseumnogomenemije
njanikako)istagnirauodnosunaprogresivnumisaopjesničke
„ja“pjesnikinje.Međutim,ionasamaječestouraskoluizmeđu
sebe iznutra i izvana– izmeđusvojemisli injenog izraza, iz
međusvogabitiinebitiisamogznačenjabivanjainebivanjau
sopstvenomključu.Osimtoga,njenobremejeistrah.Između
ostaloga, to je strahodmnogihoblika smrti, paonaupjesmi
„Podprijetnjomsmrću“kaže:

Zartakoteškojeodrećisesvihtihsati

štoihusvojojnesmotrenostinazvasmoljubavlju?

Zarneznašdatojesamo

strahodtijelakojeseraspadauzemlji

zatogajebiloprijekopotrebno

oživjeti

samojošjednom

jerkozna

moždavećsutra

tajužasni

neizdrživi

vodoravni

položaj

Itišina

Tišinagustezemljekrozkojuneprolazizrak

Zatodahćemoglasno.26

26Isto.
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Kli še ti zi ra ne sli ke27 ljubavi, kako ih sama pjesnička/pjesniki
nja „ja“ naziva, dio su ta lo ga života i kao takve su životne i
životvorne.Međutim,no va osje ćaj nost28 pjesnikinjinog izraza
usmisluoriginalnogemocionalnogsamootkrivanjarazbijabilo
kakvu klišetiziranost pjesničke slike.Uduhu te nove osjećaj
nosti,izmeđuostaloga,isamoćepredstavljajutvorbeniprincip
straha,aliiženskogbremenauodređenomsmislu.Naime,tkivo
savremenepoezijeSenkeMarićčiniitradicija,panjenalirska
ženanijeupotpunostioslobođenamatrilinearnognasljeđažene
kao„slabijegspola“ipodređenogpolauodnosunamuškarca.
Njenasrećaječestouvjetovanaakcijomibivanjemmuškarca,a
onasama,dokutopografijisvojihtišinačeka,većinomsenalazi
upozicijistagnacijeinebivanja.Kaotakvajeteknapolastvarna.
Osvojojne pod noš lji voj la ko ći po sto ja njakaže:

Nemogusesjetitikakosesmije

kakosesmije

kadajelakoživjeti.29

Onaje,također,nezaštićenainejakaikaoženaikaopojedinacu
vrlomnovomsvijetujernijeimunanabolestisavremenogdruš
tva.Ženaupjesmi„Našebolesti“nemasnagedase„uzaludnim
gestomdizanja ruku“30 zaštiti od tih bolesti društva: kon flik ta 
re al no sti i že lje, ne u ro za, ank si o znih po re me ća ja, ne us kla đe
no sti ida i ega31, iluzijestvarnosti ial ter na tiv nih či nje ni ca,da
upotrijebimotrumpovskumetaforu.Isvejeto,opet,diota lo ga.
Međutim,lirskaženautranscendencijipjesnikinjeimasnageda
progovori,patimeidadigneglas,nadvladastrahodživljenjai
daživiriječjudo smr ti na red ne.

Upravo,pjesma„Talog“,svojompozicijomifeminističkimmo
tivomdruštvenogta lo gaženskeulogekojaseoblačikao ured no 
skro je na ha lji na „zadobrudjevojčicu“32,uvodiitematikutrećeg
ciklusakojijenaslovljen„Motifsféminin“.Utomdijeluzbir
keprelamajuseglasoviženskogpoliglasjakrozhistorijuuvidu
nje ne pri če, kao i kroz književnost i druge oblike ljudske ili,
boljereći,ženskepojavnosti,iispreplićusintimompjesničkog
ženskog lica. Ona, pjesnička protagonistica ili lirska akterka
ili (is)kazateljicapjesme, jeu„Motifs féminin“ i slaba i jaka,

27Isto.
28Kelly,A.„DialecticofSincerity:LionelThrillingandDavidFosterWalla

ce“, 17. oktobar 2014., 2. septembar 2017., http://post45.research.yale.ed
u/2014/10/dialecticofsinceritylioneltrillinganddavidfosterwallace/

29Marić,S.nav.djelo,str.25.
30Isto,str.42.
31Isto.
32Isto,str.45.
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ibolnaiotupjelaodboli,icjelovitaipodijeljena,isveženei
ni jedna cijela, imitologizirana i sasvim stvarna, s pozicijom
iuživotukojiseživiiuživotukojiseneživi.Pjesmeiztre
ćegciklusaslobodnimigolimženskimglasomizgovarajupriču
ženskestranesvijeta.Tapričajematrilinearna,štoznačidaje
postavljenanaženskuliniju.Priča,međutim,nijelinearna,nije
hronološka,većjenelinearnorazbacanaufragmente.Paradok
salno,upričujeutkanahronologijaženskepričekrozhistoriju
uvidunje ne pri če.Njeneni ti u sit nom ve zu33,daseposlužimo
metaforomizposljednjepjesmeizciklusa„Motifsféminin“pod
nazivom„Niti“, uvezuju ženu iz tradicionalnogpatrijarhalnog
sistema,njenušutnjuitrpljenje,iženuizsavremenogdruštva,
jošuvijekneoslobođenuijošuvijekneoslobođenoza da tih okvi
ra34 tradicije.Tažena lirikom,odnosnopričomiknjiževnošću
prevladava„zadati“strahženeinjeno(ne)postojanjeutišinama.
Onaprogovaraionašimmajkamainasljeđutešutnjeitrpljenja.
Timeprogovara i protiv tognasljeđa, i tokaoprvimženskim
koracima/riječima,kaodatekpokušavahodati/govoriti(iživje
ti),kaodasveženaunjenomutjelovljenjutekprogovarajer„I
nesložesetaslovauriječi/jerušiinisunaviklenatajzvuk“35.
Onasamusebeizričeuvidurađanja.Ta„Ona“postajepjesniki
njom.Uunutarnjemrazgovorulirskeženespjesnikinjomusebi
upjesmi„Razgovor“izmeđunjih„dvije“sla žu se slo va u ri je či:

Znašdamorašviše

Da daš ili da ti se da?

Izgubljenaupotrazizaodgovorom

Jošuvijekdopuštašdatemimoilazedani

...što sa mo ne pro baš da ži viš

tektako

bezprevelikebuke

pustikosu

pustirukeniztijelo

dodajkakavosmijeh

ipočniopticamaicvijeću

obiločemu

samoneomrakuiznutra

33Isto,str,65.
34Isto,str.64.
35Isto.
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Šta če kaš?

Ne skre ći po gled!

Če ga se bo jiš?

govoriona

onakojojvišenemoguprodatisvojelaži

Ona–izogledala

Onakojaseuopćeneplašidaspavasama.36

U svemu tome, u tišinama i njenim procjepima, u paradoksi
ma–ikadajekaožena„slabija“i„slabijispol“,ikadasesu
blimnoispostavljajakomuslabostimai/ilisopstvenebolestii/
ilisvihbolestidruštva isvijeta,pa ikadasenanekinačin is
postavlja„snažnijimspolom“,Ona, lirska(sve)žena,književna
hroničarkaženskestranesvijeta–Pjesnikinja,ispuštaslovoDo 
smr ti nared nedaotupi„oštricu/štopodrebrimaživuranuveć
pravi“37.Toslovojesveženski

uzdahkojimsmoprešutjele

sveovovrijeme

savršenemajke

podatneljubavnice

izvrsnekuharice.38

Zbirkaucjeliniispisujeautentičnuženskuontologijukakoživo
ta,takoismrti,štoseuposebnomključutematiziraiuposljed
njem,četvrtomciklusu„Dobroje“.Unjemuseuvidusvojevr
snezavršneilizaključneriječiobjedinjujuiradostiituge,isreće
inesreće,isvijetlaitamnastranaživljenjanekaodvasuprotna
principa, većkao isprepletene životneneminovnosti, gdje je i
smrtneminovnostživota.Topografijanutarnjostiudekonstruk
ciji upotrebom elemenata „pathetic fallacy“ s početka zbirke
transcendirautopografijunutarnjostiukonstrukcijinanjenom
kraju,pričemujeidekonstrukcijadiokonstrukcijepomatrili
nearnojlinijiMaj ke Ze mlje.Tako,naprimjer,Ona,doksasvog
prozoragledakomšijinujapanskujabuku,koja„[l]aganodrhti
navjetru/doklopte jesočne/blještavenapozadiniodsivog
Huma/vukupremazemlji“39,prošaptava:„Se stro/...iz dr ži još 
ma lo/ot past će!“40Naosnovusvegatoga,akojeznačenježivo

36Isto.str.6162.
37Isto,str.64.
38Isto.
39Isto,str.76.
40Isto.
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tausmrti,ajezikmjeraživota,daseposlužimoparafrazomrije
či41ToniMorison(ToniMorrison),prveženeafričkoameričkog
porijeklakojajedobilaNobelovunagraduzaknjiževnost,Senka
MarićpoezijomDo smr ti na red ne jezičkiogoljavaženskibitak
životaistvarapoetikuženskogživljenjaživotabliskogsmrti,a
ondaiživotnijegživota,usopstvenomizrazu.
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Abstract

SenkaMarić, an acclaimedBosnian andHerzegovinian poetess, has
written a brief “herstory” of female living and dying in her 2016
collection of poemsUntil the Next Death. Unlike history – seen as
HIStory,meaning that history ismainlywrittenbymen–HERstory
revealsawoman’ssideoftheworldthroughherpersonalstory.Until
theNextDeathis,inmanyways,anautobiographicalcollection,soit
canbeseenasapoeticmemoirofSenkaMarić.Oneofitsmanypoetic
levelsisherowngenesis,bothasapoetessandawoman.Also,itcould
beseenasalyricalnoveldepictingherfemaleontology.Accordingly,
this paper analyses the concepts of female “being” and “notbeing”
inSenkaMarić’sbookUntil the Next Death,aswellas theelements
of autobiographisation and mythologisation of herstory, including

elementsofmatrilinealityinallthesecases.

Key words: Senka Marić, herstory, Until the Next Death, female  
ontology, autobiographisation, mythologisation, matrilineality

ИванаЖивић,Костур,
цртеж,графитнаоловканапапиру,100x70цм,2017.
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МЕХАНИЧКИИНЕЖИВИ
СВЕТУПИНЧОВОМРОМАНУ

В.
БУДУЋНОСТЉУДСКЕВРСТЕИЛИ
СПОЗНАЈАИСТИНСКЕПРИРОДЕ

ЧОВЕКА
Сажетак: Реч ко ја мо жда нај бо ље опи су је свет ро ма на В. То ма са 
Пин чо на је сте реч ха ос. Од су ство ка но на исти ни то сти и ре фе
рент них та ча ка у свим сфе ра ма ствар но сти по ста је уни вер зал ни 
прин цип, што отва ра пи та ње шта је чо ве ко ва ствар ност уоп
ште. Пин чон гра ди свет у ко ме се гу би ди стинк ци ја из ме ђу жи вог 
и не жи вог, мо гућ но сти кон тро ле и ње ног при ви да, исти не и не и
сти не. Ли ко ви ро ма на пред ста вље ни су као ме ха нич ки кон струк
ти, ко ји се ха о тич но про би ја ју кроз го ми лу не пот пу них ин фор ма
ци ја и по лу и сти на, у же љи да до ђу до са мо о дре ђе ња или би ло ка
квог зна че ња у све ту ко ји их окру жу је. Њи хо ва не мо гућ ност да то 
по стиг ну, због че га се из но ва и из но ва вр те у за ча ра ном и за тво
ре ном кру гу не зна ња, ства ра ат мос фе ру ап сур да, оп ште па ра но је 
и мра ка, ко ја у ве ли кој ме ри под се ћа на дис то пиј ске ви зи је бу дућ
но сти. У та квом ха о тич ном и де зор ијен ти са ном све ту, све ту ко ји 
је од ре ђен ин фор ма циј ском ен тро пи јом и го ми ла њем не пот пу них 
по да та ка ко ји се са мо ре про ду ку ју, по тра га за исти ном оста је у 
до ме ну фан та зи је. Фан та зи ја по ста је је ди на ен кла ва зна ња, сво
је вр сни па ра лел ни свет и је ди но ме сто где се из за тво ре ног кру га 
мо же иза ћи, од но сно где се мо же од го во ри ти или бар на слу ти ти 
од го вор на фун да мен тал на пи та ња људ ске ег зи стен ци је. У скла ду 
с тим, на ме ће се пи та ње да ли је свет Пин чо но вог ро ма на В. не
што што ће тек до ћи или не што што већ је сте и што је мо жда 
од у век и би ло.

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
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Кључне речи: То мас Пин чон, В., дис то пи ја, пост мо дер ни зам, 
инфор ма циј ска ен тро пи ја

РоманВ.ТомасаПинчонаувеликојмериодређујеатмосфе
раопштегхаоса.Утаквомхаотичномидезоријентисаном
светугубиседистинкцијаизмеђустварнoстииимагинаци
је,истинеилажи,човекаиаутомата.Другимречима,тоје
светукоме јенемогућепоставитибилокаквуреферентну
тачку или оријентир, те су и сами ликови налик честица
ма које се хаотично крећу кроз непотпуне информације и
полуистинеупотразизасамоодређењемиистиномкојаим
константноизмиче.

Темакојаувеликојмеридоприносиатмосферихаосатиче
сеодносаживогинеживог,односночовекаимашине.Ли
ковиромана себесциљнокрећу горедоле „попут јојоаˮ1,
њиховиоткуцајисрцасу„музикаметрономаˮ2,анастајуиз
зиготакоји„немадушуˮјер„зиготјематеријаˮ3.Разликаиз
међуживогинеживогјезамагљена,исвепостајематерија
којасефилтриракрозпризмумеханичкогилиаутоматског.
Перцепцијачовекакаоаутоматапосебнодолазидоизражаја
уделовимароманаукојимаселиковиподвргавајупластич
нимоперацијама,изкојихпроистичекакофизичко,такои
духовнопропадање.Након авионскенесреће,ЕванГодол
финодлазинаоперацијунаконкоједобија„хрбатносаод
слоноваче,јагодичнекостиодсребраибрадуодпарафинаи
целулоидаˮ4,дабисепосленекогвременапотпунофизич
кидеформисаоипостаонаказа.Једнаодглавнихженских
јунакиња,ЕстерХарвиц,одлазина застрашујућуестетску
операцијуносадабисакрила своје јеврејскопорекло, ау
којојјехирурграстављаисастављапопутмашинекојојтре
бапоправкадабибољерадила.ДекаденцијаЕстерХарвиц
управолежиуњенојдехуманизацијибудућидаjeуекспе
риментусвогхирурга,ШејлаШенмејкера,употпуностили
шенаљудске димензије, док се појам душе, онако како је
људидоживљавају,губи.Телоидушасеизједначавају,не
савршеностителапостајуистоштоинесавршеностидуше,
наштасугеришеисамШенмејкердокразмишљаосвојој
пацијенткињи:

„Епаштаједакледуша.Тојепредставаотелу,апстракци
ја која превазилази реалност: оношто је Естер била при
казивало се чулима уз извесне несавршености костију и

1 Pinčon,T.(2010)V.,Beograd:Čarobnaknjiga,стр.14.
2 Исто,стр.51.
3 Исто,стр.330.
4 Исто,стр.107.
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ткива.Шенмејкербимогаонаповршинуизвућиистинску,
савршенуЕстеркојајетаворилаунутарнесавршенеЕстер.
Њенаћедушатакобитинапољу,наповршини,блиставаи
неизрециволепа.ˮ5

Механизацијаидехуманизацијачовекајетакођеприсутнаи
упомалокомичној,илипретрагикомичнојпричиоФергусу
Миксолидијану,јунакуроманакоји,будућидајезавистанод
гледањателевизије,накрајуисампостајесаставнидеосвог
омиљеногуређаја:

„Осмислиојегенијалнипрекидачзагашење,којијепримао
сигнализдвеелектродеприкаченезакожунаунутрашњој
странињеговихподлактица.КадабисеФергусспустиоис
пододређеногнивоабудности,отпоркожебисеподигаоиз
надзадатевредностиитимеделоваонапрекидач.Фергусје
такопостаопродужетактелевизора.ˮ6

Фасцинираност предметима које Пинчонови јунаци или
махнитоуграђујуусвојатела,иличаксамипостајуњихови
продужеци, може указати на потребуљудске врсте да оп
станеусветукојимсвевишедоминиратехнологија.Утом
смислу, тежња ка неживом имеханичком представља вид
преживљавањаусветугдемашинепреузимајуконтролунад
људима,односноукоменеорганскосвевишезамењујеор
ганско.Каоштосеиусамомроманунаводи,„зубииметал
трајуˮ7,докјеорганскаматеријакраткогвекабудућидасе
брзодезинтегрише.Стимувези,Младен Јаковљевићна
водидасеразвојпластичнехирургијеиекспериментисање
сљудскимтеломможепосматратикаоуводуерукиборга,
штосеуроманунајбољевидиувођењемПокроваиШока,
хуманоиднихлутакакојисемогупосматратикаометафора
будућегчовека.8Иакосуупотпуностинаправљениодсин
тетичкихматеријала,овеандроидне творевине,башкаои
ЕстерХарвиц,служедабисенањимаспроводилиекспе
риментиитестови,теделујуготовоподједнакоживикаои
људи,штосејасновидиуједномодзамишљенихразговора
измеђуБенијаПрофејнаиПокрова:

„’Какоиде?ʼ,рече.

Бољенегокодтебе.

5 Исто,стр.303.
6 Исто,стр.61.
7 Исто,стр.304.
8 Jakovljević, M. (2011) Pa ra lel ni sve to vi: od nos post mo der ne pro ze pre

ma fan ta stič noj i na uč no fan ta stič noj knji žev no sti (doktorska disertacija),
Filozofski fakultet uNovomSadu,Univerzitet uNovomSadu,NoviSad,
стр.149.
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’Молим.ʼ

Молимитеби.ЈаиШоксмооноштоћетеисвиоста
липостатиједногдана.ˮ9

Континуиранатежњаканеживомимеханичкомдолазидо
климаксаупоглављимаукојимаХербертСтенсилтрагаза
мистериозномженомВ., насловном јунакињом романа.У
Стенсиловим визијама,В. се креће кроз простори време,
мењајући се постепено на континуумуљудскомеханичко,
односноживонеживо,дабинакрајуодСтенсиловемајке
илизаводницеВикторијеизЈоркширапосталасвештенику
обликумеханичкелутке,којудецанаМалтирастављајуна
делове,каоштосерастављаисвакадругамашина.Другим
речима,В.постајесимболерекиборга,ереукојојсуљудиу
потпуностимеханичкиконструкти,односнороботи,штосе
јасновидиуједномодњенихпоследњихописа:

„Стенсилсечакудаљиоодсвојихуобичајенихтумарањака
кобијезамисилиосада,саседамдесетишестгодина:коже
блиставеоднекеновепластике;собаокаодстакла;алиса
дасафотоелектричнимћелијама,прекосребрнихелектрода
спојенихсаоптичкимнервимаоднајчистијебакренежице
штоводедомозгаоноликосложеногколикотоматрицади
одаможебити.Соленоиднирелејибилибијојнерви,сер
вомоторибијојпокреталибеспрекорнеудовеодпластике,
срцеодплатинебијојпокреталохидрауличнутечносткроз
венеиартеријеодбутиратаˮ10

Тежњаканеживомимеханичком,какотврдиИренаЈавор
ски, може се довести у везу и са људским пропадањем.11
Свођење човека на предмет или машину која је лишена
слободневољеиспиритуалне,односнодуховнедимензије
представљадеградацијусамесуштинељудскеприроде,аиз
континураностиовогпроцесапроистичемрачна,дистопиј
скавизијабудућностиукојојчовекнеможебитиништави
шеодбесвене,безосећајнеиинертнетворевине,којајежива
коликоипредмети.Фокуснадекаденцијичовека,премаРи
чардуЛехану,јасносевидииуметаморфозамасамеВ.која
„оличава свођењежене са сексбогињена трансвестита, с
мајкенапроизвод,сљудскогбићанагротеску.12Повезаност
механичкогидекадентногпомињесеврлоексплицитноиу

9 Pinčon,T.нав.дело,стр.292293.
10Исто,стр.422.
11Javorski,I.(2012)VirtuelnaV.išlemilnovogdoba,Po ljaбр.474,NoviSad:

KulturnicentarNovogSada,стр.76.
12Lehan,R. (2008)Odmitadomisterije,Po lja br. 453,NoviSad:Kulturni

centarNovogSada,str.91.
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самомроману,амождајенајбољеописујеМесјеИтаг,лик
изједногодпоглављаоВ.,кадакаже:

„Декаденцијајестеопадање,удаљавањеодсвакељудскости,
иштосевишеудаљавамо,томањељудскостиимамо.Аза
тоштосвемањељудскостиимамо,приписујемољудскост
коју смо изгубили неживим предметима и апстрактним
теоријама.ˮ13

Међутим, ако би се трагање заВ. посматрало као процес
трагањазаистиномосуштиниљудскеприродеилиодгово
ромнапитањештајечовекуопште,концептинеживогиау
томатскогдобијајудругудимензију.Онивишенисупродукт
људскепотребедаопстанеусветукојимвладатехнологија,
већпостајудеољудскесамоспознаје,односноконачногса
знањадачовекзаправоинијеништадругонегомеханизам.
Утомслучају,ПокровиШок,каоиописВ.усвојојседамде
сетишестојгодининисуметафоребудућегчовека,већоно
шточовекјесте.Људскадимензијанијеизгубљена,какото
Итагкаже,већјесаморедефинисанаисагледанаиздругог,
мождајединогправогугла.Самимтим,људинепостајуау
томатиилимеханичкиконструкти,већкрозсветфантазије
сазнајуилибарпочињудаосвешћујудатоубитијесуида
сутомождаодувекибили.

Уприлоговаквојинтерпретацији,идеичињеницада јеи
читавсветилиуниверзумуромануВ.представљенкаоме
ханизамкојифункционишеускладусасопственимзакони
ма.УједномодпоглављакојаописујуСтенсиловупотрагу
замистериозномВ.,појављујесеФаустМаијстрал,Малте
жанин који је преживео немачко бомбардовање у Другом
светскомратуикојизапочињесвојуисповестописомсобе
укојојпише:

„Просторијаједноставнопостоји.Тоштосеналазимоуњој,
и што тамо проналазимо метафору сећања, искључиво је
нашакривица.[...]Димензијесујојпетсатриипосадва
метра.Зидовисуодлетаваижбуке,окречениистомоном
нијансомсивекаоипалубекорветеЊеговогвеличанстваза
времерата.Собајеоријентисанатакодајојдијагоналеиду
од северосевероистока ка југојугозападу, односно од се
верозападакајугоистоку.Затосвакипосматрачсапрозора
ибалконанасеверосеверозападнојстрани(краћојстрани)
можевидети градВалету. [...]То је соба.Акокажемда је
мадрацизмољканодсамачкогхотелаовдеуВалетиубрзо
позавршеткурата,дајештедњакихрануобезбедиламеђу
народнахуманитарнаорганизацијаилидајестоузетизкуће

13Pinčon,T.нав.дело,стр.416.
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којајесадапрекривеназемљом–каквебитоималоимало
везесапросторијом?ˮ14

ПерцепцијаМаијстралове собе као простора с јасним ди
мензијамаиположајем,просторакојиједноставнопостоји
независноодемоцијаисећања,можесепосматратикаоме
тафора читавог света.Филтрирање света кроз призму не
живог имеханичког је у том смислу само средство којим
се сугеришешта свет суштински јесте–огроманмехани
замвођенсопственимзаконимаиправилима,којифункци
онишенезависноодзначењаилиобјашњењакојемуљуди
додељују. Такође, виђење света као гигантског механизма
имплицирамеханичкуприродусвегаоногаштоонсадржи.
У складу с тим, човеки неможе битиништа друго осим
материјалногконструктакоји једеовећегсистема,сложе
нијегмеханизма,икојијекаотакаввођенфизичкимзако
ниматогсистема.Тумачећиједнуоднајутицајнијихстудија
НорбертаВајнера15,америчкогматематичараиоснивачаки
бернетике,АндреНуселдернаводида суиљудиимаши
не„кибернетичкисистемикојипримајупорукеизспољног
светапосредствомсензорнихорганаилирецептораикоји
регулишусвојуинтеракцијусасветомпoпринципуповрат
неспреге.ˮ16Другимречима,принципрецепцијеиреакци
јепредстављаесенцијалнипринциппонашањакакољуди,
такоимашина.

Паралелеизмеђуљудииаутоматасуконстантноприсутне
иусамомроману.Иакојеуглавномпредстављенакаожена,
једанодпрвихописанасловнејунакињеВ.уСтенсиловом
дневникувишеподсећанаописнеживогентитетаилимеха
ничкогконструкта:

„МногосевишекријеизаиунутарВ.негоштојебилокоод
наспретпостављао.Неко,негоштајеона.ˮ17

Истопоређење јенереткоприсутноуимагинарнимразго
воримаимеђуПрофејнаиПокрова.Упркостомештољуди
себеупорновидекаоживабићакојапоседујуспиритуалну
димензију,самконцептдушепредстављенјекаовештачка
творевинакојапостојисамоуљудскомумуикојујечовек
измислио због сопствене неспособности да спозна своју
истинскуприроду:

14Исто,стр.311312.
15Wainer,N.(1948)Cyber ne tics: or Con trol and Com mu ni ca tion in the Ani mal 

and the Mac hi ne,Cambridge,Mass,MITPress.
16Nusselder, A. (2009) In ter fa ce Fan tasy: A La ca nian Cyborg On to logy,

Cambridge,Mass.:MITPress,p.67.
17Pinčon,T.нав.дело,стр.5859.
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„’Ти чак немаш ни душу. Како онда можеш да
говориш.ʼ

Откадјепатиимаш?Штаседогодило,пронашаоси
Бога?ˮ18

Перцепција човека као аутомата можда је најпластични
је приказана у краткој епизоди о Килроју, познатом лику
са графита за време Другог светског рата у Сједињеним
Америчким Државама, који од цртаног хуманоидног ли
каубрзодобијаобличјемашине.Међутим,испостављасе
дајеуправообличјемашинењеговопрвобитноиистинско
обличје:

„Но,свејетобилапревара.Године1940.Килројјевећбио
ћелависредовечан.Будућидаму јеистинскопорекло за
борављено,могаоједаседодвориљудскомроду,шлемил
скићутећиотомекакавјебиокаоковрџавимладац.Билоје
товрхунскопрерушавање;метафора.ЈерКилројјезаправо
освануонаовомсветукаодеопојасногфилтера,овако:

Слика1Не жив19

СликаКилројакаомашинекојасепрерушаваучовека20је
значајнанесамозатоштовеомаексплицитноуказујенаме
ханичкуприродуљудскеврсте,већизатоштоотваратему
људскеперцепцијеињенихограничења,теуводиконтраст
између стварности каква јесте и стварности како је човек
види. Поређењељудског мозга с појаснимфилтером који
пропуштасамосигналекојимогупроћикрозунапредод
ређениопсегуказујеналимитираностљудскеперцепције.
Другим речима, људи могу регистровати само један део
спектра стварности који, као једини доступан човеку, чи
нињеговусвест.Деоспектракојиљудскимозакнеможеда
перципира,можесесамонаслутитикрозпројекцијуусвет
фантазијеилипаралене световекоји,поНуселдеру,имају

18Исто,стр.293.
19Исто,стр.447.
20Видетиследећуслику:Исто,стр.446.
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улогу„интерфејсаизмеђучовекаисвета.ˮ21Фантазијатако
постаједимензијакојаљудимаомогућавадапроширесвоју
свест о свету.Ако сепође од тога да јељудскимозак са
мопојаснифилтеркрозкојисепроцесуирастварност,он
дајефантазијасредствокојимсеопсегфилтерапроширу
је,изчегапроистиче„шира,већаигушћасвестˮ22,односно
„издизањеизнадперципиранестварностиˮ23.

Слика2
СветфантазијесесличнообјашњавауФројдовомпсихоа
налитичкомприступу.Фантазија сепосматракао светпо
тиснутог знања, алиисто тако и као свет који имапотен
цијалдапрошириљудскусвест,штонереткоизазивастрах
однаслућенихспознаја.Уједномодсвојихрадова24,Фројд
говори о неугодним и застрашујућим тренуцима људске
спознајекојечовектешкоразумеилиобјашњава,теихпод
водиподхалуцинацијеилиснове.КакоФројднаводи,човек
утаквимтренуциманановоспознајеоноштојевећпознато,
алипотиснуто,дабинакрајупоновоиспливалонаповрши
ну.Иакосутренуциоживљавањаподсвесногзаљудеуглав
номзастрашујући,паихизтогразлогаигноришутакошто
имприписујудимензијунестварног,Фројдтврдидаупра
во оваква искуства имају велики потенцијал да прошире
људскуперцепцијустварности.

АкосепођеодФројдовеанализе,хаосипаранојауроману
В.проистичуизпотискивањаспознајесветакаомеханичког
удоменподсвестикоја,будућидајеувекбудна,тражина
чинилитренутакдаиспливанаповршинуиоткријеистину
којаћенегиратисвештосуљудиодувексматралиистини
тим.Такваистинасетичекакоесенцијечовековеприроде,

21Nusselder,A.нав.дело,p.87.
22Schachterle, L. (1989) Bandwidth as Metaphor for Consciousness in

PynchonʼsGravity’sRainbow,Stu di es in the Li te rary Ima gi na tionvol.22,
p.115.

23Le Guin, U. (1979) The Lan gu a ge of the Night: Es says on Fan tasy and  
Sci en ce Fic tion,NewYork:G.P.Putnam’sSons,p.84.

24Freud,S.TheUncanny,in:Stan dard Edi tion of the Com ple te Psycho lo gi cal 
Works of Sig mund Freudvol.17,(1919),London:HogarthPress,рp.217
256.
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такоисврхењеговогпостојања.Иакољудиживеспредубе
ђењемдасувољнаиспиритуалнабића,насумичнабекства
усветфантазијеихнаводедапредосетедасуништадруго
до микромеханизама, делова већег, сложенијег макроме
ханизмакојифункционишеускладусасопственимзакони
маиукомеонинемајуникаквуконтролуиливољност,већ
једноставнопостоје.

Утаквомконтексту,физичкетрансформацијеЕстерХарвиц
иФергусаМиксолидијана,којеихготовосводенанивоне
живог,представљајуподсвеснипроцестрагањазањиховом
суштинском природом. Слично се могу тумачити и зами
шљениразговориизмеђуБенијаПрофејнаиПокровауко
меПокровкажедасуониШок оноштоћесвиљудипостати
једногдана.ОнонаштаречиПокровамождасугеришује
стедаћељудиједногданапостатисвеснидасенипочему
неразликујуодхуманоиднихлутака, јеруправотои јесу.
Времедоносипроширењељудскесвести,изчегапроситиче
другачијаперцепцијастварности,стварносиукојојсегуби
дестинкцијаизмеђуживогинеживог,аштосевидииуна
ставкуразговораизмеђуПрофејнаиПокрова:

„’Какотомислиш–свићемоједногданабитипопут
тебеиШОКа?Мислишмртви?ʼ

Јесамлијамртав?Акојесам,ондасамнатомислио.

’Акониси,штасионда?ʼ

Скоро па исто што и ти. Нико од вас неће далеко
догурати.ˮ25

Спознајанеживеимеханичкеприродечовекаприсутнајеи
упоглављимаукојимаХербертСтенсилтрагазамистерио
зномнасловномјунакињом,којанакрајудословнопостаје
робот.Међутим, ова поглавља такође сугеришуда је свет
фантазије паралелни светили светпотиснутог знањакоји
повременоотварасвојавратаиослобађазастрашујућеисти
неокојимасељудиплашедаразмишљају,штосеувеликој
меривидиуописуСтенсиловограсположењапредодлазак
наМалту,употразизаВ.:

„ДржаосеподаљеодМалте.Плашиоседасвеоконча;но,
дођаволасвеиакоостанеовде.Скупитисеодстраха;про
наћиВ.;нијезнаочегасевишеплашио,В.илисна.Илису
тобиледвеверзијеједнетеистествари.ˮ26

25Pinčon,T.нав.дело,стр.293.
26Исто,стр.355356.
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Перцепцијачовекакаомеханичкихконструката,каоистрах
одтаквеспознаје,присутанјеиуПрофејновојперцепцији
света,местаукомељуди„немајулицаˮ27инеизгледају„ни
малосмисленијиодпредметаˮ28.Профејновапотребазаса
моћомиизбегавањебилокаквеблискости саљудима јеу
томслучајусамоповршинскаманифестацијаистогстраха
којиосећаиХербертСтенсил.БениПрофејнсенеплаши
смрти,већвизијесмртиукомесењеговотелораспадакао
исвакидругипредмет, јергауправотаквавизијаводидо
спознаједајеисамживколикоипредмети,каоидајесве
начемусењеговаперцепцијасветаисамогсебетемељила
одувекбилаобичналаж:

„Профејну,самомнаулици,увекћесечинитидајеможда
ионтрагаозанечимштобимучињеницуосопственом
распадањуучинилосхватљивијомкаодасерадиобило
каквојмашини.Увекбисеуправотадајављаострах:ту
би се претварао у ноћнумору. Јер сада, ако настави да
корачатомулицом,несамоњеговодупевећируке,ноге,
сунђерастимозакичасовникодсрцаморајуостатииза
његакаосмећенаплочнику,морајубитиразбацанимеђу
канализационимшахтовима.ˮ29

Предосећајдајечитавсвет,каоисамчовексамомехани
замкојимуправљавајуфизичкизакониплашиликоверома
набудућиданегирасвеоноуштасуониикадаверовали
илисвеоноштоникаданисупреиспитивали.Концептдуше,
вољностиилидекаденцијечовекаутомслучајугубиупори
ште,ајединаразликаизмеђучовекаипредмета,илимаши
не,вишесенеможетражитинаконтинуумуживонеживо,
већтрајнопролазнобудућидаорганскаматеријаодкојеје
човексачињенимароктрајања,докјенеорганскаматери
јанеуништива.Самимтим,нановосенамећепитањедали
јечовекова тежњаканеживоми аутоматскомуромануВ.
видутркивања с технологијом, која се свебржеразвијаи
преузимаконтролунад светом,или је једноставнопроцес
освешћивањапотиснутеистинеосуштиничовековеприро
декојуљудинаслућујупројектовањемупараленесветове,
односносветовефантазијеипотиснутогзнања.

Уприлогтомеидеи једнаодсуштинскиходликапостмо
дерне књижевности. ПремаМекхејлу, фокус постмодерне
уметностинису„епистемиолошка,већонтолошкапитањаˮ30

27Исто,стр.146.
28Исто.
29Исто,стр.45.
30McHale, B. (1992) Constructing Postmodernism, London/New York:

Routledge,p.247.
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Самимтим,идејапостмодернизманиједаимитира,интер
претира или анализира свет, већ да ствара алтернативне
световеупотрази заодговоромшта је светуопште,каои
штаседешавакадасеграницеизмеђуалтернативнихсве
товаизгубе.УромануВ.,Пинчончитаоцу управо даје ту
могућност,могућностдакрозпаралелнесветовефантази
јемењавизурустварности.Светфантазијепостаје„основ
истинскограсуђивањаˮ31,доменпотиснутогзнањакојиводи
ка„обновљенојсвестиостварности.ˮ32

Међутим,оноштосеиспостављакаоподједнакобитноје
стеуспостављањеразликеизмеђусвести,односнознањаи
интуиције, односно наслућивања. Иако Херберт Стенсил
предосећаистинукојасекријеизаВ.,ииакоБениПрофејн
осећадасуљудиживиколикоипредмети,ниједанодњих
недолазидокрајњеистине,односнониједанодњихне зна,
већсамона слу ћу је.Утомсмислу,ПинчоновроманВ.семо
жесхватитиикаопародијаначовековепокушаједаоткрије
истинуилипоигравањесачовековомзаблудомда јеможе
открити,збогчегасенамећепитањедалијесазнањепот
пунеистинеуопшемогуће, анаштауказујеиПрофејнов
одговорнапитањедали јеизсвојихискуставаиштанау
чио:„Не.Овакобезразмишљањарекаобихданисамнаучио
нитиједнујединупроклетнуствар.ˮ33

Математичкиприступкојиувеликојмериобјашњавачове
ковунемогућностдадођедоистинедајеКлодЕлдвудШе
нон, амерички научник и инжењер, који појам ентропије
тумачи у оквиру теорије информација.34 Појам ентропије
првенствено се користи у термодинамици где представља
неуређенуенергијукојасенеможепревестиурад,односно
топлоту, због чега неуређеност система константно расте.
Међутим,Шенон се фокусира на анализу информацијске
ентропије према којој непотпуност једне информације ре
зултира у гомилању бесконачног броја нових непотпуних
информација, односно полуистинитих података, због чега
је немогуће ући у траг првобитној информацији, односно

31BurilloGadea,M.(2008)EntropyandtheFantasticinPynchon’sNarrati
ves,CLCWEB:ComparativeLiteratureandCulturevol.10/4,6November
2017,http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1395&con
text=clcweb,p.5.

32Wells,L.VirtualTextuality,in:Re a ding Mat ters: Nar ra ti ve in the New Me
dia Eco logy, eds. Tabbi, J. andWutz, M. (1992) Ithaca/London: Cornell
UniversityPress,p.260.

33Pinčon,T.нав.дело,стр.466.
34Shannon, C. E. (1948) A Mathematical Theory of Communication, Bell

System Tec hni cal Jo ur nalvol.27/3,8November2017,http://www.math.har
vard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf



60

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

целовитој истини. Пластична илустрација овог процеса
дата јенапримеру језика.35Шенонузимапрвихпетслова
алфабетакојекомбинујеускладусправилиманекогзами
шљеногјезика,долазећидошеснаестмогућихкомбинаци
ја,којепредстављајушеснаестмогућихречиудатомјези
ку.Даље,онпретпостављадауколикобисеовихшеснаест
речиискористилезатворбуреченицауистомјезику,могло
биседоћидоодређеногскупамогућихреченица,односно
порука, које у датом језику могу настати. Међутим, исто
тако,употребасвихсловауциљусастављањаречи,каои
употребасвихтаконасталихречирадистварањареченица
доводидонастанказначајновећегбројареченицаилипору
ка.Акобиседаљенаставилосакомбиновањемтаконаста
лихпорукауновепоруке,илидужереченице,бројтаквих
порукапостајебесконачан,причемусвакуодњиходликује
истиилисличанстепенвероватноћедасутачне.Коначни
разултат овог процеса јесте бесконачно гомилање порука,
односноинформација,збогчегаједоизворнеинформације
немогућедоћи.

У романуВ., непотпуност информација о насловној јуна
кињистварабројнеинтерпретацијекоилиштаоназаправо
јесте:заводљиваВикторијаРенизЈоркшира,морбиднаВе
раМеровингизнемачке колоније уАфрици,мистериозна
ВероникаМанганезе саМалте, мајка Херберта Стенсила,
илиВероника,просвећенипацовизпарохијеоцаФеринга.
Истинитостсвакеинформацијеимаистистепенвероватно
ће,збогчегајетрагањезаистиномоВ.осуђенонапропаст.
Младен Јаковљевић такође наводи да је разоткривање В.
отежаноуправотимештосудоступниподациоњојнепот
пуни,насумичниинедовољноповезани,икаотаквиства
рају сложенумрежуинформација која константно расте.36
Стога,акојеВ.заистаметафорачовекаиличитавогсвета
каомеханизма, затворенисистемукомесенепотпунеин
формацијеиполуистинеконстантносаморепродукујупред
стављалавиринтизкогасенеможеизаћи,тесуутомсми
случовековепројекцијеупаралелнисветфантазијесведене
нанивопредосећаја,анезнањаиличињенице.

Ипак,упркосхаосувидљивомнаповршинииентропијиин
формација,којасеможепосматратикаоразлогхаоса,Пин
чоновроманВ.је,какоЈаковљевићтврди,суштинскианти
ентропијски роман.37 Уводећи паралелни свет фантазије,
Пинчонотваравратаљудскеподсвести,тетакоијунацима

35Исто,стр.56.
36Jakovljević,M.нав.дело,стр.137.
37Исто,стр.138
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ичитаоцимароманадајемогућностдапредосетештајесу,
штасубилиилиштаћепостати.Самимтим,дилемадали
јеречосадашњости,прошлостиилибудућностипрестаје
дабудебитна.Битноједасеграницечовековеперцепције
стварностипомерајуиотварају,башкаоштосепомерајуи
границекњижевностикојасесвевишеотварапремаисто
рији,математици,физициилиинформационојтехнологији,
аутежњидапружицеловитијуимождаистинитијуслику
стварности.
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INANIMATEANDMECHANICALWORLDOF
PYNCHON’SV.

ANTICIPATINGTHEFUTUREOFMANKINDOR
INTUITINGHUMANTRUENATURE

Abstract

IfoneistofindasinglewordtodepictthenovelV.byThomasPynchon,
itappearstobethewordchaos.Thelackofordersurfacesasauniversal
principlewhichisincreasinglytakingcontroloftheworldasweknow
it,manifestingitselfindifferentwaysthroughouttheentirenovel.Chaos
isseenintheabsurdlivesofthepostwarcontemporaries,inthehalf
truthsresultingfromtheabundanceofincompletedatacreatingoverall
paranoia,aswellasinthegrowingtendenciestowardstheinanimate
andthemechanical,whichmakethedistinctionbetweenhumansand
machinesalmostcompletelyblurredandanticipateadystopianvision
of future as a dark place inhabited by automatic creatures. In other
words,theworldofthenovelV.isaplacewheretheconceptoftruth
becomesnonexistent,whereitisnolongerdiscerniblewhoorwhatis
incontrolfromwhoorwhat isbeingcontrolled,andwhereeventhe
distinctionbetweenwhoandwhatlosesitsfoothold.Insuchachaotic
anddisorientedworld,governedbyinformationentropyandhalftruths,
thequestformeaningispossibleonlywithintherealmoffantasy.In
fact,fantasyappearstobetheonlyenclaveofknowledge,theparallel
worldwhichallowsbothcharactersandreadersofthenoveltoanswer
the fundamentalquestionsofhumanexistenceorat least intuitwhat
humans tend to call the truth.Accordingly, the novelV. brings up a
questionwhethertheworlditdepictsrepresentsourfuturerealityorthe

realityasitisandasithasalwaysbeen.

Keywords: Thomas Pynchon, V., dystopia, postmodernism,  
information entropy
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КУЛТУРАИДЕВИЈАНТНОСТ
Пред пу бли ком – чи та о ци ма Културе, на ла зи се осам тек
сто ва у ко ји ма се ау то ри ба ве од но сом из ме ђу кул ту ре и 
де ви јант но сти. Ова ко ши ро ко од ре ђе ње једне од тема 157. 
бро ја која носи наслов Култураидевијантност, ре зул тат је 
на сто ја ња да се о фе но ме ну чи ју ре ле вант ност у са вре ме ном 
дру штве ном контек сту ни је те шко бра ни ти (ри јеч је о дру
штве ној кон стан ти), отво ри при ча на не што дру га чи ји на
чин. На и ме, овај фе но мен се не ри јет ко са гле да ва из би нар не 
пер спек ти ве добро-лоше.Сто га смо у овом бро ју на сто ја ли 
да по ну ди мо дру га чи ји угао гле да ња на де ви јант но, а да би
смо то ура ди ли би ло је нео п ход но из бје ћи огра ни че ња ко ја 
би у кон цеп ту а лном сми слу на ме тао дик сурс о пот кул ту ри 
(као де ви јант ној кул ту ри). 

Чи ни се да смо у тој на мје ри успје ли. На и ме, чи та ју ћи тек
сто ве на ших ау то ра уо чи ли смо да они не за ви сно је дан од 
дру гог ње гу ју за јед нич ки при ступ. Ми смо га на зва ли тра-
гање за разумијевањем. Шта оно им пли ци ра? Да се де ви
јант но не по сма тра као кроз оку лар ври јед но сне обо је но
сти (до бро/ло ше), да се на сто ји про ник ну ти у зна че ња ко ја 
ствар но сти у ко јој жи ви да је ак тер – но си лац де ви јант ног, 
да се ра зу ми је ње гов од нос пре ма кул ту ри ко јој (не) при
па да и да се пре по зна зна чај дру штве нокул тур ног ми љеа у 
креира њу и одр жа ва њу де ви јант ног.

На ши ау то ри су би ра ли раз ли чи те ме то до ло шке при сту пе 
и тех ни ке ка ко би ука за ли на ве зу кул ту ра – де ви јант но. 
За хва љу ју ћи то ме до би ли смо ка ле и до скоп ски жи во пи сан 
по глед на де ви јант не фе но ме не и њи хо ву ре ла ци ју са кул ту
ром из те о риј ске (ми смо је на зва ли птич јом) и ем пи риј ске 
пер спек ти ве. Ка да је ри јеч о по то њој, не тре ба да из не на
ди то што су ау то ри, тра га ју ћи за зна че њем, пред ност да ли 
квалита тив ном при сту пу. 

Ево о че му су пи са ли. Проф. др Сла ђа на Дра ги шић Ла баш 
пред нас по да сти ре кро скул ту рал не на ла зе о зло у по тре би 
ал ко хо ла ме ђу мла ди ма, пре по зна је ти пич не обра сце пи је ња 
и на сто ји да ра зу ми је овај фе но мен у се тин гу по стмо дер ног 
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дру штва. Освр ћу ћи се на уло гу кул ту ре у кре и ра њу кри ми
на ли те та, проф. др Ђор ђе Иг ња то вић нас упо зна је са ни зом 
ре ле вант них те о риј ских при сту па ау то ра из ове обла сти и 
пру жа за ин те ре со ва ном чи та о цу ши ро ки оквир за ра зу ми је
ва ње ре че не ве зе. Слич ном те мом се ба ви и Урош То мић. Ко
ри сте ћи се сво је вр сном дру штве ноисто риј ском, и ана ли зом 
се кун дар не гра ђе, скре ће па жњу на оби љеж ја и дру штве ну 
уло гу афро а ме рич ких ган го ва. Кроз ана ли зу ето са ука зу је и 
на лич ну ди мен зи ју при пад ни штва ган гу. Спе ци фич ни зна
чај кул ту ро ло шког ми љеа пре по зна је и Вла ди мир Мен тус, 
чи ји при лог, чи тан из угла Дир ке мо ве со ци о ло ги је, свје до
чи о сна зи со ци јал не (дез)ин тре гра ци је и о су и ци ду као о 
дру штве ној чи ње ни ци. Ана До шен ана ли зи ра дру штве не и 
кул ту ро ло шке фак то ре ко је до во де до по ја ве по вла че ња мла
дих у Ја па ну. На уло гу дру штве них ин те ре са у кон струк ци ји 
де ви јант но сти па жњу нам скре ће и текст На та ше Јо ва но вић. 
Ау тор ка да је пре гле дан при каз за пад них дис кур са о нео ори
јен та ли зму и прак са ма за сно ва ним на њи ма, ба ве ћи се из у
зет но ак ту ел ном те мом ко ја би се у нај кра ћем мо гла опи са ти 
као кул ту ро ло шки кон фликт у чи јем су цен тру же не (ко је 
тре ба спа ша ва ти?). Ма ри ја Ра до ман се, по ред те о риј ске 
ана ли зе, осла ња и на сту ди је слу ча је ва не би ли ис пи та ла 
иден ти тет ске по зи ци је геј осо ба. Ау тор ка раз от кри ва раз ли
чи те сег мен те бор бе за иден ти тет, али и из ра же ну по тре бу 
не хе те ро се ксу ал них осо ба за при па да њем кул ту ри/дру штву. 
Иден тич ну по тре бу – припадати (кул ту ри, кон вен ци о нал
ном дру штву), има ју и шти ће ни ци При хва ти ли шта за од ра
сле и ста ре у Бе о гра ду. Ко ри сте ћи ду бин ски раз го вор, проф. 
др Ми ла на Љу би чић је на сто ја ла да ра зу ми је зна че ње ко је 
уло га битибескућник има за ње не но си о це. 

Ко ли ко смо успје ли у на сто ја њу да раз от кри је мо раз ли чи
те аспек те ве зе из ме ђу кул ту ре и де ви јант ног, оста вља мо 
читао цу да сам про цје ни. 
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град
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НОВАКУЛТУРАУПОТРЕБЕ
АЛКОХОЛА:BIN GE DRIN KING 

– КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО 
КОМУНИКAЦИЈЕ
ПРИКАЗСЛУЧАЈА

Сажетак:Урадусебавиморазматрањемновијихобразацакон-
зумацијеалкохолаупопулацијиадолесценатаимладиходраслих–
пијењаинапијањаугрупи(bingedrinking).Сматрамодаовакав
начин окупљања-дружења представља и културу (субкултуру)
младих с краја 20. и почетком 21. века у Србији. Нова култура
пијења знатносмањуједосадапостојећероднеразлике (какоу
количинама попијеног алкохола тако и начину конзумације), те
нарушавадосадашњестереотипеомушкомиженскомпијењуи
понашању.Поредпредстављањастранихинашихистраживања
оbingedrinking-у,идруштвенихикултурнихфактораризика,ана-
лизираћесеидванаративамладих(младићаидевојке)којиприпа-
дају/линовојкултурипијења.Налазимодасеновакултурапијења
младихзнатноразликујеодранијетрадиционалне,адајеразлика
осимуначинупијењаипросторуукомесепијеиумотивацији.
Ранијусоцијализацијусадајезаменилаиндивидуализацијапотре-
ба,тесмопостојећемтермину„контролисангубитакконтроле”
додали„конзумацијауместокомуникације”.

Кључнеречи:bingedrinking,млади,роднеразлике,група
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Увод

Но ви обра сци пи је ња и дру же ња мла дих1 с по чет ка 21. ве ка 
у Ср би ји мо гу да се ана ли зи ра ју и сме сте у кул ту ру пи је ња, 
али и суб кул ту ру.2 Ср би ја је зе мља са ал ко хол ном кул ту ром 
(„су ви” обра зац пи је ња)3 те би се тер мин суб кул ту ра осим 
због од ре ђе них спе ци фич но сти мо гао да ко ри сти и због нео
до бра ва ња ова квих обра за ца пи је ња у по пу ла ци ји адо ле сце
на та, а по себ но у жен ској по пу ла ци ји. Та ко ђе се раз ли чи та 
де ви јант на, али и кри ми нал на по на ша ња по ве зу ју са на пи
ја њем у гру пи (bingedrinking).Нај пре ће мо де фи ни са ти на
ве де не обра сце пи је ња и bingedrinking, а он да пред ста ви ти 
раз ло ге за те шка опи ја ња адо ле сце на та и мла дих од ра слих 
у не ким зе мља ма са „су вим” и „мо крим” обра сци ма пи је ња. 

„Су ви” обра зац пи је ња под ра зу ме ва те шко пи је ње, че сто до 
ин ток си ка ци је, ко је ни је ве за но за по ро дич не и со ци јал не 
си ту а ци је, а при сут но је у Цен трал ној и Се вер ној Евро пи. 
„Мо кри” обра зац ка рак те ри ше че ста упо тре ба ма њих ко ли
чи на ал ко хо ла, углав ном ви на, у вре ме обро ка или по ро дич
них про сла ва, а при сут но је у Ју жној Евро пи. „Су ви” обра
сци се ве зу ју за зе мље у ко ји ма се ко ри сте пи во и же сто ка 
ал ко хол на пи ћа, а „мо кри” за зе мље у ко ји ма се ко ри сти ви
но.4 Ме ђу тим, ка да су мла ди у пи та њу ова ква по де ла је те
шко одр жи ва. Упра во но ви обра сци кон зу ма ци је ал ко хо ла у 
по пу ла ци ји адо ле сце на та и мла дих од ра слих сма њу ју до са
да шње кул тур не раз ли ке у пи је њу. Bingedrinkingна ру ша ва 

1 Под пој мом суб кул ту ра („кул ту ра у кул ту ри”) под ра зу ме ва ју се спе ци
фич ни кул тур ни обра сци или кул тур ни си стем ко ји де ле чла но ви не ке 
со ци јал не гру пе, а ко ји су ал тер на тив ни у од но су на кул ту ру. Суб кул ту
ра се ка ко у ла ич ком та ко и у на уч ном дис кур су че сто по ве зу је са де ви
јант но шћу, иа ко сам фе но мен не пред ста вља не га тив ну по ја ву (Љу би
чић, 2017). Пи је ње је као кул тур ни ар те факт од ре ђе но дав но, још 1965. 
(Man del ba um, 1965 пре ма Ho gan et al. 2014: 94) – кул тур но де фи ни са но, 
угра ђе но у/и оп ста је као део кул ту ре. Те шка опи ја ња или ин ток си ка ци је 
су од у век по сто ја ле у ал ко хол ним кул ту ра ма, али не и као до ми нан тан 
обра зац пи је ња у не кој гру пи. 

2 Ho gan, S. P., Perks, K. J. and Rus sellBen nett, R. (2014) Iden tifying the Key 
So ci o cul tu ral In flu en ces on Drin king Be ha vi or in High and Mo de ra te Bin
geDrin king Co un tri es and the Pu blic Po licy Im pli ca ti ons, JournalofPublic
Policy&Marketing, Vol. 33, No. 1, p. 94.; Љу би чић, M. (2017) Српска
енциклопедија,одредницадевијантностисубкултура (у при пре ми за 
штам пу)

3 Сма тра мо да се уз тер мин кул ту ра мо же да ко ри сти „мо кра” и „су ва”, 
а у скла ду са на шим је зи ком ја сни је би би ло ко ри сти ти „мо кра“ или 
„ал ко хол на” кул ту ра као опис оне у ко јој се до ста пи је и на пи ја у свим 
со ци јал ним си ту а ци ја ма. Ипак, у ра ду ће мо се др жа ти тер ми но ло ги је 
ко ја се ко ри сти у ви ше сту ди ја ко је се ба ве кул ту ра ма пи је ња. 

4 Rey, J. Al co hol mi su se, in: IACAPAPe-Textbook ofChild andAdolescent
Mental Health, ed. Rey, J. (2012), Ge ne va: In ter na ti o nal As so ci a tion for 
Child and Ado le scent Psychi a try and Al lied Pro fes si ons, p. 2.
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тра ди ци о нал не обра сце у „су вим кул ту ра ма” у ко ји ма је ал
ко хо ли зам за сту пљен у знат но ве ћем про цен ту у од но су на 
„мо кре” и све ви ше при бли жа ва раз ли чи те кул ту ре пи је ња. 

Bingedrinking пи је ње се нај че шће де фи ни ше ме ди цин ском 
де фи ни ци јом – као пи је ње (екс це сив но, зло у по тре ба ал ко
хо ла) ко је пре ла зи пре по ру че не гра ни це у крат ком вре мен
ском пе ри о ду (ис пи ја ње ве ли ких ко ли чи на на мах). Обич
но се ми сли на 5 и ви ше од 5 пи ћа.5 По на ла зи ма, упо тре
ба ал ко хо ла као и ова кав на чин кон зу ма ци је по ве зан је са 
раз ли чи тим вр ста ма де ви јант ног и кри ми нал ног по на ша ња 
мла дих. Ви ше сту ди ја, као и зва нич ни ста ти стич ки по да ци, 
ука зу ју да је пи је ње мла дих по ве за но са кри ми на лом, као и 
са ри зич ним сек су ал ним по на ша њем, не пла ни ра ним труд
но ћа ма ма ло лет ни ца, ло шим успе хом у шко ли, пси хич ким и 
пси хи ја триј ски јим про бле ми ма. Нај ве ћи број на сил нич ких 
де ла – ху ли ган ски ис па ди и ван да ли зам по чи ни ли су мла ди 
под деј ством ал ко хо ла.6 

По сто ји ви ше фак то ра ко ји су до при не ли ства ра њу но ве 
кул ту ре пи је ња ко ју смо на зва ли по ред по сто је ћих тер ми
на у ли те ра ту ри („кон тро ли сан гу би так кон тро ле”, „кон тро
ли са но пи је ње”, „но ва кул ту ра ин ток си ка ци је или „те шког 
пи је ња”, „те шко епи зо дич но пи је ње”) „кон зу ма ци ја уме сто 
ко му ни ка ци је”. Ва жно је на пра ви ти раз ли ку из ме ђу кул ту ре 
пи је ња ко ја се ве зу је за до ми нан тан обра зац пи је ња у јед
ној гру пи bingedrinking и по вре ме ног ко ри шће ња слич них 
обра за ца пи је ња ме ђу од ра сли ма и ста ри ји ма. Да ље у ра ду 
ће мо пред ста ви ти не ке од зна чај них ри зич них фак то ра за 
bingedrinking, са по себ ним на гла ском на со ци о кул тур не и 
дру штве не. 

Заштомладипију?

Пи је ње мо же да бу де ва жан део со ци јал ног жи во та мла дих. 
Ис по ља ва се на раз ли чи тим ни во и ма, и то као део сим бо
лич ког ка пи та ла ко ји раз два ја по пу лар не од не по пу лар них, 
као но во ис ку ство ко је се од ви ја без су пер ви зи је ро ди те
ља, а ко је је за бра ње но и ве за но за аван ту ри зам и ри зик, и 
као ис ку ство у те сти ра њу пре ко ра че ња гра ни ца сва ко днев
ног жи во та, ко је укљу чу је сло бо ду и до бро во љан гу би так 
контроле.

5 Обич но се ми сли на 4 стан дард на пи ћа за де вој ке и 5 за му шкар це. Ме
ђу тим, по сто ји про блем шта се под ра зу ме ва под стан дард ним пи ћем у 
раз ли чи тим др жа ва ма.

6 Иг ња то вић, Ђ. (2011) По јам и ети о ло ги ја на сил нич ког кри ми на ли те та, 
Crimen, бр. 2, стр. 190; Gor don, R., Mac Kin tosh, M. A. and Mo o die, C. 
(2010) The Im pact of Al co hol Mar ke ting on Youth Drin king Be ha vi o ur: A 
Twosta ge Co hort Study, AlcoholandAlcoholism, Vol. 45, No. 5, p. 475.
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Мла ди че сто же ле да уз кон зу ма ци ју ве ли ких ко ли чи на ал
ко хо ла по стиг ну из ме ње но ста ње ума. Сма тра се да мла ди 
да нас све ин тен зив ни је ко ри сте ал ко хол и дро ге да би се 
одво ји ли од са мих се бе и јед но лич не сва ко дне ви це и да је 
до сна жне дру штве не екс пан зи је „ве штач ког ра ја” до ве ло 
осе ћа ње те ско бе, иза зва но пра зни ном и не мо гућ но шћу со
ци јал ног ста па ња, као и хе до ни за ци ја7 оби ча ја. Зна чи, ове 
суп стан це ни су ви ше са мо сред ства за опу шта ње, ко ли ко 
сред ства за бе жа ње од се бе и дру гих (и дру штва). Та ко да 
по тре ба за кон зу ма ци јом пси хо ак тив них суп стан ци (ПАС) 
ни је ви ше мо ти ви са на ис кљу чи во хе до ни змом, већ по ста је 
сред ство за олак ша ва ње пси хич ког, со ци јал ног и дру штве
ног ра строј ства (због по ве ћа не емо ци о нал не ра њи во сти, 
осе ћа ња уса мље но сти и про бле ма у ре ла ци ји са са мим со
бом и дру ги ма; оте жа не се па ра ци је и со ци јал не тран зи ци је –  
не за по сле но сти, по ро дич них, ма те ри јал них и стам бе них 
про бле ма…).8

Уко ли ко bingedrinking схва ти мо као из ме ње но ста ње ума, 
он да се по ста вља пи та ње да ли по сто ји кон тра дик тор ност 
из ме ђу ова квог на чи на пи је ња и ва жно сти са мо кон тро ле у 
нео ли бе рал ним по тро шач ким дру штви ма? Ипак, ако се кон
тро ли са на ин ток си ка ци ја сма тра са мо кон тро лом пи је ња и 
про ра чу на тим за до вољ ством он да се ком би ну је хе до ни зам 
по тро шач ког дру штва и са мо кон тро ла нео ли бе ра ли зма.9 
Сма тра мо да ова кав на чин пи је ња пре мо же да пред ста вља 
бунт про тив уме ре но сти и са мо кон тро ле.10 Та ко ђе ка да се 
са мо кон тро ла по сма тра у кул тур ном кон тек сту до би ја ју 

7 Хе до ни зам по ти че од грч ке ре чи и зна чи ужи ва ње, за ба ву, за до вољ ство. 
Уства ри циљ је за до во љи ти се бе – што бр же (ин стант за до вољ ство) и 
сма њи ти бол (по је ди нач но или у гру пи). 

8 Li po vetsky, G. (2008) Paradoksalnasreća, Ogled o hi per po tro šač kom druš
tvu, Za greb: An ti bar ba rus d. o. o, str.154156. Дра ги шић Ла баш, С. (2012) 
Упо тре ба ал ко хо ла у по пу ла ци ји адо ле сце на та и мла дих од ра слих, 
Социолошкипреглед, XLVI, (1): 4045.

9 Ka ta i nen, A. and Ro lan do, S. (2015) Ado le scents’ un der stan dings of bin ge 
drin king in So ut hern and Nort hern Eu ro pean con texts – cul tu ral va ri a ti ons of 
‘con trol led loss of con trol’, JournalofYouthStudies, Vol.18, No. 2, p. 154.

10 Са пси хи ја триј ског ста но ви шта не ма си гур ног пи је ња и ја сно де фи ни са
них пре по ру ка ко је ће за шти ти ти мла де од ства ра ња за ви сно сти. Пси хи
ја триј ске сту ди је до ка зу ју да због мул ти фак то ри јал но сти ал ко хо ли зма, 
сва ко ко поч не да пи је мо же по ста ти за ви сник. Гра ни це из ме ђу зло у
по тре бе (ин ток си ка ци је) ал ко хо ла и раз ви ја ња за ви сно сти ни су то ли ко 
чвр сте и ја сне ка ко се у ла ич кој по пу ла ци ји ми сли. Јед на вр ста ал ко
хо ли зма, тзв. пе ри о дич ни – Еп си лон ал ко хо ли зам је нај слич ни ја binge
drinking-у. У пи та њу је по вре ме на упо тре ба ал ко хо ла ко ја укљу чу је 
те шка опи ја ња у тра ја њу од не ко ли ко до ви ше да на углав ном пра ће на 
агре сив ним по на ша њем (вер бал ним и фи зич ким). Овај пе ри о дич ни ал
ко хо ли зам мо же да се од ви ја у вре ме ви кен да, са мо уве че…што  је та ко ђе 
слич но са bingedrinking-ом.
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се раз ли чи ти по да ци. При мер су „су ва” кул ту ра – Ита ли ја 
у ко јој са мо кон тро ла зна чи не пи је ње и „мо кра” кул ту ра – 
Фин ска у ко јој са мо кон тро ла зна чи кон тро ли са ње пи је ња. 
Ово су ва жни фак то ри ко ји ће ути ца ти на не/хо мо ге ни за ци ју 
култу ре пи је ња у европ ским зе мља ма. 

Истраживањаbingedrinking-a

По дат ке о но вој кул ту ри пи је ња – bingedrinking на ла зи мо у 
мно гим европ ским зе мља ма, као и у САД, Ка на ди, Ау стра
ли ји и дру гим. На пи ја ње у гру пи је раз ли чи то за сту пље
но, али се у свим зе мља ма по ве ћа ва ме ђу адо ле сцен ти ма и 
де вој ка ма. Ове про ме не мо гу да ука жу на хо мо ге ни за ци ју 
кул ту ре пи је ња у Евро пи, упр кос чи ње ни ци да су обра сци 
пи је ња адо ле сце на та и мла дих раз ли чи ти у раз ли чи тим зе
мља ма. Ова кав на чин пи је ња иза зи ва за бри ну тост у свим, а 
по себ но у др жа ва ма у ко ји ма се прак ти ку је ри ту ал но пи је
ње (Ита ли ја, Шпа ни ја) јер но ви обра сци пи је ња ру ше ра ни је 
тра ди ци о нал не обра сце.11 Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње оп
стан ка по де ле на „су ве” и „мо кре” кул ту ре, јер су у Ита ли ји 
(„мо кра” кул ту ра) при ме ће не про ме не и што се ти че вр сте 
ал ко хо ла, а и на чи на кон зу ма ци је. Пи је се пи во уме сто ви на, 
и то из ме ђу обро ка, и ме ња ју су обра сци пи је ња – све су че
шће ин ток си ка ци је ме ђу адо ле сцен ти ма.12 Чак је у Нор диј
ским зе мља ма  сма ње на упо тре ба ал ко хо ла ме ђу мла ди ма, 
али се bingedrinking ме ђу адо ле сцен ти ма по ве ћа ва.13

У САД и Ка на ди но ви обра сци пи је ња су ве о ма че сти ме ђу 
адо ле сцен ти ма и мла ди ма, и то без зна чај не род не раз ли ке. 
Ве ћи на сред њо шко ла ца ко ја је кон зу ми ра ла ал ко хол у јед
ном пе ри о ду пи ла је на пи ја ју ћи се, и то, по 8 и ви ше ал ко
хол них пи ћа. У не ким пе ри о ди ма овај обра зац пи је ња био је 
ви ше за сту пљен ме ђу де вој ка ма.14 Ис тра жи ва ња у Ка на ди 
упо зо ра ва ју да се кул ту ра те шких опи ја ња, ко ја по чи ње у 

11 Пи је ње ал ко хо ла је у свим кул ту ра ма по ве за но са кон тро лом. Оче ку је 
се да мла ди ко ји пи ју кон тро ли шу сво је пи је ње. Ме ђу тим, са мо пи је ње 
је у су прот но сти са кон тро лом и де фи ни са но је као сма ње ње  или гу би
так кон тро ле,  а у ме ди цин ској тер ми но ло ги ји на зва ним – зло у по тре ба и  
је дан од фе но ме на за ви сно сти од ал ко хо ла.

12 Ka ta i nen, A. and Ro lan do, S. p. 151; Ho gan, S. P., Perks, K. J. and Rus sell
Ben nett, R. (2014) Iden tifying the Key So ci o cul tu ral In flu en ces on Drin king 
Be ha vi or in High and Mo de ra te Bin geDrin king Co un tri es and the Pu blic 
Po licy Im pli ca ti ons, JournalofPublicPolicy&Marketing, Vol. 33, No. 1,  
p. 97.

13 Зе мље са ви со ком за сту пље но шћу bingedrinking су: Ве ли ка Бри та ни
ја, Ау стра ли ја, Фин ска, Не мач ка. Уме рен ни во је на ђен у: Фран цу ској, 
Шпа ни ји, Ита ли ји, Хонг Кон гу и Ја па ну.  

14 Ипак је од 1991. до 2015. опао број те шких опи ја ња, али ви ше ме ђу 
му шкар ци ма, а као раз лог то ме се на во ди сна жни ја им пле мен та ци ја  
др жав них по ли ти ка ко је се од но се на пи је ње ма ло лет ни ка.
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адо ле сцен ци ји, про ду жа ва да ље и на пе ри од сту ди ја. И ме ђу 
од ра сли ма је при су тан bingedrinking,ма да у знат но ма њем 
про цен ту и са дру га чи јим раз ло зи ма, али је ово те ма ко јом 
се тре ба по себ но ба ви ти. У пе ри о ду 19962013 у Ка на ди15 су 
се те шка опи ја ња по ве ћа ла, али ви ше у му шкој по пу ла ци
ји. За раз ли ку од САД, Ка на де и Ен гле ске bingedrinking је, 
бар по до ступ ним по да ци ма, знат но ма ње за сту пљен у Хонг 
Кон гу, Бра зи лу и африч ким зе мља ма.16 

У Бра зи лу17 се bingedrinking нај ви ше прак ти ку је у ноћ ним 
клу бо ви ма и за сту пље ни ји је код му шка ра ца. По на ла зи ма, 
по овом обра сцу је пи ло око 30% мла ди ћа и 22.1% де во ја ка. 
Те шко пи је ње се по ве зу је са ри зич ним по на ша њем: во жњом 
под деј ством ал ко хо ла (му шкар ци – 27.9%, же не – 20.4%) 
упо тре бом дро га (М – 15.8%, Ж – 9.4%), ри зич ним сек су
ал ним по на ша њем (М – 11.4%, Ж – 6.8%) али и на став ком 
пи је ња по из ла ску из клу ба.18 У Ау стра ли ји je binge drin-
king за сту пљен и ме ђу адо ле сцен ти ма и ме ђу сту дент ском 
по пу ла ци јом. По на ла зи ма те шка пи је ња су ви ше по ве за на 
са стре сом ме ђу сту ден ти ма, и то они ма ко ји има ју ве ће ма
те ри јал не про бле ме и ко ји се су о ча ва ју са раз ли чи тим иза
зо ви ма у сту дент ском окру же њу, кул тур ним ба ри је ра ма и 
ло шим ака дем ским по стиг ну ћем.19 

У Ита ли ји је bingedrinking ви ше рас про стра њен ме ђу де ча
ци ма и на се ве ру Ита ли је у од но су на југ. Ме ђу тим, пре ма 
ЕСПАД сту ди ји по да ци о ова квој кул ту ри пи је ња су ви ши 
у од но су на по дат ке ко ји су до би је ни од стра не ита ли јан
ских на уч ни ка, што се об ја шња ва раз ли чи тим ту ма че њем 
те шког пи је ња у Ита ли ји у од но су на дру ге европ ске зе мље 
са „су вим” обра сци ма пи је ња. У „мо крој” кул ту ри се те
шким опи ја њем де фи ни шу и си ту а ци је тзв. при пи тог ста ња 

15 Es ser, M., Clayton, H., De mis sie, Z., Kanny, D. and Bre wer, R. (2017) Cur
rent and Bin ge Drin king Among High School Stu dents Uni ted Sta tes, 1991–
2015, US De part ment of He alth and Hu man Ser vi ces/Cen ters for Di se a se 
ControlandPrevention, Vol. 66, No. 18, pp. 474477.

16 Bul loch, A., Wil li ams, J., La vo ra to, D. and Pat ten, S. (2016) Trends in bin ge 
drin king in Ca na da from 1996 to 2013: a re pe a ted crosssec ti o nal analysis, 
CmajOpen, Vol. 4, No. 4, pp. 600602.

17 У пи та њу је град Сао Па у ло, а ис тра жи ва ње је ра ђе но на узор ку од пре
ко 1.222 ис пи та ни ка у 31 ноћ ном клу бу. Мла ди су по из ла ску из ноћ ног 
клу ба по пу ња ва ли упит ни ке. 

18 San chez, Z., Ri be i ro, K. and Wag ner, G. (2015) Bin ge Drin king As so ci a ti ons 
with Pa trons’ Risk Be ha vi ors and Al co hol Ef ects af ter Le a ving a Nightclub: 
Sex Dif e ren ces in the “Ba la da com Ciência” Por tal Sur vey Study in Bra zil, 
PlosOne Vol. 10, No. 8, рp. 914. 

19 Ren ner, P. O’Dea, B. She e han, J. and Teb butt, J. (2015) Days out of ro le 
in uni ver sity stu dents: The as so ci a tion of de mo grap hics, bin ge drin king, 
and psycho lo gi cal risk fac tors, Australian Journal ofPsychology, No. 67,  
рp. 161162
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и упо треба ма њих ко ли чи на ал ко хо ла. У нор диј ским зе мља
ма bingedrinking се схва та као те шко опи ја ње и ви сок ни во 
де зин хи би ци је. Мла ди Ита ли ја ни по ве зу ју binge drinking 
са гу бит ком кон тро ле ко ји је њи ма кул тур но не до зво љен, 
сто га они не же ле да из гу бе кон тро лу. Под ве ли ким бро јем 
пи ћа под ра зу ме ва се 4 или 5, за раз ли ку од САД и Ка на де, 
у ко ји ма је пи је ње 8 и пре ко 8 пи ћа би ло уо би ча је но ме ђу 
адолесцен ти ма ко ји при па да ју овој кул ту ри.20 

За раз ли ку од Ита ли је, Ир ска је зе мља у ко јој је кон зу ма ци
ја ал ко хо ла ве о ма ви со ка, ме ђу нај ви ши ма у све ту, па су и 
ме ђу мла дим љу ди ма кон зу ма ци ја ал ко хо ла и bingedrinking  
ве о ма за сту пље ни. По јед ном ис тра жи ва њу, 30% мла дих пи
је по 6 и ви ше пи ћа у јед ној при ли ци21, док је уче ста лост 
ова квог обра сца пи је ња, не ко ли ко пу та не дељ но, при сут ни ја 
код му шка ра ца, при пад ни ка ни же со ци јал не кла се са ни жим 
ква ли те том жи во та.22 

Су де ћи пре ма на ве де ним на ла зи ма дру штве ни стре со ри и 
кул тур не нор ме уз вр шњач ку гру пу ко ја пи је по но вим обра
сци ма пред ста вља ју ви со ко ри зич не фак то ре за те шко пи је
ње. Мо же да се прет по ста ви да ће bingedrinking ипак би ти 
ма ње за сту пљен у зе мља ма са ри ту ал ним пи је њем („мо
крим”обра сци ма пи је ња), али ће за то у оста ли ма ри зи ци 
за раз вој binge drinkingа ра сти у сле де ћим де це ни ја ма са 
ни зом озбиљ них по сле ди ца до ко јих ова кав на чин пи је ња 
до во ди.23 

20 Bec ca ria, F. P. and En ri co, R. S. (2015) Bin ge drin king vs. drun ken ness. The 
qu e sti o na ble thres hold of ex cess for young Ita li ans, JournalofYouthStudies, 
Vol. 8, No. 7, pp. 823824; 833834.

21 У раз ли чи тим кул ту ра ма раз ли чи то је од ре ђе ње стан дард ног пи ћа и око 
то га не по сто ји са гла сност. На при мер, ја сно је шта је стан дард но пи ће 
у јед ној зе мљи, јер са др жи од ре ђе ну ко ли чи ну чи стог ал ко хо ла, али за 
по јам “стан дард но пи ће” ко је се од но си на ко ли чи ну ал ко хо ла, не ма ин
тер на ци о нал ног до го во ра. У Ау стри ји је то 6 гр, у УК 8 гр, у Ау стра ли ји 
10 гр, у Фран цу ској 12 гр, у Ка на ди и САД 14 гр, у Ја па ну 19 гр. По овим 
кри те ри ју ми ма 1 стан дард но пи ће у Ја па ну је уства ри 3.2 у Ау стри ји 
(Rey, 2012: 6).

22 Mo ha med, S. and Aj mal, M. (2015) Mul ti va ri a te analysis of bin ge drin king 
in young adult po pu la tion: Da ta analysis of the 2007 Sur vey of Li festyle , 
AttitudeandNutritioninIreland, No. 69, pp. 486488. 

23 Иа ко је у ра ду фо кус на со ци о кул тур ним фак то ри ма нео п ход но је ис та
ћи озбиљ не по сле ди це bingedrinking по фи зич ко и мен тал но здра вље 
мла дих. Те шка пи је ња су по по да ци ма СЗО (2011) узрок смр ти код 2.5 
ми ли о на љу ди, а од то га је 9% у ста ро сној ка те го ри ји 1529. Код мла дих 
од ра слих мо же би ти узрок ве ли ких и трај них про ме на на ће ли ја ма мо
зга и пси хич ких по ре ме ћа ја, док на мо зак адо ле сце на та ал ко хол ути че 
дру га чи је. Сма тра се да су адо ле сцен ти от пор ни ји на ви со ке ко ли чи не 
ал ко хо ла од ста ри јих, те сто га на ста вља ју са ова квом кон зу ма ци јом (ма
да раз лог ни је от пор ност већ су со ци јал ни мо ти ви). На при мер, binge
drinking ме ђу мла ди ма у САД (мла ђим од 21 го ди не), у пе ри о ду 2006
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Друштвенистресиконзумација
алкохолауСрбији

У Ср би ји је при сут но ви ше кул тур них („су ва кул ту ра”) и 
дру штве них фак то ра ко ји су ви со ко угро жа ва ју ћи за мла де 
љу де и ко ји мо гу да до ве ду до по ве ћа не кон зу ма ци је ПАС и 
осна же но ве трен до ве упо тре бе ал ко хо ла, ко је смо на зва ли – 
култураконзумацијеуместокомуникације. Та ко да је „дру
же ње уз ал ко хол”, ра ни ји обра зац пи је ња, са да за ме њен „пи
је њем уз мо гу ће дру же ње”.24 Обра сци пи је ња се ве зу ју ка ко 
за исто ри ју та ко и за ста ње дру штва. Ср би ја је по ста ла про
стор ко ји по го ду је узи ма њу пси хо ак тив них суп стан ци, не 
са мо због ду го го ди шње кул ту ре пи је ња, већ за то што ПАС 
има ју моћ да по ну де сми сао и да по ве жу из гу бље не мла де 
љу де у ано мич ном ми љеу25, са јед не стра не, а са дру ге по ве
зи ва ње уз bingedrinking је ди ску та бил но, али сва ка ко ве о ма 
при сут но. Та кав на чин кон зу ма ци је ал ко хо ла спа ја мла де у 
гру пу ко ја се на не ко ли ко са ти измештаинестаје из сва ко
дне ви це. Има се ути сак да гру па по сто ји да би за до во љи ла 
лич не по тре бе и фру стра ци је сва ког чла на одво је но, а да је 
за јед ни штво се кун дар но. За то ова кав на чин кон зу ма ци је, не 
тре ба по сма тра ти са мо у кон тек сту за јед нич ког ри ту а ла већ 
и не све сне же ље да се не ста не, мо жда и самоубије. 

О про бле ми ма са ко ји ма се мла ди су о ча ва ју у по след њих 
пар де це ни ја у Ср би ји ука зу је ви ше ис тра жи ва ња. Она су 
ве о ма зна чај на за бо љи увид у раз ло ге по ве ћа не кон зу ма ци
је ал ко хо ла и дру гих суп стан ци. Пре ма на ла зи ма, мла ди се у 
постсо ци ја ли стич ком тран зи ци о ном пе ри о ду у раз ли чи тим 
др жа ва ма су о ча ва ју са слич ним, али и раз ли чи тим и ве ћим 
бро јем про бле ма и ри зи ка у од но су на мла де у раз ви је ним 
зе мља ма. У раз ви је ним зе мља ма из вор стре са за мла де че
сто мо же да бу де су о ча ва ње са но вим ме наџ мен том ко ји зах
те ва ви со ку рад ну ефи ка сност, исто као што до но си ви со ке 
ри зи ке за гу би так по сла, а сма ње ну со ци јал ну за шти ту. За то 
ра сте страх од не у спе ха и до ла зи до фе но ме на burnout – са
го ре ва ња на по слу.26 У тран зи ци о ним дру штви ма при сут ни 

2010, био је узрок у про се ку 4.300 смрт них слу ча је ва, док су тро шко
ви из но си ли 24.3 ми ли јар де до ла ра. На ђе на је по ве за ност из ме ђу те шке 
кон зу ма ци је и анк си о зно сти код мла дих у Ир ској; M. Aj mal, 2015: 483; 
Rеy, 2012:4; Es ser et al. 2017: 474.  

24 Ђор ђе вић (2016) го во ри о кул ту ри у ка фа ни и ка фан ској кул ту ри у ко ју 
убра ја од ре ђе не вр сте по на ша ња ко је укљу чу ју и на чин ис пи ја ња пи ћа.

25 Љу би чић, М. и Дра ги шић Ла баш, С. (2016) Наркоманија: друштве-
на етиологија и улога грађанских иницијатива у рату против дрога, 
XXXII Сим по зи јум о бо ле сти ма за ви сно сти са ме ђу на род ним уче шћем, 
ЗКЛАС и Срп ско ле кар ско дру штво.

26 Li po vetsky, G. нав. дело, стр. 176168.  
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су: не ста бил но и не у ре ђе но тр жи ште ра да, ви со ка не за по
сле ност, оскуд ни стам бе ни ре сур си, слом со ци ја ли стич ког 
си сте ма со ци јал не за шти те, осла ња ње на по ро дич не ре сур
се у тран зи ци ји у од ра слост, што све по др жа ва и др жав ни 
си стем ства ра ју ћи постсо ци ја ли стич ку ва ри јан ту „субпро
тек тив ног тран зи ци о ног по рет ка”.27 Све на ве де но оне мо
гу ћа ва гра ђан ску пар ти ци па ци ју и ин те гра ци ју мла дих у 
Срби ји. Та ко су мла ди при ну ђе ни да сво је пла но ве об ли ку ју 
у кон тек сту сва ко днев не не из ве сно сти, ра чу на ју ћи пр вен
стве но на не фор мал не мре же по др шке и на вла сти те на по ре. 
Мла ди су у та квој дру штве ној си ту а ци ји не сум њи во јед на 
од нај у гро же ни јих дру штве них гру па у Ср би ји.28 Ова вр
ста не из ве сно сти мо же до ве сти до за бри ну то сти, не си гур
но сти па и до осе ћа ња без на де жно сти и де пре си је и че сте 
злоупотре бе ПАС.29 

КултурепијењамладихуСрбијинекада,и
bingedrinkingи„конзумацијауместо

комуникације”сада

Пи је ње ме ђу адо ле сцен ти ма и мла дим од ра слим у Ср би ји 
по чет ком 20. ве ка би ло је знат но ма ње за сту пље но и без спе
ци фич них обра за ца пи је ња у од но су на 1990те, а по себ но 
2000те го ди не. У то вре ме се пи ло у ка фа ни30 – ко ја се сма
тра де мо крат ском ин сти ту ци јом, аген сом со ци ја ли за ци је, 
те ме љем јав ног ми шље ња, ори ги нал ним де лом срп ске на
ци о нал не кул ту ре и дру штве не исто ри је и срп ским брен дом. 
Срп ске ка фа не су опи си ва не као ме ста за дру же ње уз пи јење 
и је ло. У ка фа ну су до ла зи ли љу ди раз ли чи тих про фе си ја и 

27 Walt her et al. 2009; Big gart, Ko vac he va, 2006 пре ма То ма но вић, 2012: 
34 у Дра ги шић Ла баш, С. Ути цај дру штве них и по ро дич них фак то ра у 
срп ском постсо ци ја ли стич ком дру штву на зло у по тре бу и за ви сност од 
ал ко хо ла, у: Могућностисавременепородицеупревенцијиилечењубо-
лестизависности, при ре ди ли: По по вић, В. и Ли лић, Б. (2013), Бе о град: 
ЗКЛАС.

28 То ма но вић, 2012; Мо јић, 2007 пре ма Дра ги шић Ла баш, С.
29 То по твр ђу ју на ла зи јед ног ис тра жи ва ња по ко ме је око 50% уче ни ка 

го ди ну да на пре ис тра жи ва ња би ло су о че но са јед ним од стре со ра. Ме
ђу че сто на во ђе ним су: смрт чла на по ро ди це и гу би так по сла јед ног од 
ро ди те ља. Утвр ђе на је по ве ћа на де пре сив ност и анк си о зност, док је 45% 
ис пи та ни ка стал но за бри ну то. По себ но су угро же ни мла ди из по ро ди
ца са ни жим со ци о е ко ном ским ста ту сом, док 7% има су и цид не ми сли 
(http://www.eu ro fo und.eu ro pa.eu /si tes/de fa ult/fi les/ef _pu bli ca tion/fi eld_ef _
do cu ment/ef 1350en 6_0.pd f  пре ма Љу би чић, Дра ги шић, 2016). 

30 Бе о град је био пр ви европ ски град у ко ме је 1522. го ди не отво ре на ка
фа на (по ти че од тур ске ре чи хан – ку ћа, ку ћа ка фе). Ка фа не су у Евро
пи кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка би ле се ди шта књи жев них рас пра ва и 
по ли тич ке кри ти ке. Ка фа на је би ла „ди јаг но за ста ња у ко ме се на ла зи 
ло кал но дру штво” (Ta vard пре ма Ђо р ђе вић, 2016а: 1011; Кр стић, 2016: 
115).
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обра зо ва ња. У њи ма се од ви ја ла ар гу мен то ва на рас пра ва и 
раз ме на ста во ва о по ли тич ком и кул тур ном жи во ту и дру гим 
те ма ма. По не кад су се пи са ле пе сме и из во ди ле пред ста ве, 
чи та ле пр ве но ви не и скла па ли бра ко ви31. На рав но не мо же 
се из о ста ви ти чи ње ни ца да су и та да ка фа не би ле ме ста у 
ко ји ма се стварала за ви сност од ал ко хо ла, али је ње на свр
ха ве за на за про стор но по ве зи ва ње по је ди на ца, док се да нас 
го во ри о мре жним об ли ца ма друштвености и при хва та те за 
о Ка стел со вом „умре же ном ин ди ви ду а ли зму”. 32 Сма тра мо 
да се да нас у ка фи ћи ма, а по себ но ноћ ним клу бо ви ма не
гу је „про стор ни ин ди ви ду а ли зам” или асо ци ја лан обра зац 
пи је ња bingedrinking. У пси хи ја триј ској и со ци о ло шкој ли
те ра ту ри на ла зи мо по дат ке о на стан ку ових обра за ца пи је ња 
ме ђу адо ле сце нти ма и мла ди ма.

У ли те ра ту ри из 1990тих по ми ње се тер мин „опа сно пи је
ње” ко је под ра зу ме ва кон зу ма ци ју та квих ко ли чи на ко је су 
опа сне по здра вље. Мла ди ко ји су се у том пе ри о ду ле чи
ли од ал ко хо ли зма у ин сти ту ци ја ма за мен тал но здра вље33 
обич но су за по чи ња ли екс це сив но пи је ње пре 15 го ди не, 
да би у сред њој шко ли раз ви ли не ке симп то ме за ви сно сти 
уз асо ци јал но по на ша ње.34 По чет ком 2000тих на во де се ка
рак те ри сти ке пи је ња мла дих као што су: бр зо ис пи ја ње ал
ко хол них пи ћа; так ми че ње у ко ли чи ни по пи је ног ал ко хо ла; 
ком би но ва ње ви ше вр ста ал ко хо ла, али и ал ко хо ла са дру
гим суп стан ца ма. Ди ми три је вић (1992)35 го во ри о по себ
ним на зи ви ма за ком би на ци је ал ко хол них пи ћа – „наф та”, 
„бе тон”, „зе мљо трес”, „ле де на ко ма”, као и по себ ном сти лу 
жи вље ња мла дих „ко ји је по ве зан са дру штвом и ме сти ма 
где се пи је”. Та ко ђе и по да так о јед на ком бро ју мла ди ћа и 
де во ја ка ко ји су због ин ток си ка ци је ал ко хо лом при мље ни 
у бол ни цу. У та да шњој струч ној ли те ра ту ри не ко ри сте се 
тер ми ни културапијења ни ти bingedrinking,али се ис ти
чу од ре ђе не спе ци фич но сти пи је ња мла дих, ко је су нај че
шће по ве за не са ка сни јим ула ском у ал ко хо ли зам. Упо тре ба 
ПАС при ме ће на је по сле 1990тих у суб кул ту ра ма, и то рат-
ничкогшика (при сут на ви ше ме ђу мла ди ма ко ји при па да ју 

31 Ђор ђе вић, Д. (2016а) Увод на реч при ре ђи ва ча Ка фа на: то сјај но тре
ће ме сто, Култура, бр. 151, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка, стр. 1011. 

32 Кр стић, Д. (2016) Кул тур ни ко ре ни срп ске ка фа не, Култура, бр. 151,  
Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 115.

33 Пре ма по да ци ма, у Ин сти ту ту за мен тал но здра вље  ле чи ло се од ал ко
хо ли зма 44% мла дих, ста ро сти ис под 30 го ди на.

34 Га чић, Б. (1985) Алкохолизам–болестпојединца,породицеидруштва, 
Бе о град: Фи лип Ви шњић, стр. 173.

35 Ди ми три је вић, И. (1992) Алкохолизам младих, Бе о град: Ni naPress,  
стр. 7476.
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ни жим друштве ним сло је ви ма, а ко ји су че сто екс трем ни 
фуд бал ски на ви ја чи („ху ли га ни”), ме ђу „му зич ким” суб кул
ту ра ма – реј ве ри, про мо те ри пан фи ли је као и у суб кул ту ри 
сплавова.36

У ли те ра ту ри од 2000те на да ље, на во ди се за сту пље ност 
про блем пи је ња (problemdrinking) као „кул ту рал ног и со ци
јал но екс це сив ног пи је ња” и да мла ди у та квом ста њу пра ве 
раз ли чи те про бле ме, као што су – ту че, сва ђе, кра ђе, са о бра
ћај ни пре кр ша ји. Код 2/3 мла дих код ко јих је при сут ан про
блем пи је ња, вре ме ном се раз ви ја ком плет на за ви сност од 
ал ко хо ла. Ко ри сти се и тер мин „пре ко мер но пи је ње са екс
це си ма у по на ша њу” и че сто ме ша ње ал ко хо ла са та бле та ма 
за уми ре ње.37 Та ко ђе се на во ди све за сту пље ни ји тренд по
ли ток си ко ма ни је (ком би на ци је ал ко хо ла са дру гим суп стан
ца ма) и да упо тре ба ал ко хо ла и да ље пред ста вља део „му
шке кул ту ре”38. На ре пре зен та тив ном узор ку (2003) на ђе но 
је да у Ср би ји 45.2% мла дих (1735) кон зу ми ра ал ко хол бар 
јед ном не дељ но, а око 15% ви ше пу та не дељ но. Раз ло зи за 
кон зу ма ци ју су „пи је ње као ка нал за со ци ја ли за ци ју и кон
фор ми ра ње вр шња ци ма”39. При хва ће ност упо тре бе ал ко хо
ла ра сте са обра зо ва њем и мла дих и њи хо вих ро ди те ља, као 
и у гра ду ви ше не го на се лу.

Но ви ја ис тра жи ва ња упо тре бе ал ко хо ла ме ђу адо ле сцен ти
ма и мла ди ма ука зу ју на трен до ве пи је ња ко ји су мо гу сме
сти ти у binge drinking. Пре ма на шем ис тра жи ва њу, у сту
дент ској по пу ла ци ји око 30% пи је нај ма ње 4 пи ћа у јед ној 
си ту а ци ји али је нов по да так да је у пи та њу ве ћи број де во
ја ка. Раз ло зи ко ји су на ве ли ре спо ден ти мо гу да се сме сте у 
кул ту ру пи је ња, а по себ но „од ла зак ра ди на пи ја ња”, „због 
за јед нич ког лу ди ла” и „за то што сви пи ју”. Дру го ис тра жи
ва ње ко је је об у хва ти ло и адо ле сцент ну по пу ла ци ју по ред 
сту дент ске, по твр ђу је ве о ма ви со ку кон зу ма ци ју ал ко хо ла. 
Око 95% адо ле сце на та и мла дих од ра слих пи је ал ко хол, и 
то, не ко ли ко пу та ме сеч но (28.7%) јед ном ме сеч но (25.7%), 
док око 9% пи је ви ше пу та не дељ но. „Уме ре но”пи је ње под
ра зу ме ва упо тре бу 3 пи ћа док је кон зу ма ци ја пре ко 5 пи ћа 

36 Љу би чић, M. нав. де ло.
37 Стан ко вић, З. и Бе го вић, Д. (2005) Алкохолизам, од прве до последње
чаше, Бе о град: Кре а тив ни Цен тар, стр. 32.

38 Стан ко вић, 2001; Ју го вић, 2005 пре ма: Дра ги шић Ла баш, С. (2012) 
Упо тре ба ал ко хо ла у по пу ла ци ји адо ле сце на та и мла дих од ра слих, 
Социолошкипреглед, XLVI, (1), стр. 4852. 

39 То ма но вић, С. и Ста но је вић, Д. (2015) МладиуСрбији:стања,опажа-
ња,веровањаинадања, Бе о град: Fri e drich Ebert Stif tung, Se ConS Гру па 
за раз вој ну ини ци ја ти ву, стр. 65.
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уобичајенаинормална40, по себ но у то ку ви кен да. Нај че шће 
се кон зу ми ра пи во, по том ви но и же сто ка ал ко хол на пи ћа, 
али и ком би на ци ја ових пи ћа, на жур ка ма, ро ђен да ни ма и 
дру гим про сла ва ма. За ни мљив по да так је да 50.0% ис пи та
ни ка не би кон зу ми ра ло ал ко хол у дру штву ко је не пи је, али 
по што „сви пи ју” и они се при ла го ђа ва ју.41 

Приказслучаја

Сле де ћа два на ра ти ва мо гу до при не ти бо љем раз у ме ва њу 
но вих обра за ца пи је ња у Ср би ји. Је дан се од но си на пи је
ње мла ди ћа из ма њег гра да За пад не Ср би је и опи су је не ке 
спе ци фич но сти кул ту ре „му шког” пи је ња, а дру ги се од но си 
на пи је ње де вој ке из Бе о гра да и осли ка ва не ке но ве и спе ци
фич не про ме не у на чи ну по на ша ња и пи је ња же на у јав ном 
про сто ру да нас. Кул ту ро ло шки је за ни мљив по да так да је 
мла дић до шао на ле че ње, на ин си сти ра ње ро ди те ља, тек ка
да је узео ко ка ин, док је пре то га пио и на пи јао се 5 го ди на. 
Де вој ка је та ко ђе до шла на те ра пи ју на пред лог и убе ђи ва ње 
мај ке, али због про бле ма на фа кул те ту. Зло у по тре бу ал ко хо
ла ни ко ни је по ми њао „јер же не не пи ју”.

Ми лош (за ме ње но име) 25 го ди на, ро ђен у ма њем гра ду, 
тре нут но сту ди ра у Бе о гра ду. Од ра стао у че тво ро чла ној 
по ро ди ци, има ста ри јег бра та. У пи та њу је тра ди ци о нал на 
по ро ди ца, ве о ма до брог ма те ри јал ног ста ња, за хва љу ју ћи 
оче вом ду го го ди шњем ра ду и раз ви ја њу по сла. Ми лош је у 
про це су ле че ња од ал ко хо ли зма и зло у по тре бе ко ка и на. Ап
сти ни ра 2 го ди не од ал ко хо ла али је на пра вио 2 ре ци ди ва са 
ко ка и ном. Раз вио је до бар увид у свој ал ко хо ли зам. Пр ви 
кон такт са ал ко хо лом имао је још у основ ној шко ли у 7. раз
ре ду. Та да је во лео да узме ви но ко је је на ла зио у по дру му 
сво је ку ће. То је чи нио по вре ме но, кри шом и „до па да ло му 
се”. У сред њој шко ли по чи ње да из ла зи са дру го ви ма, да пи
је и да се на пи ја у ка фи ћи ма, ди ско те ка ма, ноћ ним клу бо ви
ма. Пио је јер га је ал ко хол „охра бри вао, по ста јао је ко му ни
ка тив ни ји, мо гао да при ла зи де вој ка ма”. Био је „пун се бе” и 
же лео да бу де ста ри ји. Ка же: Страшнонамјебиловажно
дабудемостарији,атозначиседимукафаниипијемпиво.
Паскоросвистаријимушкарциторадекоднасимојотац
јетададостапио.

40 Че сти од го во ри ко ји ма се оправ да ва ло пи је ње пре ко 5 пи ћа би ли су: „ако 
по пи јем јед но па ко ја је свр ха из ла ска”, „за што он да пи јем” , „или пи јем 
или не ћу ни да пи јем”, „сви се на пи ја мо, то је ок.”

41 Dra gi šić La baš, S., Ri stić Di mi tri je vić, R. and Lju bi čić, M. (2017) Alcohol
useamongadolescents inSerbia, In te r na ti o nal Con gres of ESCAP (Eu ro
pean So ci ety for Child and Ado le scent Psychi a try), Ge ne va, 911 July. 
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У дру штву је био „нај лу ђи” и пио је ве ли ке ко ли чи не ал ко
хо ла, увек пре ко 5 пи ћа. То је зна чи ло да је „глав ни”. Би рао 
је ис кљу чи во дру штво ко је пи је, ка же: увеккрпанађезакр-
пу. Раз лог за из ла зак је био: „пи је ње, на пи ја ње, ко ми ра ње, 
из бе зу мљи ва ње, а дру же ње је не ка ко ишло уз:

Макоједружење,углавномсепричапрвихсат,сатипо,
доксмотрезни,апослесесамопиједолудила.Аштапи-
јанчовекможепаметнодаприча,ништа,ајошклинцикао
ми…Овиматорци,каомојотацнекакотодругачијераде.
Седепричајуопослуилиспорту,политици,пијуалипола-
кочинимисе,мадасеионинекаднапијају,алитекувече
акоостанудотле.Једаноддруговасакојимасамнајвише
пиојесадтежакалкохоличар,нелечисе.Одтихдругова
самосамсаједнимуконтакту,алиињеганевиђамчесто.
Немислимдасмоикадабилинекиправидругаринегосмо
једноставноишлизаједнодапијемоидасеохрабримоза
девојкеитуче.Туклисмосеповремено,највишесастари-
јимададокажемодасмохрабриидасенебојимоникога,а
добијалибатине(смејесе),будале.Ипаксмосвиприпадали
томлудилутомнекомскупукојиволидамногопије,тадми
јетомногозначило,адоклесамдошаоданас.

По сле 20те го ди не на ста вља да пи је ве ли ке ко ли чи не ал ко
хо ла, али сма тра да је раз лог то ме што је већ био у дру штву 
ко је пи је, да му је би ло до сад но, да ни је на ла зио сми сао 
жи во та, да је  и да ље во лео да бу де „глав ни” али та да ве о
ма че сто ча шћа ва ју ћи дру ге, што је зна чај но до при но си ло 
његовом доживљајуважности у дру штву.

Ире на, 27 го ди на из Бе о гра да, сту дент ки ња, има још не ко
ли ко ис пи та до за вр шет ка фа кул те та. Ро ди те љи су до шли 
из Цр не Го ре. Тра ди ци о нал на по ро ди ца, ве о ма до брог ма
те ри јал ног ста ња. Ире на не за до во ља ва мај чи не кри те ри ју
ме „мо рал не и смер не де вој ке”, то зна и за то по сле пи је ња 
осе ћа кри ви цу. На те ра пи ју до ла зи због застоја на фа кул
те ту, на тре ћој го ди ни сту ди ја. Тек је у то ку ра да от кри вен 
про блем са ал ко хо лом. И да ље, ма да знат но ре ђе не го ра ни
је (јед ном у 34 ме се ца), пи је. Мо же да по пи је 1 пи ће и да 
се за у ста ви, али ри зи ци за на ста вак пи је ња по ти пу binge
drinking су и да ље при сут ни. 

Уве че из ла зи у клу бо ве где се пи је. Ту се оку пља ма ње ви ше 
по зна то дру штво из Бе о гра да, углавном ових градских де-
лова–СтариГрад,Врачар. Ве ћи на љу ди се по зна је. Ка жу 
„здра во” јед ни дру ги ма. По сто је ма ње гру пе у окви ру ве ли
ке у ко ји ма се се ди малопричавишепије.

Јасамувекпила4пићаили5ивише,тојебилосасвимнор-
мално.Сведевојке унашемдруштвупију.Пиласамзато
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штонисамзналаштабихдругорадилаутовреме,атусу
минекидругариисто.Кадсампијаналупамглупостиивре-
ђамдруге,аонизнајудатонисамја,памепусте.Свакосе
понашакакохоће,алипослесеикајемо.Е,делујемикаода
седрогирамоалкохолом.Једнамојадругарицајепрестала
даизлази.Кадсенапијемоглаједабудесанекимасакојима
небиовакоунормалномстању.Иматууспешнихмладих
људикојисузапослениимногораде,алисенапијајувикен-
дом.Онипијуизнекихсвојихразлога,каонапример:нена-
лазепартнере.Иматуитешкихгубитника,имајупреко30
година,којинемајугдедараде,живесародитељима,неки
суиразведени,родитељисесвађају,сваконасвојустрану,
нема комуникације,тотално отуђење. Знам даморам да
сезауставим,овонијенормално,алисепитамскимдасе
ондадружим.Паиниједружење,кадбољеразмислим…

Из ис тра жи ва ња, лич ног ис ку ства у ра ду са мла ди ма ко
ји има ју про блем са ал ко хо лом и пред ста вље них на ра ти ва, 
мо же да се прет по ста ви да по сто је слич ни обра сци пи је ња 
мла дих, му шка ра ца и же на и да се по пр ви пут у Ср би ји 
до го ди ло разбијањестереотипаопонашањуипијењуже-
на управо binge drinking-ом. Слич ни су обра сци пи је ња и 
ко ли чи не ал ко хо ла као и мо ти ви за пи је ње. Ипак, оста ле су 
и да ље род не раз ли ке ко је се ис по ља ва ју у сле де ћим на чи
ни ма по на ша ња: де вој ке се не так ми че у ис пи ја њу пи ћа са 
де вој ка ма, али се по вре ме но до га ђа да се так ми че са му
шкар ци ма; не пла ћа ју пи ће дру ги ма; не осе ћа ју се хра бри
ји ма ка да по пи ју и не ту ку се у пи ја ном ста њу. Де вој ке пи ју 
и у му шком и у жен ском дру штву. Углав ном се ка ју по сле 
на пи ја ња, а не ке се сти де. Му шкар ци ра ди је пи ју и на пи ја ју 
се у му шком дру штву. Пи ју да би се охра бри ли и при ла зи
ли де вој ка ма, во ле да пла ћа ју пи ће, не во ле де вој ке ко је се 
на пи ја ју, али по не кад је то за њих „ко ри сно”, јер је лак ше 
да им се удва ра ју, не ка ју се по сле на пи ја ња чак се и хва ле. 
Но ва кул ту ра пи је ња су де ћи по ово ме има још увек му шку 
и жен ску форму.

Закључак

Да нас су као и у ра ни јим ис тра жи ва њи ма при сут на че ти ри 
зна чај на со ци о кул тур на фак то ра за упо тре бу ал ко хо ла: хе
до ни зам, ути цај вр шња ка и со ци јал на афи ли ја ци ја, ути цај 
ро ди те ља и кул тур не нор ме и ри ту а ли.42 Као нај ва жни ји се 
и да ље из два ја ути цај вр шња ка, јер је при ти сак гру пе веома 

42 Ho gan, S. P., Perks, K. J. and Rus sellBen nett, R. (2014) Iden tifying the Key 
So ci o cul tu ral In flu en ces on Drin king Be ha vi or in High and Mo de ra te Bin
geDrin king Co un tri es and the Pu blic Po licy Im pli ca ti ons, JournalofPublic
Policy&Marketing, Vol. 33, No. 1, pp. 9799.
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сна жан, а по себ но уко ли ко је гру па ве ли ка. У гру пи се до би
ја одо бра ва ње и под сти ца ње од ре ђе ног обра сца по на ша ња, 
па по ве ћа ва и са мо по у зда ње. Та ко да се при пад ност гру пи 
по твр ђу је и кон зу ма ци јом ал ко хо ла. По себ но су ути цај
ни вр шња ци ко ји има ју ви сок ста тус у гру пи, и њих дру ги 
често ими ти ра ју.

Пи је ње (на пи ја ње) у гру пи и од ре ђе на вр ста пи ћа мо гу да 
по ста ну мла ди ма сред ства за кон струк ци ју со ци јал ног све та 
и њих са мих у том све ту. Зна чи, да ко ри сте ћи ова кав обра
зац пи је ња – binge drinking мла ди мо гу да из гра ђу ју свој 
иден ти тет. Та ко да би бу ду ће успе шно одр жа ва ње со ци јал
них ин тер ак ци ја за ви си ло од по на ша ња ко је је у скла ду са 
иза бра ним иден ти те том. Раз ло зи за „кон тро ли са ни гу би так 
кон тро ле” мо гу да бу ду бежање од се бе, дру гих и си ту а ци ја. 
Усло вље ни су не за до вољ ством, бун том, стра хом и не си гур
но шћу, че сто при сут ним у по пу ла ци ји адо ле сце на та и мла
дих, а по себ но ком пли ко ва ни ни зом со ци јал них про бле ма у 
зе мља ма у тран зи ци ји. Сма тра мо да је за адо ле сцен те ка рак
те ри стич но: „Пи јем зна чи при па дам”, а за мла де од ра сле: 
„Не при па дам, али ми је гру па по треб на ра ди обављањa ове 
делатности – напијања”.

На осно ву по да та ка из на ших и стра них ис тра жи ва ња из дво
је не су не ке ка рак те ри сти ке новекултурепијења: фор ми ра
ње гру пе са јед ним ци љем – по др жа ва ње и одо бра ва ње пи
је ња по је ди на ца, тј. у гру пу се не до ла зи ра ди дру гих (дру
же ња) не го ра ди се бе; до ла зак у гру пу са мо ра ди на пи ја ња; 
емо ци о нал на дис тан ца од дру гих; сла ба и/или ло ша ко му
ни ка ци ја, по вре ме но так ми че ње у ко ли чи на ма по пи је ног 
ал ко хо ла (углав ном ме ђу му шкар ци ма); дру же ње са не ким 
чла но ви ма гру пе че сто се од ви ја са мо у то ку ви кен да без 
су сре та ња ван тог про сто ра; на пи јај ње се од и гра ва углав ном 
у то ку ви кен да (по себ но ако су чла но ви гру пе за по сле ни). 
Та ко да глав на мо ти ва ци ја за до ла зак у ка фи ће и клу бо ве 
ни је ви ше ко му ни ка ци ја већ кон зу ма ци ја. Ни је со ци ја ли за
ци ја већ ин ди ви ду а ли за ци ја по тре ба.43 И ка ко Ире на ка же: 
Свакојеунекојсвојојаури,аопеткаотује…Свакоусвом
трипу…И кад до ђем и кад одем по но во сам са ма”. 

43 Уз но ве обра сце упо тре бе ал ко хо ла, нов тренд пред ста вља ју и ка фи ћи у 
ко ји ма се ко ри сте нар ги ле – „кон зу ми ра раз ли чи то во ће”. Раз лог до ла
ска „због нар ги ла”. Овај јав ни про стор је по себ но за ни мљив и тре ба ло 
би га ис пи та ти. Има се ути сак да је у ње му сте пен ин ди ви ду а ли за ци је 
по тре ба још ве ћи. 
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NEW CULTURE OF ALCOHOL CONSUMPTION: 
BINGEDRINKING – CONSUMPTIONINSTEADOF

COMMUNICATION 

CASE STUDY

Abstract

This paper studies new patterns of alcohol consumption among 
adolescents and young adults – binge drinking. It regards this type 
of gathering and socializing as a culture (subculture) that emerged in 
Serbia at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. 
A question is posed whether this model of drinking is related to the 
need to belong to a group or whether the group instead only presents 
a necessary context for the fulfilment of individual needs. It is also 
noted that the new drinking culture significantly challenges the existing 
gender stereotypes (both in terms of the model and the intensity of 
drinking). Besides presenting a number of studies on binge drinking 
and the cultural and social risk factors, two narratives are also analysed, 
of a male and a female respondent. Findings show that the new culture 
of drinking significantly difers from the traditional one, not only in 
regard to the manner of consumption but also to the context, spatial and 
social, as well as the motivations behind it. The former “socialization” 
paradigm is now being replaced by the individual motive, hence a new 
term “consumption instead of communication” is added to the old term 

of “controlled loss of control”.

Кeywords:bingedrinking,youngadults,genderdifference,group
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Уместоувода:
првоодређењесадржинеосновнихпојмова

Као и ве ћи на из ла га ња у кри ми но ло ги ји, упра во за то што 
се ра ди о ре ла тив но мла дој на у ци о чо ве ку и дру штву, и ово 
ће по че ти са пре ци зи ра њем кључ них ка те го ри ја  ко ји ма се 
ба ви мо у ра ду – кул ту ра1 и кри ми на ли тет. 

Ка да се ра ди о пр вом пој му, чи ни се да је Ар тур Бер гер2 
у пра ву ка да сма тра да је нај пот пу ни ја де фи ни ци ја кул ту ре 
она ко ја је да та у Речникусоциологијеисроднихнаука: „кул
ту ра је за јед нич ки на зив за све чи ни о це људ ског по на ша ња 
ко ји се сти чу и пре но се пу тем сим бо ла ко ји но се зна че ња; 
то је на зив за све про дук те људ ских за јед ни ца, ко је не укљу
чу ју са мо је зик, на чин про из вод ње ала та, ин ду стри ју, умет
ност, на у ку, пра во, на чин вла да ња, мо рал и ре ли ги ју – не го 

1 Иа ко је рад на ме њен за об ја вљи ва ње у исто и ме ном Ча со пи су, ау тор сма
тра да и ов де тре ба на по чет ку от кло ни ти ди ле му ко је зна че ње му се 
ов де да је.

2 Ber ger, A. (2000) The Me a ning of Cul tu re, AJournalofMediaandCulture, 
No 2.

ЂОРЂЕ ИГЊАТОВИЋ
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и ма те ри јал не ар те фак те ко ји опред ме ћу ју не ма те ри јал не 
кул тур не тво ре ви не (градњa на се о би на, пу те ва и слич но)”3. 

При де фи ни са њу зло чи на (као по је ди нач не по ја ве) и кри ми
на ли те та (као укуп но сти та квих де ла на од ре ђе ном про сто
ру и у да том вре мен ском пе ри о ду), и ов де по сто ји мно штво 
схва та ња чи ји број се – што пред ста вља сво је вр стан па ра
докс – са раз во јем кри ми но ло ги је као цен трал не на у ке ко ја 
се ба ви зло чи ном / кри ми на ли те том не сма њу је. Не ка да шње 
ре ли ги о зно схва та ње ко је је из јед на ча ва ло зло чин и грех, у 
до ба кон сти ту и са ња дру штве них на у ка на сле ђу је Дир ке мо
ва ди ле ма да ли се ра ди о прав ној (кр ше ње нор ми кри вич ног 
пра ва) или о со ци о ло шкој  ка те го ри ји (кр ше ње дру штве них 
пра ви ла ко ја шти те фун да мен тал на до бра и вред но сти јед не 
сре ди не); у ме ђу вре ме ну зло чин је схва тан и као из раз те
ле сне или ду шев не бо ле сти по је дин ца, као со ци јал ни про
цес, као из раз дру штве не дез ор га ни за ци је, као вид кр ше ња 
људских пра ва4. 

Се дам де стих го ди на XX ве ка све је ово до дат но ис ком пли
ко ва но ствар са по ја вом те о ри је ин тер ак ци о ни зма и ети ке
ти ра ња, а још ви ше про до ром кон цеп ци је со ци јал ног кон
струк ти ви зма из пси хо ло ги је у дру штве не на у ке. Из вор но, 
со ци јал ни кон струк ти ви зам на гла ша ва зна чај кул тур ног 
кон тек ста у раз у ме ва њу оно га што се до га ђа у дру штву и 
њи ме се кон струи ше са зна ње за сно ва но на тој спо зна ји5. 
При ме ње но у кри ми но ло ги ји, то схва та ње зло чин / кри ми
на ли тет сма тра дру штве ним кон струк ти ма, дру гим ре чи ма, 
те ка те го ри је не ма ју ни ка кав суп стан ци јал ни са др жај ко ји 
их су штински од ре ђу је и омо гу ћа ва нам да их раз ли ку је мо 
од дру гих по ја ва. 

Не спор но је да у на ве де ном има до ста исти не; прав на од
ред ба зло чи на је сте пре у ска (мно штво из у зет но опа сних 
по на ша ња би ло је и оста ло не санк ци о ни са но), нео д ре ђе
на и за ви си од струк ту ре мо ћи (др жав ни ор гани, односно 
њи хо ви пред став ни ци – уме сто да шти те гра ђа не и њи хо ва 

3 Fa ir child, H. (1967) Dictionary of Sociology and Related Sciences, Tota-
wa:Littelfield, Adams & Co. p. 80.; Слич ну од ред бу на во де и дру ги ау
то ри. Та ко пољ ски кри ми но ло зи Кро ли ков ска (Kro ƚi kow ska) и Ми лец ки 
(UtratMi lec ki) (2010:109) сма тра ју да кул ту ра об у хва та „све ма те ри јал
не и ду хов не про дук те чо ве ка, на ци је или ере ко ји ка рак те ри шу ни во 
раз во ја дру штва, гру пе или по је дин ца на од ре ђе ном про сто ру у да том 
вре мен ском пе ри о ду”.

4 Ви де ти: Ig nja to vić, Đ. (2016) Kriminologija, 13. izd., Be o grad: Prav ni  
fa kul tet UB, str. 22. 

5 Ви де ти: King, B. (2001) So cial Con struc ti vism, in: EmergingPerspectives
onLearning,TeachingandTechnology, ed. Or ley, M. http://pro jects.coe .uga .
edu /epltt (21. 07. 2017). 
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до бра од нај те жих об ли ка угро жа ва ња – че сто не ка жње но 
вр ше за бра ње на де ла)6, али се ипак чи ни да ве зи ва ње пој ма 
зло чин за ин кри ми на ци је пред ви ђе не у кри вич ном пра ву да
је најбо љи основ за на уч но ба вље ње овом про бле ма ти ком7. 

Култураикриминалитет–
двострукаповезаност

По што смо пре ци зи ра ли зна че ње кључ них пој мо ва, по треб
но по за ба ви ти се њи хо вим ме ђу од но сом. Већ на пр ви по
глед, очи глед но је да се ра ди о уза јам ној ве зи ко ја се огле да 
у то ме што је: 

 ста ње кри ми на ли те та у да тој сре ди ни и на чин на ко ји се 
ре а гу је на та ква по на ша ња би тан еле мент ње не кул ту ре; 

 са дру ге стра не, кул тур ни чи ни о ци има ју сна жан ути цај 
на ја вља ње кри ми нал ног по на ша ња (а ти ме и на ста ње 
кри ми на ли те та). 

У да љем из ла га њу по за ба ви ће мо се не ким аспек ти ма ове 
уза јам не ве зе ко ја спа да у нај и за зов ни је аспек те кри ми но
ло шких ис тра жи ва ња ко ји су, и по ред бо га те (стра не) ли те
ра ту ре, да ле ко од то га да се сма тра ју до кра ја раз ре ше ним.  

Криминалитетињеговаконтролакаоодразкултуре
једнесредине
На по чет ку би тре ба ло под се ти ти на ре че ни цу јед ног сред
ње ве ков ног ми сли о ца ко ји је у вре ме та да шњег прав ног пар
ти ку ла ри зма (сва ка др жа ви ца, кне же ви на и вој вод ство има
ли су соп стве не прав не нор ме) чо ве ку  ко ји по ла зи на пут у 
не по зна ту сре ди ну као нај бо љи на чин да схва ти у ка кву сре
ди ну се за пу тио – пре по ру чи вао да про чи та њен кривични 
за кон.

Шта ће се сма тра ти нај те жим не при хва тљи вим по на ша њи
ма ко ја по вла че сна жан из раз нео до бра ва ња у да тој сре ди ни 
за ви си од вред но сног си сте ма (ко ја се до бра и пра ва сма тра
ју нај вред ни јим), дру гим ре чи ма – од кул ту ре ко ја у њој до
ми ни ра. Мо гло би се на ве сти мно штво до ка за за ову тврд њу, 
а ми ће мо по ме ну ти де ликт бо го ху ље ња (вре ђа ња Бо га) ко ји 
је у Сред њем ве ку сма тран те шким зло чи ном, а у Но вом је у 

6 Чем бли сов (Cham bliss) (1989:1314) „од др жа ве ор га ни зо ва ни кри ми на
ли тет” о ко ме је пр ви пут из ла гао у свом Пред сед нич ком са оп ште њу на 
го ди шњем ску пу Аме рич ког кри ми но ло шког удру же ња 1988. 

7 Да кле, и са да се мо же мо сло жи ти са оним што је пре ви ше де це ни ка 
твр дио Тор стен Се лин (Sel lin)  (1938:19), чи је те о риј ске ста во ве ће мо 
ка сни је пред ста ви ти): „прав на од ред ба зло чи на је не пре ци зна и спор на, 
али је она је ди на мо гу ћа ње го ва де фи ни ци ја”. 
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ве ћи ни зе ма ља де кри ми на ли зо ван.8 Да нас би по сто ја ње та
квог кри вич ног де ла у мо дер ним кри вич ним за ко но дав стви
ма би ло ап сурд, али не ка од њих уво де но ву ин кри ми на ци ју 
ко ја је на гра ни ци де лик та ми шље ња: не ги ра ње хо ло ка у ста. 

Ова ве за кул ту ре и на чи на на ко ји се опе ра ци о на ли зу је по
јам зло чи на / кри ми на ли те та ни је ка рак те ри стич на са мо за 
раз ли чи те исто риј ске епо хе. Ма ни фе сту је се и у истом исто
риј ском раз до бљу у ко ме др жа ве на слич ном сте пе ну раз во
ја, са број ним ис пре пле та ним при вред ним и дру гим ве за ма, 
слич ним бро јем ста нов ни ка ... има ју раз ли чи та кри вич на 
зако но дав ства9. 

Да ље, кул ту ра од ре ђу је не са мо ко ја ће се по на ша ња сма тра
ти не по жељ ним, не го и то на ко ји на чин ће мо на та ква де ла 
од го во ри ти. На не ка се ре а гу је не фор мал но (бој кот за јед ни
це, по сре до ва ње ми ров них ве ћа, под смех, кри ти ка), док се 
за дру га сма тра да је нео п хо дан мно го озбиљ ни ји од го вор –  
оли чен у де ло ва њу ор га на фор мал не со ци јал не кон тро ле 
(по ли ци ја, ту жи ла штво, су до ви, ка зне ни за во ди) ко ји ма су 
до ступ на раз ли чи та, за ко ном про пи са на, сред ства и про це
ду ре. Кул ту ра јед ног дру штва, да кле, у овом дру гом слу ча ју, 
од ре ђу је пр во ко ји од два основ на ви да ре го ва ња ће би ти 
при ме њен, а за тим и ко ји од њи хо вих мо да ли те та се сма тра 
аде кват ним. 

Ка да се ра ди о пр вој ди ле ми – фор мал на или не фор мал на 
ре ак ци ја – ве ћи на мо дер них дру шта ва, чак и ка да то ни је 
нео п ход но, по се же за ме ха ни зми ма кри вич ног пра ва иа ко би 
не фор мал на ре ак ци ја би ла са свим до вољ на. Та ко кри вич но 
прав но ре а го ва ње уме сто крај њег сред ства (лат. ultima ra-
tio) по ста је – без ика кве по тре бе – основ но сред ство (prima
ratio) са свим не га тивним по сле ди ца ма та квог при сту па10. 

Ка да се ра ди о фор мал ној ре ак ци ји, кљу чан по јам за ње но 
раз у ме ва ње је динамикаинкриминација. У пи та њу је про цес 
ко ји се од ви ја у по себ ним де лу11 кри вич ног пра ва да те зе мље 
у ко је се уно се но ве ин кри ми на ци је (инкриминализација)12 

8 Интерeсантно је да је ова ин кри ми на ци ја у кри вич ном пра ву Ју го сла ви
је за др жа на све до Дру гог свет ског ра та.

9 То да је за пра во Хе ге лу (He gel) (2001: 176) ко ји у 218 па ра гра фу сво је 
Филозофијеправа твр ди да сва ки кри вич ни за кон од ра жа ва сво је вре ме 
и ста ње гра ђан ског дру штва у том пе ри о ду.

10 Видети: Sto ja no vić, Z. (2016) Politika suzbijanja kriminaliteta, Be o grad: 
Prav ni fa kul tet UB, str. 128.

11 У ње му су са др жа на сва кри вич на де ла и за њих за пре ће не санк ци је.
12  Као при мер мо же се на ве сти ин кри ми на ци ја ко ја је плод но вог до ба ко ја 

ни је по сто ја ла у ра ни јим вре ме ни ма – зло ста вља ње жи во ти ња.
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или се не ка до та да санк ци о ни са на по на ша ња из у зи ма ју из 
ка жњи ве сфе ре (декриминализација).13   

Уз то, си стем вред но сти као би тан еле мент кул ту ре од ре ђе
не сре ди не од ре ђу је ко ји ће од мо да ли те та санк ци о ни са ња 
би ти при ме њен; при то ме се при ме њу је на че ло сра змер
но сти – та ко да те жи ни де ла и ступ њу кри ви це учи ни о ца 
од го ва ра и те жи на санк ци је. Кроз нај ду жи пе ри од људ ске 
исто ри је фор мал ни си стем ре а го ва ња за нај те жа де ла је од
ре ђи вао смрт ну ка зну, при че му се и у Ста ром и Сред њем 
ве ку сма тра ло да ни од у зи ма ње жи во та пре ступ ни ку ни је 
до вољ но, па су осми шље ни ква ли фи ко ва ни об ли ци ње ног 
из вр ше ња ко ји су му на но си ли до дат не пат ње и/или сра мо
ће ње (јав но из вр ше ње смрт них ка зни ко је се пре тва ра ло у 
са ди стич ке спек та кле)14. 

На пре ла зу из Сред њег у Но ви век, до ла зи до по сте пе ног 
на пу шта ња те ле сног ка жња ва ња пре ступ ни ка и сма ње ња 
бро ја кри вич них де ла за ко ја се про пи су је смрт на ка зна и 
у пе нал ни си стем се по сте пе но уво ди ли ше ње сло бо де као 
санк ци ја. Ве ћи на ау то ра овај за о крет ту ма че про ме ном вред
но сног си сте ма тог до ба, док дру ги сма тра ју да је у пи та њу 
при мер ра ци о нал ног при сту па мла де гра ђан ске кла се ко ја је 
уви де ла да је про би тач ни је за тва ра ти пре ступ ни ке и на мет
ну ти им оба ве зу да ра де (кон цепт „ка зни о ни ца – фа бри ка”)15 
не го их са ка ти ти или уби ја ти јер се ти ме са мо по ве ћа ва број 
ли ца ко ји ма се мо ра пру жи ти со ци јал на по моћ. 

По сте пе но, ка зна за тво ра је пре у зи ма ла при мат у ка зне ном 
си сте му и, на ро чи то по сле Дру гог свет ског ра та ка да је под 
ути ца јем або ли ци о ни стич ких иде ја до шло до уки да ња смрт
не ка зне у ве ли ком бро ју др жа ва16. По след њих де це ни ја, ја
ча но ви по крет – за огра ни че ње при ме не ли ше ња сло бо де 
као кри вич не санк ци је и ње ну за ме ну дру гим ванин сти ту
ци о нал ним ме ра ма („ал тер на ти ве ка зни за твора”)17. 

13 Кри вич ни за ко ник Кра ље ви је Ју го сла ви је и по сле рат но ју го сло вен ско 
кри вич но за ко но дав ство је све до де ве де се тих го ди на XX ве ка са др жа ло 
кри вич но де ло „за во ђе ње” – ко је се са сто ја ло у на во ђе њу  жен ског ли ца 
на об љу бу ла жним обе ће њем бра ка. 

14 О ка квим се звер стви ма ра ди, до вољ но је про чи та ти до ку мент ци ти ран 
у уво дним де ло ви ма по зна тог Фу ко о вог (Fo u ca ult) (1977) ра да о исто
ри ја ту ка зне ли ше ња сло бо де ко ји се од но си на јав но из вр ше ње смрт не 
ка зне у Па ри зу мар та 1757. године. 

15 Раз ра ђу ју ћи иде је Ру ша и Креч ме ра (Rusche and Kir chhe i mer, 1939), по
себ но су је афир ми са ли Ме ло си и Па ра ва ри ни (Me los si and Pa va ri ni, 
1981).  

16 Тре нут но, од 158 не за ви сних др жа ва, за пре ће на је у 58 (укљу чу ју ћи: 
САД, Ки ну, Ја пан, Ин ди ју; од европ ских зе ма ља са мо у Бе ло ру си ји). 

17 Ути цај овог „но вог або ли ци о ни зма” на ро чи то је сна жан у скан ди нав
ским зе мља ма (видети: Chri sti, 1981; Mat hi e sen, 1990) и Хо лан ди ји 
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Овај, ве о ма упро шћен18, при каз трансформација у ка зне ном 
си сте му тре ба до пу ни ти још не ко ли ким кон ста та ци ја ма ко ја 
се ти чу на шег вре ме на. 

Пре све га, ка зне ни си сте ми мо дер них др жа ва ве о ма се раз
ли ку ју и са др же вр ло про тив реч не тен ден ци је. То се мо же 
ви де ти и на при ме ру Ста рог кон ти нен та на ко ме се озбиљ не 
раз ли ке уо ча ва ју и ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни
је19. На ме то до ло шком пла ну, ово има зна чај ну по сле ди цу: и 
да нас се као је дан од нај зна чај ни јих по сту па ка у про у ча ва
њу кри ми на ли те та ко ри сти ком па ра тив ни (или, ка ко га не ки 
ау то ри озна ча ва ју „кроскул тур ни”) ме тод.

До ста оп ти ми стич ка сли ка ко ја ука зу је на то ка ко су се са
вре ме не др жа ве на прав ном те ре ну од ре кле ре три бу тив ног 
ре а го ва ња на кри ми нал на де ла и по че ла ува жа ва ти људ ска 
пра ва пре ступ ни ка, са мо је де ли мич но тач на. Раз ви је на дру
штва раз ви ла су, упо ре до са на ве де ним трен дом дру га чи је, 
со фи сти ко ва не на чи не кон тро ле ко ји из осно ва угро жа ва ју 
пра ва чо ве ка иа ко не пред ста вља ју кла сич не кри вич не санк
ци је. Та ко се, сма тра Деј вид Гар ланд, у нај ра зви је ни јим др
жа ва ма ко је вр ше од лу чу ју ћи ути цај на трен до ве кон тро ле 
кри ми на ли те та у остат ку све та20, из гра ђу је „кул ту ра кон тро
ле” у ко јој се за па жа ју два трен да. Је дан он на зи ва „адап
тив на стра те ги ја” у ко јој се ак це нат ста вља на пре вен ци ју и 
парт нер ство др жав них ор га на са гра ђа ни ма (preventivepart-
nership), а дру га на ја ча њу све о бу хват не кон тро ле и ка жња
ва њу (punitivesegregation) у чи јем те ме љу је оне спо со бља
ва ју ће за тва ра ње ко је је ди зај ни ра но да уз вра ти учи ни о цу за 
на не то зло и да га за што ду же вре ме ис кљу чи из дру штва. 
За те му ко јом се ба ви мо у овом ра ду, кључ на је кон ста та ци ја 
овог ау то ра да је за прет по став ка де ло твор но сти ове дру
ге стра те ги је обез бе ђе ње кул тур не и со ци јал не по др шке21. 
Ка да то има мо у ви ду, по ста је ја сни је за што се у мо дер ним 

(Huls man, 1982), ма да су на ши ре ње тих иде ја ути ца ли и бри тан ски и 
аме рич ки (Pe pinsky, 2006) ау то ри.  

18 По ред успо на на нор ма тив ном пла ну, имао је и па до ве ко је ов де не мо
же мо де таљ но при ка за ти, али тре ба по ме ну ти екс це се ко ји су ве за ни за 
то та ли тар не др жа ве XX  ве ка у ко ји ма су по ни ште ни основ ни при ци пи 
пра ва не са мо на на ци о нал ној те ри то ри ји, не го и у оку пи ра ним зе мља ма 
ши ром Пла не те. 

19 То отва ра и пи та ње мо гућ но сти хар мо ни за ци је или чак уни фи ка ци је тих 
си сте ма.

20 У то ме је и апурд ност си ту а ци је у ко јој стра те ги је кон тро ле зло чи на у 
др жа ва ма са на ви шим сто па ма кри ми на ли те та у све ту (САД) и на европ
ском Кон ти нен ту (Ује ди ње но Кра љев ство) слу же као узор осталим 
земља ма у ко ји ма су сто пе да ле ко ни же. 

21 Gar land, D. (2001) The Culture of Control – Crime and Social Order in
ContemporarySocety, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 141.
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дру штви ма та ко че сто ја вља ју та ла си мо рал не па ни ке22, ка
ко је у том за стра ши ва њу гра ђа на до шло до сим би о зе вла
сти и ме ди ја и за што је (са рет ким из у зе ци ма) да нас у све ту 
ка зне ни по пу ли зам вла да ју ћи тренд у јав ним по ли ти ка ма  
кон тро ле кри ми на ли те та23.  

Развојидејаоодносукултуреикриминалитета
У кри ми но ло шкој ли те ра ту ри се нај че шће на во ди ка ко су 
пр ви до при нос про у ча ва њу од но са на ве де них фе но ме на да
ли аме рич ки ау то ри, при пад ни ци Чи ка шке шко ле, но од мах 
тре ба ре ћи да је ово са мо де ли мич но тач но. Јер њи хо вим ста
во ви ма прет хо ди ли су ра до ви мно гих ум них ау то ра, чак и из 
пе ри о да пре на стан ка кри ми но ло ги је. При том се пре све га 
ми сли на со ци о ло шки ори јен ти са не ау то ре франкофон ског 
го вор ног под руч ја. 

Европскизачетници
Је дан од осни ва ча кри ми но ло ги је Бел ги ја нац Адолф Ке тле 
(Quéte let) сре ди ном XIX ве ка ука зи вао је да зе мље у ко ји
ма до ла зи до ме ша ња љу ди, као и обла сти где ин ду стри ја и 
трго ви на по ве зу ју мно штво ин ди ви дуа, исто вре ме но и сре
ди не у ко ји ма се осе ћа „не јед на кост сре ће и бла го ста ња”, 
због че га је број зло чи на у њи ма ве ли ки24. 

Ње го ве иде ја ин спи ри са ле су дво ји цу Фран цу за – ве ли ка на 
дру штве них на у ка. Пр ви, Га бри ел Тард (Tar de) је са сво јим 
уче њем о по дра жа ва њу као кљу чу за раз у ме ва ње ге не зе зло
чи на, о то ме ка ко се кри ми нал на по на ша ња пред став ни ка 
ви ших дру штве них сло је ва по дра жа ва ју од оних на ни жим, 
о мо ди у гра ду и на ви ци на се лу и о кри ми но ге не зи мла дих 
љу ди ко ји по сте пе но пре ра ста ју у кри ми нал це25 оста вио је 
зна чај но на сле ђе у дру штве ним на у ка ма. 

На ве де на кон ста та ци ја још ви ше ва жи за Еми ла Дир ке ма 
(Durk he im) ко ји је де ви јант на и кри ми нал на де ла до вео у 
ве зу са ста њем бе за ко ња („ано ми је”) у дру штву. Као при
пад ник функ ци о на ли стич ког при сту па дру штву, он сма тра 
да је по де ла ра да до ве ла до ато ми за ци је нор ма тив ног си сте
ма и упра во у то ме ви ди об ја шње ње ста ња кри ми на ли те та у 

22 По ја ва ко ју је још 1972. пр ви опи сао Стен ли Ко ен (Co hen) у по зна том 
ра ду о „на род ним не при ја те љи ма и мо рал ној па ни ци“ ука зу ју ћи на на
чин на ко ји је је дан ван да ли стич ки ис пад у ен гле ском ле то ва ли шту пре
ра стао у дра ма ти чан про блем чи та ве на ци је.

23 Ви де ти: Ig nja to vić, Đ. (2017) Ka zne ni po pu li zam, u: Kaznena reakcija u
Srbiji-VIIdeo, Be o grad, Prav ni fa kul tet UB, str. 11. 

24 Quéte let, A. (1842) Surl’hommeetdedeveloppmentdesesfacultésouessai
dephysiquesociale, Vol 1., Pa ris, Bac he li er.

25 Tar de, G. (1890) La phi lospphie péna le, Pa ris, Ma lo i ne édi te ur, р. 221.
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ње му. За то су то нор мал не, а не па то ло шке по ја ве и то би се 
мо гло про ме ни ти са мо уко ли ко се опет оства ри ста ње у ко
ме сви чла но ви дру штва де ле вред но сти истог нор ма тивног 
си сте ма26.

Америчкидопринос–припадници
Чикашкешколеинастављачи

Ов де ће би ти пред ста вље не три те о риј ске ори јен та ци је у 
САД ко ја за пред мет овог ра да има ју по се бан зна чај: те о
ри је о дру штве ном при ти ску, оне о уче њу кри ми нал ног по
на шања и – нај зад – схва та ња о кул тур ном су ко бу и пот
културама. 

Теоријеодруштвеномпритиску
Дир ке мо во об ја шње ње ста ња бе за ко ња у гра ђан ским дру
штви ма би ло је узор Ро бер ту Мер то ну (Mer ton) да ство ри 
сво ју те о ри ју ано ми је и то у вре ме Ве ли ке еко ном ске кри зе 
ко ја је из те ме ља по љу ља ла не са мо аме рич ку при вре ду, не го 
и са му иде ју дру штве ног про гре са. Об ја шње ње кри ми на ли
те та у САД тог до ба овај ау тор тра жи у не скла ду дру штве но 
на мет ну тих ци ље ва и до ступ них ле ги тим них сред ста ва да 
се они по стиг ну. Аме рич ко дру штво на ме ће по је дин цу као 
циљ успех у жи во ту, дру гим ре чи ма – да се обо га ти. Они 
ко ји тај циљ мо гу по сти ћи ле ги тим ним сред стви ма по на
ша ју се кон фор ми стич ки. Но, нај ве ћи део ста нов ни ка на ла
зи се у си ту а ци ји да ле ги тим ним сред стви ма (на след ство, 
обра зо ва ње, успех у све ту спор та или за ба ве и сл.) не мо же 
оства ри ти на ве де ни циљ. У та квој си ту а ци ји, они – у за ви
сно сти од то га да ли од у ста ју од сред ста ва (1), ци ља (2) или 
и јед ног и дру гог (3,4) – при бе га ва ју де ви јант ном по на ша њу 
ко је по при ма не ко ли ко мо да ли те та (ино ва ци ја, ри ту а ли зам, 
по влаче ње и по бу на)27. 

Ова кав при ступ био је ко ри шћен пре вас ход но за об ја шње ње 
кри ми на ли те та ма ло лет ни ка из ни жих дру штве них сло је ва 
и ту по чи њу озбиљ не кри ти ке да је не при ме њив за раз у ме
ва ње за што при пад ни ци ви ших дру штве них сло је ва вр ше 
то ли ко опа сних кри вич них де ла28. За на шу те му је од ве ћег 

26 Durk he im, E. (1893) Deladivisiondutravailsocial-étudesurl’organisa-
tiondessociétéssupérieures, Pa ris, F. Al can.

27 Mer ton, R. (1938) So cial struc tu re and ano mie, American Sociological
Review, No 3. 

28 Је дан од ау то ра о ко ме ће би ти ре чи у на став ку из ла га ња – Едвин Са тер
ленд (Sut her land) (1940) – у сво јој чу ве ној адре си Аме рич ком кри ми но
ло шком дру штву из 1939. го ди не увео је у кри ми но ло ги ју по јам „крими
на ли тет бе лог око вр та ни ка” за зло чи не ко је вр ше ли ца из највиших 
друштве них сло је ва. 
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зна ча ја кри ти ка Мер то но вог по ла зног ста ва да у америчком 
дру штву по сто ји кон сен зус по ко ме је обо га ти ти се („но вац 
= успех”) је ди ни кул ту ром на мет ну ти циљ. Ти ме се, ка ко ис
ти чу Деј вид Да унс и Пол Рок (Dow nes and Rock) за не ма ру је 
да и у САД по сто ји мно штво љу ди ко ји не усва ја ју ова кав 
вред но сни си стем и чак се бо ре про тив ње га29.

Теоријеоучењукриминалногпонашања
Са дру ге стра не, Тар до ве иде је раз вио је ка сни је Едвин Са
тер ленд ко ји је тво рац те о ри је о ди фе рен ци јал ној асо ци ја
ци ји (раз ли чи том по ве зи ва њу) као осно ву за раз у ме ва ње 
кри ми нал ног по на ша ња. По ње му, та кво по на ша ње се учи 
и то у гру па ма са ста вље ним од бли ских ли ца. Основ на Са
тер лен до ва иде ја је да по је ди нац по ста је де лин квент због ја
чег ути ца ја ста во ва у при лог кр ше ња за ко на у од но су на оне 
ко ји го во ре у при лог њи хо вог по што ва ња. Што је ин тен зи
тет ути ца ја кри ми нал них гру па ве ћи, по ја ча ва се и ве ро ват
но ћа да ће по је ди нац ода бра ти про тив за ко ни то по на ша ње. 
To се ја сно ви ди из сле де ћег ци та та ко ји по ка зу је да ау тор, 
об ја шња ва ју ћи ста ње кри ми на ли те та у САД на спе ци фи чан 
начин укљу чу је у ана ли зу и кул тур ни кон фликт:  

„У не ким за јед ни ца ма, по је ди нац је окру жен ли ци ма ко ја ко
ја увек схва та ју прав не нор ме као пра ви ла ко ја тре ба по што
ва ти, док је у дру гим окру жен они ма чи ја схва та ња по го ду ју 
кр ше њу прав них пра ви ла. У на шем аме рич ком дру штву, ове 
де фи ни ци је су скорo увек по ме ша не, а као по сле ди цу има мо 
кул тур ни конфликт у ве зи са прав ним нор ма ма”30.

Ову кон цеп ци ју ка сни је је раз ра дио Ро налд Еј керс (Akers) 
ко ји ства ра те о ри ју ди фе рен ци јал не асо ци ја ци је – по ја ча ва
ња ко ја се та ко ђе по ла зи од иде је да је кри ми нал но по на
ша ње на у че но, али уно си две но ве ка те го ри је – ка жња ва ње 
и на гра ђи ва ње. Као и ње гов прет ход ник, Еј керс сма тра да 
је за пре у зи ма ње обра за ца кри ми нал ног по на ша ња кључ
но уче ње тех ни ка вр ше ња зло чи на и уче ње де фи ни ци ја 
ко је по је дин ца мо ти ви шу да кр ши за кон. Тер мин „де фи ни
ције” он сво ди на „нор ма тив но зна че ње ко је се да је од ре
ђеном по на ша њу”. Кроз про цес ди фе рен ци јал ног по ја ча ва
ња ми учимо да су не ка по на ша ња од го ва ра ју ћа, до зво ље на 
и да за после ди цу има ју на гра ђи ва ње. На рав но да кул ту ра, 

29 Dow nes, D. and Rock, P. (2003) UnderstandingDeviance, 4th ed., Ox ford: 
Ox ford Uni ver sity Press, p. 161

30 Sut her land, E. (1939) PrinciplesofCriminology, 3rd ed., Chi ca go: Uni ver sity 
of Chi ca go. 



94

ЂОРЂЕ ИГЊАТОВИЋ

односно вредносни си стем да те за јед ни це од ре ђу је ко ја су то 
понашања, за разли ку од оних ко ја до во де до ка жњавања31.

Теоријеокултурномсукобуиопоткултурама

Селиновообјашњењекултурногсукоба 

Као и прет ход на, и ова гле ди шта про стор но су ве за на за 
град Чи ка го. Он је кра јем де вет на е стог и у пр вој по ло ви ни 
XX ве ка био не ка вр ста „кри ми но ло шке ла бо ра то ри је под 
ве дрим не бом” пре све га због огром ног та ла са (уну тра шње 
и ме ђу на род не) ими гра ци је ко ји га је за пљу снуо. Због то
га је на стао су коб вред но сти и нор ми из ме ђу ста ро се де ла ца 
и „до шља ка”, па се по шло од прет по став ке да су кул тур ни 
жи вот по је дин ца, ве ро ва ња и вред но сти ко је усва ја кључ ни 
за на чин на ко ји ће се он по на ша ти.   

На ова квим те ме љи ма је дан на уч ник швед ског по ре кла 
ства ра но ви пра вац у кри ми но ло ги ји. Био је то Тор стен Се
лин (Sel lin) ко ји у књи зи Културниконфликтикриминали-
тет по ла зи од ста ва да се чо век ра ђа у од ре ђе ној кул ту ри са 
спо соб но шћу да раз у ме сво је ре ла ци је са дру гим љу ди ма. 
Об да рен је спо соб но шћу да схва ти и ап сор бу је иде је ко је 
са др же од ре ђе на зна че ња – оби ча је, ве ро ва ња, ар те фак те – 
јед ном ре чи еле мен те да те кул ту ре – ко ји вре ме ном по ста
ју део ње го ве пер со нал но сти32. Део овог про це са кул тур не 
тран сми си је је ства ра ње све сти шта је нор мал но (до зво ље
но), а шта аб нор мал но (по гре шно) и ово са зна ње је основ за 
при хва та ње да тих нор ми по на ша ња33. Та ко ђе, у том про це су 
гру па по ста вља ба ри је ре кр ше њу нор ми и што је ви ше од
луч на у не при хва та њу та квог по на ша ња, она ис по ља ва зна
чај ни ји „по те нци јал от по ра” (resistancepotential). 

По ла зе ћи од дру гих ау то ра ко ји су се ба ви ли гру па ма чи ји 
кул тур ни ко декс се раз ли ку је од оног ко ји у аме рич ком дру
штву до ми ни ра (на ро чи то се освр ће на ис тра жи ва ње ко је је 
спро вео Кли форд Шо (Shaw)34, 1929. године о ди стри бу ци ји 
кри ми на ли те та и оста лих со циопа то ло шких по ја ва у Чи ка
гу) он об ја шња ва ка кве по сле ди це иза зи ва до ла зак цр на ца 
у ста ро се де лач ку сре ди ну у ко јој до ми ни ра ју бел ци или 
Корзиканца у Њу јорк35. 

31 Akers, R. (1985) DeviantBehavior–ASocialLearningApproach, 3rd ed., 
Bel mont: Wad sworth Publ., p. 39.

32 Sel lin, T. (1938) CultureConflictandCrime, New York: So cial Sci en ce Re
se arch Co un cil, p. 25.

33 Kривично за ко но дав ство у све му то ме има од ре ђе ну, иа ко не бит ну  
уло гу.

34 Shaw, C. (1929) DelinquencyAreas, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press.
35 Sel lin, T, op. cit. p. 63.
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Су шти на је, сма тра он, у то ме што су коб нор ми раз ли чи тих 
кул тур них ко дек са мо же би ти до ве ден у ве зу са на стан ком 
зло чи на и то у три си ту а ци је: а) ка да се ко дек си су ко бе на 
гра ни ци раз ли чи тих кул тур них под руч ја; б) ка да се прав на 
пра ви ла јед не кул тур не гру пе про ши ре на те ри то ри ју дру ге; 
и в) ка да чла но ви јед не кул тур не гру пе ми гри ра ју у дру гу36.

Се лин се по за ба вио кри ми на ли тетом ими гра на та у САД37 
и ука зао на раз ли чи те вр сте де ла и мо ти ва ци ју за њи хо во 
из вр ше ње код при пад ни ка пр ве и дру ге ге не ра ци је усе ље
ни ка. Исто вре ме но је ука зао и на оно што кри ми но ло зи че
сто за не ма ру ју: да то што је не ко ро ђен у од ре ђе ној др жа
ви (он на во ди при мер ли ца по ре клом из Че хо сло вач ке) не 
зна чи да је исто вре ме но и при пад ник ве ћин ских на ро да те 
зе мље (у кон крет ном слу ча ју, мо же би ти и Не мац, Је врејин, 
По љак...)38. Још је ве ћи про блем да ис тра жи ва њи ма ко ја 
на во де као ка те го ри је „Ме ди те ран це”, „Нор диј це” или чак 
„Евро пља не”39. Овим се ско ро пот пу но оне мо гу ћа ва про у
ча ва ње спе ци фич них кул тур них обра за ца ко ји су ва жни за 
об ја шње ње кри ми на ли те та од ре ђе них гру па јер иг но ри ше 
по ро дич ну со ли дар ност, ре ли ги о зна убе ђе ња, од нос по ло ва, 
нор ме сек су ал ног мо ра ла, на ви ке у по гле ду ис хра не и зло у
по тре бе не ких суп стан ци, на чин ко ри шће ња сло бод ног вре
ме на, скло но сти ри зич ном по на ша њу – што су све чи ни о ци 
ко ји ути чу на кри ми на ли тет при пад ни ка тих гру па. 

Теоријеопоткултурама

Иа ко Се лин не ко ри сти из раз „пот кул ту ре” за озна ча ва ње 
ма њин ских гру па чи је се нор ма тив ни си стем не по кла па пот
пу но са до ми нант ним (за раз ли ку од „кон тра кул ту ра” ко је се 
од ово га раз ли ку ју у бит ним цр та ма, чак су не ка да његов 
ан ти под)40, он је био ду бо ко све стан њи хо вог постојања и 

36 Део књи ге у ко ме Се лин (2009: 249) на во ди из ван ред не при ме ре су ко ба 
кул тур них обра за ца ста ро се де ла ца САД и ве ћин ског, бе лог, ста нов ни
штва, от по ра до ми цил ног ста нов ни штва за кон ским нор ма ма фран цу
ских ко ло ни за то ра у Ал жи ру и ста ро се де ла ца у Си би ру про пи си ма но ве 
со вјет ске вла сти пре ве де ни су на наш је зик.

37 Ка ко кон ста ту је Ел вин Па у ел (Po well, 1976: 162) – не са мо овом ау то ру, 
не го и дру ги ма ко ји су проучавали пот кул ту ре до се ље ни ка, узор је био 
рад дво ји це за чет ни ка Чи ка шке шко ле (Tho mas and Zna ni ec ki, 1918:18) у 
ко ме су пи са ли о на чи ну при ла го ђа ва ња пољ ских се ља ка ими гра на та на 
аме рич ку кул ту ру и на чин жи во та. 

38 Ин те ре сант на је та бе ла на стр. 76 на ко јој се ви ди да су се по сто пи хап
ше ња у 31 аме рич ком гра ду ли ца ко ја су до шла из Ју го сла ви је на ла зи ла 
на 6. ме сту (иза оних ро ђе них у Грч кој, Ли тва ни ји, гру пе са озна ком 
’не по зна то’, Пољ ској и Ита ли ји. 

39 Исто, стр. 83.
40 Тим Њу бурн (New burn) (2007:196) на во ди да је овај из раз у на ве де ном 

зна че њу пр ви упо тре био Ал бер Ко ен, иа ко је Тра шер још 1927. у књи зи 
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сна жно је ути цао на низ след бе ни ка ко ји су раз ви ли ње го во 
уче ње.

Пр ви од њих је Ал берт Ко ен (Co hen) ко ји је у књи зи 
Делинквентнидечаци–поткултураганга по ку ша ва да  об
ја сни де лин квент но по на ша ње аме рич ких мла ди ћа ко ји 
при па да ју ни жим дру штве ним сло је ви ма. Ко рен њи хо вог 
пре ступ нич ког по на ша ња на ла зи се у су ко бу вред но сти и 
кул тур них обра за ца сред ње кла се (ко ја од лу чу ју ће ути че на 
оно што се мо же на зва ти „оп шта кул ту ра”) и со ци јал ног и 
ма те ри јал ног по ло жа ја де ча ка из рад нич ких по ро ди ца ко ји 
им оне мо гу ћа ва ју да те мо де ле усво је. То се ви ди на ро чи
то у школ ским усло ви ма у ко ји ма ђа ци из та квих сре ди на 
не мо гу ни на ко ји на чин до сти ћи ре зул та те де це из сред
ње кла се чи ји ро ди те љи су им омо гу ћи ли да у шко лу до ђу 
при пре мље ни у сва ком по гле ду. Мла ди из рад нич ких по ро
ди ца не успе ва ју да до стиг ну на мет ну ти мо дел (ста ту сна 
де при ва ци ја) и због то га су фру стри ра ни41. Ти ме Ко ен об
ја шња ва њи хо во не га ти ви стич ко, зло на мер но и не ути ли
тар но по на ша ње, окре ну тост тре нут ном за до вољ ству („ов
де и са да – уме сто у бу дућ но сти”)42. На том осно ву на ста ју 
мла да лач ки ган го ви и ка сни је ма ло лет нич ке бан де, a у том 
про це су ве ли ку уло гу има пре у зи ма ње ста во ва о пре ступ
нич ком по на ша њу (кроз про цес тран сми си је вред но сти) из 
де линквентне пот кул туре43. 

Је дан дру ги на уч ник ба ви се та ко ђе кул ту ром ни жих сло
је ва и пи ше о мла да лач ким ган го ви ма ко је чи не де ча ци из 
рад нич ке кла се. За раз ли ку од Ко е но вог об ја шње ња, Вол
тер Ми лер (Mil ler) сма тра да је уме сто из ра за „де лин квент
на пот кул ту ра” бо ље ко ри сти ти „пот кул ту ра ган га” и сма тра 
да она не на ста је као вид отпорa до ми нант ној кул ту ри, већ 
по чи ва на соп стве ним вред но сти ма ко ја ау тор на зи ва „фо
ку сним ин те ре со ва њи ма” и озна ча ва их из ра зи ма „не во
ља”, „жи ла вост”, „пре пре де ност”, „уз бу ђе ње”, „суд би на” и 
„аутоном ност”. 

Ми лер сма тра да је основ ни про блем рад нич ких по ро ди ца 
од су ство оца (би ло да су у пи та њу јед но ро ди тељ ске по ро
ди це или је он фи зич ки од су тан из до ма). У тој си ту а ци ји, 

о ган го ви ма ма ло лет ни ка пи сао о том фе но ме ну. 
41 Ви де ти: Wal kla te, S. Per spec ti ves in cri mi no lo gi cal the ory, in: Criminology-
AReader, eds.Jaw kes, Y. and Let herby, G. (2006), Lon don: Sa ge Publising, 
p. 25.

42 Wil li ams, F. and McSha ne, M. (1993) CriminologyTheory–SelectedClassi-
calReadings, Cin cin na ti, An der son Publ., p. 95.

43 Co hen, A. (1955) DelinquentBoys–TheCultureof theGang, New York, 
Free Press, p. 129. 
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из оста је не ко од ко га ће де ца ви де ти ка ко се по на ша му шка
рац, па су фи зич ка раз ра чу на ва ња и дру ги ви до ви пре ступ
нич ког по на ша ња та квим де ча ци ма сред ство да из гра де 
иден ти тет му шкар ца44.

Сре ди ном сед ме де це ни је про шлог ве ка по ја ви ла се по зна та 
књи га Поткултура насиља јед ног аме рич ког со ци о ло га –  
Мар вин Вол фганг  (Wol fgang) – и ита ли јан ског пси хи ја тра 
– Фран ко Фе ра ку ти (Fer ra cu ti) – ко ји су твр ди ли да се по
сто ја њем спе ци фич не пот кул ту ре мо же об ја сни ти ве ли ки 
део кри ми на ли те та мла дих, а на ро чи то на сил нич ки. Ука зу ју 
на су коб вред но сти до ми нант не кул ту ре и „пот кул ту ре на
си ља” чи ји при пад ни ци мно го ве ћи зна чај при да ју ча сти у 
од но су на то ка ко је вред ну је оста ли део дру штва45. Ова пот
кул ту ра упу ћу је на то у ком ви ду (ау то ри на во де број не при
ме ре мо де ла на сил нич ког кри ми нал ног по на ша ња у све ту 
– од Ко лум би је, Ин ди је – до европ ског Ме ди те ра на) и пре ма 
ко ме сме мо ис по љи ти агре сив ност, а са дру ге стра не вр ши 
при ти сак на сво је при пад ни ке ка ко тре ба да се по на ша ју у 
да тој си ту а ци ји46. 

На на ве де не иде је на сла ња се аме рич ка ау тор ка Лин Кер тис 
(Cur tis) ко ја на сто ји да об ја сни чи ње ни цу да је сто па на сил
нич ког кри ми на ли те та цр на ца у САД да ле ко ви ша од њи хо ве 
за сту пље но сти у по пу ла ци ји те др жа ве. Је дан од раз ло га она 
ви ди у по сто ја њу по себ не пот кул ту ре у ко јој се на ка рак те
ри сти чан на чин схва та му шкост. На кри ми нал но по на ша ње 
ути чу и вер бал не спо соб но сти по је дин ца: за хва љу ју ћи њи
ма, они у сва ко днев ном жи во ту лак ше оства ру ју циљ – док 
су они ко ји их не по се ду ју при мо ра ни да упо тре бља ва ју на
си ље. У ана ли зу укљу чу је и дру ге чи ни о це ко ји ма об ја шња
ва кри ми на ли тет цр на ца, па го во ри и о по ло жа ју ко ји има ју 
у дру штву, али и о то ме да не тре ба за не ма ри ти ни ути цај 
лич них чи ни ла ца. Из све га, она из во ди за кљу чак да око ли на 
ства ра од го ва ра ју ћи мо дел пре жи вља ва ња, пок тул ту ра ко јој 
при па да ју да је им иде је и ин тер пре та ци је ста ња у ко ме се 
нала зе а лич ност мо дел по на ша ња ко је ће иза бра ти47. 

У но ви јој ли те ра ту ри се за об ја шње ње агре сив но сти мла дих 
ко ри сти и по јам круг насиља. По овом схва та њу, агре си ју 

44 Mil ler, W. (1958) Lo wer Class Cul tu re as a Ge ne ra ting Mil leu of Gang De
lin qu ency, JournalodSocialIssues, No. 3, p. 5.

45 Волд (Wold) и Бер нард (Be re nard) (1986:215) по себ но на гла ша ва ју да 
ова раз ли ка до ла зи по себ но до из ра жа ја код уби ца ко ји ни су уна пред 
пла ни ра ли де ло ни ти су озбиљ но ду шев но по ре ме ће ни, 

46 Wol fgang, M. and Fer ra cu ti, F. (1967) TheSubcultureofViolence, Lon don, 
So cial Sci en ce Pa per backs. 

47 Cur tis, L. (1975) CriminalViolence-NationalPatternsandBehavior, Le
xing ton, He ath, pas sim
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ис по ља ва ју мла ди ко ји су со ци ја ли зо ва ни у пот кул ту ри на
си ља и на сле ди ли на сил нич ке скло но сти сво јих ро ди те ља. 
За при пад ни ке те пот кул ту ре на си ље је на чин на ко ји они 
по ку ша ва ју да ре ше сво је ин тер пер со нал не раз ми ри це. Иде
о ло ги је та кве пот кул ту ре на ста је као ре ак ци ја на жи вот не 
усло ве ко је ка рак те ри ше си ро ма штво, мар ги на ли за ци ја и 
ра си зам48. 

Ри чард Кло вард (Clo ward) и Лојд Олин (Ohlin) осла ња ју ћи 
се на иде је Се ли на, али и још не ко ли ко аме рич кох кри ми
но ло га49 ства ра ју те о ри ју о де лин квен ци ји и мо гућ но сти. У 
књи зи под тим на сло вом, они пи шу о ган го ви ма де лин кве
на та и кон ста ту ју по сто ја ње три вр сте пот кул ту ре мла дих: –  
кри ми нал на (на ста је на под руч ји ма на ко ји ма ор га ни зо ва
ни кри ми на ли тет цве та); кон фликт на (ве за на је за обла сти 
у ко ји ма мла ди не ма ју кри ми нал не уз о ре и због то га сво ју 
фру стра ци ју усло ви ма у ко ји ма жи ве из ра жа ва ју уче шћем у 
на сил нич ким бан да ма вр шња ка); по вла че ња (ре зер ви са на за 
мла де ко ји ни су ус пе ли да се афир ми шу ни у све ту кон фор
ми ста, ни ти у кри ми нал ној и кон фликт ној пот кул ту ри, па 
се ода ју скит њи, про сја че њу, ал ко хо лу и нар ко ти ци ма). Због 
то га би се ова по след ња мо гла на зва ти и „пот кул ту ром под
ви је ног ре па” или „пот кул ту ром гу бит ни ка”. Ова те о ри ја, не 
са мо да ука зу је на нео сно ва ност ла ич ког ми шље ња по ко ме 
сва ко ко не успе у ле ги тим ном дру штве ном кон тек сту, ау то
мат ски по ста је про фе си о нал ни кри ми на лац, не го по тен ци ра 
и зна чај ути ца ја ме ди ја и по пу лар не кул ту ре у крим но ге не зи 
мла дих пре ступ ни ка. 

Ау то ри ко ји су по ку ша ли да ева лу и ра ју ову те о ри ју до шли 
су до ин те ре сант них за кљу ча ка. Та ко Деј вид Бра ун филд 
(Brow nfi eld) кон ста ту је да су де ча ци из ни же кла се мно го 
скло ни ји да глу ва ре и бес циљ но сто је на улич ним угло ви ма. 
Са дру ге стра не, мла ди црн ци су оп сед ну ти же љом да во де 
ак ти ван сек су ал ни жи вот. Мла ди у ган го ви ма ви со ко вред
ну ју оне ко ји су не у стра ши ви у фи зич ким об ра чу ни ма, али 
се дис тан ци ра ју од нар ко ма на свог уз ра ста50.

Ин те ре со ва ње за пот кул ту ру ма ло лет нич ких ган го ва по
сто ји и у на ше вре ме. Та ко Бур фенд и Бар туш (Bur fe ind and 

48 Taylor, S. (2016) Crime andCriminality –AMultidisciplinaryApproach, 
Lon don, Ro u tled ge, p. 413. 

49 Мер то на („ано ми ја“), Шоа и Ме ке ја („кул тур на тран сми си ја”) и Са
тер лен да („ди фе рен ци јал на асо ци ја ци ја”; Ви де ти: Wal kla te, S. (2003) 
UnderstandingCriminology–CurrenttheoreticalDebates, 2nd ed., Mi den
head: Open Uni ver sity Press, p. 22.  

50 Brow nfi eld, D. (1996) Sub cul tu ral the o ri es of cri me and de lin qu ency, 
in: Criminological Controversies – A Methodological Primer, Bo ul der:  
We stvi ew Press, p. 112.
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Bar tusch) пи шу о кул ту рал ном кон тек сту и ор га ни за ци о ној 
струк ту ри ових гру па и (уз лич не осо би не чла но ва) као фак
то ре са ко ји ма су по ве за не на во де: за јед ни цу, по ро ди цу, шко
лу и гру пе вр шња ка51. 

На ве де ни рад је са мо је дан од при ло га про у ча ва њу пот кул
ту ра мла дих ко је су у цен тар ин те ре со ва ња кри ми но ло га 
до шле сре ди ном про шлог ве ка. Ти неј џер ску пот кул ту ру 
Ралф Ин гланд (En gland) на зи ва „му шким про те стом” и ње
на бит на цр та је оп сед ну тост нов цем и ста ту сним сим бо ли
ма оли че ним у ску пим одев ним и слич ним про из во ди ма52. 
Мла ди, по ста ју део до ко ли чар ске кла се ко ју ка рак те ри ше 
не скри ве ни хе до ни зам, за ви сност од му зи ке и сред ста ва 
ко ја омо гу ћа ва ју сна жна уз бу ђе ња. Ува жа ва ју са мо ма те
ри јал не вред но сти одн. но вац као нај ви ши циљ53. Мар кус 
Фел сон (Fel son) твр ди да су мла ди у мо дер ним дру штви ма 
осло бо ђе ни оба ве зе ра да и не спрем ни за ле ги тим ну ре про
дук тив ну функ ци ју кроз сту па ње у брак а, са дру ге стра не, 
мо ра ју сво ју енер ги ју по тро ши ти на не ки на чин54.

Ка ко на во ди већ ци ти ра ни Деј вид Бра ун филд (Brow nfi eld), 
по сле ука зи ва ња Ви ли је ма Чем бли са (Cham bliss) се дам де
се тих го ди на XX ве ка на то да је пре ма ло со ци о ло шких сту
ди ја по све ће но те ми мла ди и ау то мо би ли, брач ни пар Швен
дин ге ро ви (Schwen din gers) су се њо ме по за ба ви ли де це ни
ју ка сни је. Утвр ди ли су да је оп сед ну тост ау то мо би ли ма 
цен трал на ка те го ри ја адо ле сцент не пот кул ту ре јер им они 
сим бо ли шу не за ви сност, ста тус и моћ. Та ко ђе, пру жа ју им 
мо гућ ност да се ри зич но по на ша ју, па че сто во зе у пи ја ном 
ста њу, олак ша ва ју им сек су ал не аван ту ре и во де их у кр ше
ње са о бра ћај них про пи са55.  

Џон Ха ган (Ha gan) ука зу је да пот кул ту ра мла дих ни је је
дин стве на ка те го ри ја. Уну тар ње из два ја два об ли ка: а) 
пр ву ка рак те ри шу ак тив но сти по пут кра ђе, ван да ли зма и 
учество ва ње у фи зич ким об ра чу ни ма (од лу ка да се у ова
квим ак тив но сти ма уче ству је за ви си од то га ко ли ко им оне 

51 Bur fe ind, J. and Bar tusch, D. (2016) JuvenileDelinquency–AnIntegrated
Approcah, 3rd ed., Lon don: Ro u tled ge, p. 314.

52 До вољ но је са мо по гле да ти ко ли ко је про сто ра на ме ње но ре кла ми ра њу 
про из во да на ме ње них мла ди ма у про па ганд ним кам па ња ма, па раз у ме
ти ко ли ко је ва жна ова по пу ла ци ја кон зу ме на та.

53 En gland, R. (1959) A the ory of mid dle class de lin qu ency, JournalofCrimi-
nalLaw,CriminologyandPoliceScience, vol. 50.

54 Fel son, M. (1994) CrimeandEverydayLife–InsightandAmplicationsfor
Society, Tho u sand Oaks, Pi ne For ge Press, p. 78. 

55 Brow nfi eld, D. (1996) Sub cul tu ral the o ri es of cri me and de lin qu ency –in: 
CriminologicalControversies–AMethodologicalPrimer, Bo ul der, We stvi
ew Press, p. 115.
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за до вољ ства до но се; б) дру гу „пот кул ту ру про во да” обе ле
жа ва ју скло ност да се уче ству је у за ба ва ма, ал ко хо ли са њу, 
глу ва ре њу и бес циљ ној во жњи ко ла. Украт ко: оп сед ну тост 
ко ли ма, сек сом и ал ко хо лом56. 

Ле сли Ке не ди и Сте фен Ба рон (Ken nedy and Ba ron) су ука
за ли на по ве за ност улич ног кри ми на ли те та са суп кул ту ра ма 
пан ке ра и ро ке ра и, још ви ше, скин хед са и скеј те ра. Нор ме 
њи хо ве пот кул ту ре охра бру ју на сил нич ко по на ша ње и из ну
ђи ва ње си лом или прет њом уни ште ња ма те ри јал них до ба ра. 
Са дру ге стра не, пре ма жр тва ма се по ка зу је са мо пре зир57.   

У ли те ра ту ри се че сто на во ди ка ко је нај бо ље об ја шње ње 
ути ца ја пот кул ту ре на на сил нич ко по на ша ње мла дих дао,  
со ци о лог афроаме рич ког по ре кла Ели јах Ан дер сон (An der
son) у књи зи Законулицеко ји под сна жним ути ца јем иде ја 
Вол те ра Ми ле ра58,вр ши ви ше го ди шње те рен ско ис тра жи
ва ње у Фи ла дел фи ји фо ку си ра но на мла де из цр нач ких по
ро ди ца. Они осе ћа ју очај и оту ђе ност због чи ње ни це да не 
ужи ва ју би ло ка кво ува жа ва ње. Ан дер сон та квим ста њем 
об ја шња ва њи хо ву скло ност ка на сил нич ком по на ша њу. 
Ово ва жи и за оста ле мла де љу де из си ро ма шних сло је ва 
без об зи ра на ра сну при пад ност. У об ја шње њу ме ха ни зма 
њи хо ве на сил но сти, Ан дер сон у цен тар ста вља два пој ма: 
„му жев ност” и „по што ва ње”. Мла ди љу ди у на си љу (ко је 
че сто угро жа ва и њи хов соп стве ни жи вот) ви де на чин да се
би обез бе де ува жа ва ње и ста тус „пра вих му шка ра ца“. Не
ве ро ва ње у по ли ци ју и пра во су ђе је још је дан ва жан део 
ове пот кул ту ре. Бу ду ћи да су за ор га не фор мал не со ци јал не 
кон тро ле они не ва жни, од лу чу ју се да лич но пре ду зму ак
те ко ји ма шти те се бе, по ро ди цу и при ја те ље. Си ро ма штво 
и не за по сле ност во ди у оту ђе ност од зва нич них ин сти ту
ци ја дру штва. Из тог ста ња ко је ка рак те ри шу пред ра су де 
и дис кри ми на ци ја чи та вих гру па љу ди ра ђа се, сма тра Ан
дер сон, опо зи ци о на кул ту ра у ко јој до ми ни ра „за кон улице” 
као начин њи хо ве адап та ци је на не си гур ност у ло кал ној 
заједни ци ге та59.

56 Ha gan, J. (1991) TheDisreputablePleasures–CrimeandDevianceinCana-
da, 3rd ed., To ron to, McGrawHill, pas sim

57 Ken nedy, L. and Ba ron, S. Ro u ti ne ac ti vi ti es and a sub cul tu re of vi o len ce, in: 
CanadianDelinquency, eds. Cre ec han, J. and Sil ver man, R. (1995), Scar bo
ro ugh, Pren ti ceHall, p. 217.

58 Волш (Walsh) и Хе менс (Hem mens) (2008:115) по себ но ин си сти ра ју на 
то ме да је Ан дер сон у ра до ви ма Ми ле ра про на шао иде је во ди ље ко је је 
раз ра дио у свом ра ду.  

59 An der son, E. (1999) CodeoftheStreet-Decency-ViolenceandMoralLifeof
theInnerCity, New York: W.W. Nor ton & Co., p. 323.
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По ред ов де из ло же них пот кул ту ра мла дих и ими гра на та60, 
по сто је и пот кул ту ре ко је се ства ра ју на осно ву пол не / род не 
при пад но сти, на ци о нал ног и ра сног по ре кла61, као и пот кул
ту ре при пад ни ка од ре ђе них про фе си ја. Иа ко би из ла га ње о 
не ки ма од њих, на ро чи то о овој по след њој62, би ло од зна ча ја 
за те му ко јом се ба ви мо у овом ра ду, оче ки ва ни обим ру ко
пи са не до зво ља ва де таљ ни је об ја шње ње њи хо вих ве за са 
кри ми на ли те том. 

БританскаКултуралнакриминологија
Но ви је кул ту ро ло шке те о ри је („Но ва кул ту рал на кри ми но
ло ги ја”) на ста ју  кра јем XX ве ка и обич но се сма тра да су 
уте ме ље не члан ком Џе фа Фе ре ла (Fer rel) Култура, злочин
икултуралнакриминологија из 1995. године. Ту он из но си 
тврд њу да је кри ми нал но по на ша ње про из вод кул ту ре сре
ди не у ко јој се ја вља и да су кри ми нал ни са др жа ји све че
шћи у кул тур ним тво ре ви на ма мо дер них дру шта ва (Crime
asCulture&Culture asCrime)63. Исте го ди не он са Клин
то ном Сан дер сом (San ders) при ре ђу је мо но гра фи ју ко ја се 
ба ви ве за ма кул ту ре и кри ми на ли те та – од ме диј ске сли ке 
зло чи на, раз ли чи тих пот кул ту ра – до му зи ке и мито ва64. Ова 
књи га мо же се сма тра ти истин ским по чет ком британске 

60 О ко јој је ме ђу пр ви ма пи сао Се лин. За раз ли ку од ње га, Џорџ Волд 
(Vold, 1958) сма тра да је зло чин ре зул тат су ко ба ин те ре сних гру па од ко
јих је јед на она ко ја има ле ги сла тив ну моћ (да до но ше њем за ко на од ре ди 
шта је за бра ње но) и оста лих чла но ва дру штва ко ји ту мо гућ ност не ма ју. 
Он исто вре ме но ука зу је да ма ло лет нич ки ган го ви на ста ју из кон флик
та мла дих љу ди са вред но сти ма ко је на ме ће кул ту ра од ра слих; Ви де ти: 
Bar kan, S. (2009) Criminology–ASociologicalUnderstanding, 4th ed., Up
per Sad dle Ri ver, Pe ar son, p. 242.

61 Сти вен Бар кан (Bar kan) (2009:80) ука зу је да је по чет ком 1960тих го ди
на по ста ло по пу лар но да се ви со ка сто па кри ми на ли те та код при пад ни
ка афроаме рич ке по пу ла ци је у САД об ја шња ва по сто ја њем пот кул ту ре 
на си ља (схва ће не, нај јед но став ни је као скло ност за при ме ну на си ља), 
ко ја, по ве за на са по ро дич ном струк ту ром, за не ке ау то ре (Moyni han, 
1965) пред ста вља кључ за раз у ме ва ње на ве де не по ја ве. Да нас ве ћи на 
ис тра жи ва ча сма тра да су до ка зи о по сто ја њу афроаме рич ке пот кул ту
ре на си ља вр ло оскуд ни, али за не ке, ово об ја шње ње има сми сла. Још 
ви ше је оних ко ји и да ље ин си сти ра ју на ути ца ју по ро дич не струк ту ре, 
али не ви ше са мо кроз од су ство оца из сва ко днев них ак тив но сти, не го 
на во де да и стал но при су ство тог ро ди те ља, чи ји  стрес због не за по сле
но сти та ко ђе мо же би ти фак тор ко ји мла де во ди у кри ми на ли тет (Har ris 
and Shaw, 2000).

62 При то ме је за кри ми но ло ги ју од на ро чи тог зна ча ја пот кул ту ра по
ли ца ја ца – „пот кул ту ра иза пла вог за сто ра” (Som mer vi le, 1968) ко ју 
карактери шу пре све га со ли дар ност и за тво ре ност. 

63 Fer rell, J. (1995) Cul tu re, cri me and cul tu ral cri mi no logy, JournalofCrimi-
nalJusticeandPopularCulture, No. 2.

64 Fer rel, J. and San ders, C. (1995) CulturalCriminology, Bo ston, Nort he a stern 
Uni ver sity Press, p. 6.
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културалне кри ми но ло ги је ко ја се још озна ча ва и као 
’Бирмин гем ски пра вац’. 

Иа ко уо би ча јен, тај на зив је узак јер ау то ри овог прав ца ни
су са мо са рад ни ци Цен тра за са вре ме не кул ту рал не сту ди је 
на Уни вер зи те ту Бир мин гем (Centre forContemporaryCul-
turalStudies– CCCS), не го и из Лон до на (LondonSchoolof
Economics andPolitical Science – LSE)65 и ни за аме рич ких 
уни вер зи те та.

У Увод ним раз ма тра њи ма, при ре ђи ва чи ука зу ју да им је на
ме ра да про у че ве зе из ме ђу кул тур не и кри ми нал не прак се 
у са вре ме ним дру штви ма и на во де да се иде је кул ту рал не 
кри ми но ло ги је на сла ња ју на уче ња пред став ни ка Чи ка шке 
шко ле (Сaтерланд, А. Koeн, Kловард и Олин), пред став ни
ка ин тер ак ци о ни зма (Бе кер), не ко ли ко но ви јих ра до ва66, и 
по себ но – бри тан ских кул ту ро ло шких про у ча ва ња из 70тих 
го ди на XX ве ка67. 

Зна чај ове књи ге је и у то ме што је те ма ти ка три на ест ра до ва 
ко ји су у њој пу бли ко ва ни у ве ли ком ме ри од ре ди ла про бле
ме ко ји ма ће се овај пра вац у кри ми но ло ги ји убу ду ће ба ви
ти, а они иду од ме диј ског при ка зи ва ња зло чи на и де ло ва ња 
пра во су ђа – до „до ма ћег” те ро ри зма, елек трон ског над зо ра, 
кри ми нал них иден ти те та као пи та ња сти ла, нар ко ма на, при
пад ни ка ган го ва, бај ке ра, нео на ци ста, му зи ке и ми то ло шких 
мон стру ма68. У ме ђу вре ме ну об ја вљен је ве ли ки број ра до ва 
ау то ра ко ји при па да ју овом прав цу, а ов де ће би ти украт ко 
при ка за но са мо не ко ли ко.

65 У ли те ра ту ри се у пр ви план обич но (Car ra bi ne et al., 2004:83) ста вља
ју дво ји ца ау то ра Деј вид Да унс (Dow nes) и Стен Ко ен. Пр ви је ве о ма 
успе шно об ја снио „ти неј џер ску пот кул ту ру” ко ју ка рак те ри ше те жња 
за сло бо дом, уз исто вре ме но од су ство од го вор но сти ко је има ју ста ри ји. 
Она по чи ва на „вред но сти ма под зе мља” (Dow nes, 1966: 250); Стен ли 
Ко ен (Co hen) (1980:XI II) је у већ по ми ња ној књи зи о „на род ним де мо
ни ма” пот кул ту ру мла дих озна чио кон зу ме ри стичком и ко рен јој на ла зи 
у раднич ком от по ру. 

66 По себ но по ми њу ис тра жи ва ња ко ја је о при ма мљи во сти зло чи на из вр
шио Џеф Кац (Katz) (1998:320). Ра ди се о про у ча ва њу при ма мљи во сти 
зло чи на за пре ступ ни ка, од но сно о мо рал ноемо ци о нал ној ди на ми ци 
де ви јант но сти, ко ја вр ши при ти сак на пре ступ ни ка, па ра лел но са дру
штве ном хи јер хи јом. 

67 Fer rel, J. and San ders, C., op. cit, p. 6). Ин тере сант но је да су из овог спи
ска из о ста ви ли ути цај марк си зма (на ро чи то Грам ши ја и Франк фурт ске 
шко ле) на шта ука зу је Хај вард (Hayward) (2012).

68 Ви де ти: Ig nja to vić, Đ. i Lju bi čić, M. Me di ji i kri mi na li tet – ve či ta kri mi
no loš ka te ma, u: Pravosuđeimediji pri re di li Ste va no vić, I. i Pa vi će vić, O. 
(2017), Pa lić: In sti tut za kri mi no loš ka i so ci o loš ka is tra ži va nja, str. 47. 
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У ка сни је об ја вље ном члан ку Културална криминологија 
Фе рел69 ову на уч ну ори јен та ци ју ве зу је за кул ту ро ло шку 
ди мен зи ју зло чи на и кон тро ле кри ми на ли те та. Она има су
штин ски зна чај за раз у ме ва ње зна че ња, сли ке (ими џа) зло
чи на  и ње го ве кон тро ле у јав но сти и од нос те пред ста ве са 
ствар ним ка рак те ристи ка ма ове две по ја ве. Не за до во ља ва 
се пу ком ана ли зом зло чи на и ње го вих узро ка, већ про у ча
ва и пред ста ве о кри ми на ли те ту ство ре не и ра ши ре не кроз 
ме ди је, кам па ње ко ји ма по ли ти ча ри ма ни пу ли шу стра хом 
про сеч ног гра ђа ни на од вик ти ми за ци је. То је основ за ху ма
ни ји по глед на зло чин и кри вич но пра во су ђе, ко ји укљу чу је 
ин тер пре та ци ју сим бо лич ких зна че ња са др жа них у је зи ку, 
ими џу и сти лу. 

Ау тор од ба цу је кри ти ке ка ко кул ту рал ни кри ми но ло зи ни су 
са гле да ли ствар не струк ту ре дру штве не мо ћи, да ро ман ти
зу ју зло чин и кри ми на ли тет и да су иза шли из окви ра нау ке 
и ушли у сфе ру та бло ид ног сен за ци о нал ног пред ста вља ња. 
Кул ту рал ни кри ми но ло зи, сма тра Фе рел, са мо не же ле да 
иг но ри шу чи ње ни цу да са вре ме на сред ства ма сов не ко му
ни ка ци је пред ста вља ју нај ва жни ји осло нац по ко ме у на ше 
вре ме гра ђа ни ства ра ју пред ста ву о кри ми на ли тету и кри
вич ној прав ди. А што се мо ћи ти че, она се да нас не са сто ји 
то ли ко у по се до ва њу мо но по ла фи зич ке си ле, ко ли ко у мо
гућ но сти да љу ди ма на мет не те сво је ту ма че ње све та ко ји их 
окру жу је. У ту свр ху јед но кри ло уну тар по кре та про у ча ва 
емо ци о нал ни од го вор на зло чин из ра жен кроз сли ке стра ха, 
уз бу ђе ња и за до вољ ства, а дру го се ба ви ур ба ним по ја ва ма 
ка кве су пот кул ту ра чла но ва ма ло лет нич ких бан ди, твор ци
ма улич них гра фи та, бес кућ ни ци ма, улич ним му зи ча ри ма... 
Уз на ве де не, у фо ку су ин те ре со ва ња су им и ве ли ке ми гра
ци је, ге о граф ско и кул ту рал но дис ло ци ра ње ве ћих гру па 
љу ди и кон се квен це ши ре ња гло бал ног ка пи та ли зма. 

Је дан дру ги ау тор – Деј вид КидХју ит (KiddHe witt) – бави 
се утицајем ме диј ског из ве шта ва ња на кул тур не обра сце 
по на ша ња мла дих и мо гућ но шћу да ви ђе но (про чи та но) 
по слу жи као не по сред на ин спи ра ци ја да се из вр ши упра
во та кво де ло (copy-cat crime). По себ на па жња по све ћу је 
се на сил нич ком кри ми на ли те ту и ме диј ским ма ни пу ла ци
ја ма са стра хом гра ђа на ко је се пре тва ра ју у „пост мо дер
ни спек такл” што ути че на ства ра ње кли ме угро же но сти и 
за тва ра ња и из бе га ва ња ме ђу људ ске ко му ни ка ци је. У овом 
скло пу, сво је ме сто има ју те ле ви зиј ске еми си је ко је се ба
ве ин три гант ним ре ал ним зло чи ни ма (нпр. CrimewatchUK) 
ко је, уз игра не се ри је о ра ду по ли ци је и пра во су ђа не са мо 

69 Fer rell J. Cul tu ral cri mi no logy, AnnualReviewofSociology, Vol. 25. 
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да приказу ју сце не нај бру тал ни јег на си ља, не го ства ра ју код 
гра ђа на углав ном по гре шну сли ку о де ло ва њу ор га на фор
мал не со ци јал не кон тро ле70. 

Го ди не 1999. Мајк Прес ди (Pres dee) об ја вљу је књи гу Култу-
ралнакриминологијаикарневалзлочина у ко јој овом прав цу 
у на у ци да је у за да так да об ја сни ста ње са вре ме не ци ви ли
за ци је ко ју ка рак те ри шу зло чин и на си ље као фе но ме ни ко ји 
иза зи ва ју фа сци на ци ју јер нас емо ци о нал но ан га жу ју. Да на
шње дру штво афирмишу бла го ста ње и ужи ва ње као вр хун
ске кул тур не ци ље ве, а за до вољ ство се пре тво ри ло у пред
ста ву; из не дри ло је пот кул ту ру ко ју на зи ва „дру ги жи вот 
љу ди”, ко ју ка рак те ри шу нео гра ни че на сло бо да, кр ше ње 
за бра на71 и иза зов кон тро ло ри ма. Оста ли део дру штва (ау
тор га на зи ва „ре ал ни жи вот”) та кав на чин жи во та осу ђу је, 
а ка да се ра ди о вла да ју ћим гру па ма при бе га ва кри ми на ли
за ци ји тих де ла. Та кав од нос „дру ги жи вот”, пак, до жи вља ва 
као но ви иза зов и под сме ва му се ука зу ју ћи да ле ги тим на ег
зи стен ци ја не ну ди обич ним љу ди ма ни шта ви ше од при ну
де, си ро ма штва и свих об ли ка дис кри ми на ци је. То је раз лог 
ви ше да офи ци јел ни пред став ни ци њи хов конфронти ра ју ћи 
на чин жи во та озна че као „кар не вал злочина”.

Би ло би по гре шно за кљу чи ти ка ко је Прес ди прав дао на
си ље и не ци ви ли зо ва но по на ша ње „кар не ва ли ста”, а још 
ма ње да је про па ги рао њи хо ву пот кул ту ру у ко јој је свр ха 
ег зи стен ци је по сти за ње за до вољ ства. Оно што је из ње го
вог схва та ња бит на по ру ка је да зло чин не мо же мо раз у ме
ти ако иг но ри ше мо зна чај кул тур ног ам би јен та, као и да је 
окре та ње гла ве од мар ги нал них дру штве них гру па као да 
не по сто је, ве ли ка гре шка72. Ме ди ји и сва сред ства ма сов
не ко му ни ка ци је не мо гу иг но ри са ти овај сег мент дру штва, 
а кри ми но ло зи би тре ба ло да схва те њи хов зна чај и ка ко је 
мо гу ће да на њи хо вом при ме ру „кул ту ра мо же да уби ја”73.

По зна ти ау стра лиј ски кри ми но лог Џон Бре и тве ит (Bra it hwa
i te) сто ји на слич ним по зи ци ја ма ка да твр ди да су кри ми
нал не пот кул ту ре при влач не они ма ко ји су стиг ма ти зо ва ни и 

70 KiddHe witt, D. Cri me and the me dia. a cri mi no lo gi cal pe r spec ti ve, in: From
Crimeand theMedia–ThePost-ModernSpectacle, eds. KiddHe witt, D. 
and Os bor ne, R. (1995), Lon don: Plu to Pres.

71 По жељ ни су ак ти уни шта ва ња ства ри, не мо рал но, не ци ви ли зо ва но и не
пред ви ди во по на ша ње.  Ро џер Бурк (Bur ke) (2009: 304) као не ке од та
квих на во ди: са дома зи хи стич ке пред ста ве, оти ма чи ну, без об зир ну во
жњу, ку пју тер ско ха ко ва ње, зло у по тре бу „ре кре а тив них дро га”, уличне 
за ба ве и екс трем не спор то ве. 

72 Ви де ти: Ig nja to vić (2016), нав. дело, стр. 90.
73 Pres dee, M. (2000) CulturalCriminologyandCarnivalofCrime, Lon don, 

Ro u tled ge, p.12.
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по сра мље ни јер им пру жа ју емо ци о нал ну и дру штве ну по др
шку. Уче шће у тим гру па ма омо гу ћа ва по је дин ци ма да пре
у зму не ки од кри ми нал них мо де ла по на ша ња и да је им ар
гу мен те за оправ да ње сво јих де ла („тех ни ке не у тра ли за ци је” 
о ко ји ма пи шу Сајкс и Ма ца (Sykes and Matza)74, што им све 
олак ша ва кри ми нал ну де лат ност. Да кле, сна жно из ра же на 
тен ден ци ја ка стиг ма ти зо ва њу од ре ђе них гру па љу ди до во ди 
до фор ми ра ња и ја ча ња кри ми нал не пот кул ту ре. Дру ги чи
ни лац ко ји пот по ма же овај про цес је си стем ско бло ки ра ње 
ле ги тим них из бо ра кри тич ном де лу становништва75.

Закључнаразматрања

Ме ђу од нос кул ту ре и кри ми на ли те та све ден је у ра ду на са
мо две ди мен зи је: а) на ко ји на чин кул ту ра од ре ђу је зо ну 
ка жњи во сти (ко ја људ ска по на ша ња ће би ти ин кри ми ни
са на) и на чин на ко ји ре а гу је на та ква де ла; б) ка ко по је
ди ни кул тур ни чи ни о ци ути чу на ге не ри са ње кри ми нал ног 
по на ша ња. У об ја шње њу дру ге гру пе пи та ња ко ри шће на је 
бо га та кри ми но ло шка ли те ра ту ра – од ра них европ ских со
ци о ло шки ори јен ти са них ау то ра, пре ко кри ми но ло га аме
рич ке Чи ка шке шко ле и ње них де ри ва та – до бри тан ске кул
ту рал не кри ми но ло ги је. Ве ћи на ау то ра на ве де них ори јен та
ци ја пре ступ нич ко по на ша ње ве зу је за про це се со ци јал ног 
расло ја ва ња, ми гра ци је и по сто ја ње по себ них пот кул ту ра. 

Ов де би тре ба ло oдговорити на пи та ње има ју ли  на ве де
на ис тра жи ва ња ика квог зна ча ја за оне ко ји жи ве на овим 
про сто ри ма? Од го вор би био: има ју и то ве о ма! Оно што 
се зби ва ло од по чет ка два де се тог ве ка пру жа ло је из
ван ред ну при ли ку за про у ча ва ња ове вр сте. Пре сто го
ди на формирана је др жа ва Ју жних Сло ве на (Кра ље ви на 
СХС, ка сни је Краљевина Ју го сла ви ја) као мул ти ет нич ка и 
мултикон фесионална по свом ка рак те ру. За две де це ни је ње
ног по сто ја ња про па ли су сви по ку ша ји да се та др жа ва пре
тво ри у „ло нац на ро да” ка кав је по сто јао у САД. На про тив, 
раз ли ке из ме ђу ет нич ких гру па оста ле су све до про па сти те 
др жав не тво ре ви не. 

У Дру гом свет ском ра ту на ју го сло вен ским про сто ри ма су 
за бе ле же ни људском уму тешко схатљиви зло чи ни са цр та
ма ге но ци да и то упра во пре ма они ма ко ји су „дру га чи јег 
на ци о нал ног опре де ље ња, ве ре и пи сма”. И по сле тог ра та и 
осло бо ђе ња, ни ко се ни је ла тио послa да утвр ди ка ко то да 

74 Ви де ти: Sykes and Mat za (1957).  
75 Bra it hwa i te, J. (1989) Crime, Shame and Reintegration, Cam brid ge,  

Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 103.
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су се пре ма они ма ко ји су дру га чи ји мон стру о зни је од но си
ли бив ши су гра ђа ни но оку па то ри76? 

По сле ра та, но ва со ци ја ли стич ка власт се опре де ли ла за ин
ду стри ја ли за ци ју зе мље, што је до ве ло до за ма ха про це са 
ур ба ни за ци је ко ја је по ве за на са ма сов ном ми гра ци јом на 
ре ла ци ји се ло – град ко ја је до ве ла до про бле ма при ла го
ђа ва ња ми гра на та на ур ба ни жи вот. По сле При вред не ре
фор ме ко ја је но си ла син таг му „укљу чи ва ње у ме ђу на род ну 
по де лу ра да”, ма се на ших гра ђа на за по че ли су га стaр бај тер
ски жи вот у др жа ва ма За пад не Евро пе (пре све га Не мач ке и 
Ау стри је), што је та ко ђе иза зва ло кул тур ни шок за те љу де. 
Др жа ву су, ме ђу тим, ин те ре со ва ле пре све га њи хо ве де ви
зне до зна ке, а не ка ко ти љу ди жи ве и ка ко им по мо ћи у при
ла го ђа ва њу. Про цес пре ла ска из со ци ја ли стич ког дру штве
ног уре ђе ња у ка пи та ли зам, пра ћен гра ђан ским ра том (и са 
њим по ве за ним ми гра ци ја ма) и на глом про ме ном со ци јал не 
струк ту ре (оли че ној у „пљач ка шкој при ва ти за ци ји дру штве
ног бо гат ства) отво рио је но ве мо гућ но сти за ис тра жи ва ња 
о од но су кул ту ре и кри ми на ли те та. Ни оне ни су (сем не ко
ли ко сту ди ја о из бе гли ца ма и ра се ље ним ли ци ма, о ху ли га
ни ма на спорт ским до га ђа ји ма и о „тур бофолк” и оста лим 
пот кул ту ра ма мла дих), ис ко ри шће не. 

По че так XXI ве ка усме рио је де се ти не хи ља да не вољ ни ка 
са Бли ског и Сред њег Ис то ка да про ђу кроз на шу зе мљу, а 
део се у њој за др жао. Ето но ве те ме за кри ми но ло шко ис
тра жи ва ње. При том, на уч ни ци ће се сре сти са нео бич ном 
но ви ном: Ре пу бли чки за вод за ста ти сти ку на пу стио је – из 
пот пу но не ја сних раз ло га – прак су да у сво јим из ве шта ји
ма на во ди др жа вљан ство учи ни ла ца кри вич них де ла!? И 
то упра во у тре нут ку ка да се, по ред се зон ских еко ном ских 
ми гра на та из зе ма ља ЕУ ко ји ра де на цр но у ис точ ним де
ло ви ма зе мље де се ти не хи ља да стра них др жа вља на на шло 
на на шем тлу. 
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CULTURE AND CRIME

Abstract

The relationship between culture and crime is illustrated by analysing 
two topics: the first is the influence of culture on determining the circle 
of incriminated behaviour as well as the way in which society reacts 
to crime; the second relates to the efect of certain cultural factors on 
the genesis of criminal behavior. In this paper, the author analyses the 
most important contributions of European social thought from the end 
of the 19th and early 20th centuries, to the Chicago School and its 
followers and, finally, the British cultural criminology. When it comes 
to the applicability of the abovementioned criminological schools to 
the case of Serbia, it is a real detriment that the tectonic changes that 
have taken place over the past 100 years (two unsuccessful attempts to 
create a multinational and multireligious society: both in the Second 
World War and in the civil war in which Yugoslavia was dissolved; 
intensive industrialization and urbanization that in the middle of the 
20th century led to mass migration from the village to the city; the 
departure of workers into developed countries and their problems of 
adapting to a diferent culture; the collapse of the socialist model and 
the transformation into capitalism through “robbery privatization” 
which has led to an alarming stratification of the society...) almost 
failed to encourage scientists to examine how the related changes in 
the sphere of culture reflected on the state of crime. The latest wave of 
refugees from the Near and Middle East who went through the territory 
of the Republic of Serbia (some of them remaining here permanently) 
opens up new opportunities for such studies; the same is true for the 
cultural adaptation of tens of thousands of refugees from the territory 
of the former Yugoslavia and internally displaced persons from Kosovo 
and Metohija; here we need to mention the subculture of young people, 
football hooligans, cultural patterns of the socalled ’turbo folk’ and 
other youth subcultures. Criminologists in Serbia have, therefore, a 

multitude of possible subjects of research they should explore.

Keywords:culture,crime,criminality,culturaltrasmission,
subculture,youth,migrations
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Увод

Кри ми на ли тет афро а ме рич ких бан ди је сте сло жен дру штве
ни фе но мен. Кри ми на ли тет се ов де де фи ни ше као то та ли
тет кри ми нал них по ја ва про у зро ко ва них кри ми но ге ним 
фак то ри ма, док је етос1 ма ни фе ста ци ја основ них вред но сти 

1 Whi te, S. K. (2009) The Ethos of a Late-Modern Citizen, Cam brid ge:  
Har vard Uni ver sity Press, p. 17.

УРОШ ТОМИЋ



113

УРОШ ТОМИЋ

свој стве них од ре ђе ној осо би или гру пи, а у овом слу ча ју 
криминал ном ган гу. При мар ни циљ ра да је сте да се уста но
ви на ко ји на чин кри ми но ге ни фак то ри до во де до спе ци фич
них об ли ка кри ми на ли те та. Прет по став ка је да фак то ри као 
што су не за по сле ност, еко ном ска и си стем ска де при ва ци ја, 
ра си зам и су бур ба ни за ци ја ути чу на мла де љу де и да се тај 
ути цај огле да у ства ра њу спе ци фич не кри ми нал не пот кул
ту ре. Кроз исто риј ски при ступ, ана ли зу кон тек ста и са др жа
ја по ка за ће се не рас ки ди ва ве за из ме ђу пот кул тур них иден
ти те та и кри ми нал них ак тив но сти ко је су при мар на сфе ра 
де ла ња афро а ме рич ких бан ди у Лос Ан ђе ле су.

Ган го ви су у Лос Ан ђе ле су као и дру гим аме рич ким гра до
ви ма по сто ја ли још од кад је про гла ше на не за ви сност. Ипак 
то су углав ном би ли ган го ви бе ла ца2  и Ла ти но а ме ри ка на ца. 
Ган го ви цр на ца3 го то во да уоп ште и ни су би ли за сту пље ни. 
То се про ме ни ло 40их го ди на XX ве ка кад се по пу ла ци ја 
Афро а ме ри ка на ца ду пли ра ла јер су за по шља ва ни ма сов но 
у бро до град њи за аме рич ку мор на ри цу ко ја је већ уве ли ко 
би ла у ра ту. Црн ци су углав ном до би ја ли сме штај дуж цен
трал не аве ни је и ни су има ли мно го оп ци ја да се пре се ле у 
дру ге де ло ве гра да. Хан тинг тон парк (Hun ting ton Park), Бел 
(Bell), Са ут Гејт (So uth Ga te), Комп тон (Comp ton), Ин глвуд 
(In gle wo od), Гар де на (Gar de na) и За пад ни Лос Ан ђе лес би ли 
су пред гра ђа на се ље на го то во хо мо ге но бе лом по пу ла ци јом. 
Бел ци из ових кра је ва су ви дев ши уплив цр ног ста нов ни
штва по че ли да се пла ше за сво је ста но ве јер ни су же ле ли 
да им се црн ци до се ља ва ју у на се ља. Ра си зам је још увек 
био ја ко из ра жен. Чак то ли ко да се тих го ди на у Лос Ан
ђе ле су по ја вио и огра нак Кјуклукскла на4 (Ku Klux Klan). 
Нај по зна ти ја бан да тог до ба би ли су спук хан тер си5 (Spook
Hunters), у пре во ду лов ци на црн це ко ји су чу ва ли бе ла 
пред гра ђа и ни су до пу шта ли црн ци ма да цир ку ли шу кроз 
те де ло ве гра да.

Цр но ста нов ни штво ко је је по ла ко оја ча ва ло свој по ло жај 
на за пад ној оба ли осе ти ло је по пр ви пут по тре бу за удру
жи ва њем у ганг ра ди за шти те а на ро чи то по сле зут сут не
ре да (Zoot Suit riots) из 1943. го ди не ка да су се су ко би ли 

2 У да љем тек сту ко ри сти ће се по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су као 
што су: бе ла, бел ци.

3 У да љем тек сту ко ри сти ће се и по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су 
као што су: цр на, црн ци.

4 Кјуклуксклан, по знат и као ККК или јед но став но „Клан”, име је по кре
та у САДу ко ји за го ва ра екс трем ни ре ак ци о ни зам, су пре ма ти ју бе ла ца, 
ан тиими грант ску по ли ти ку као и отво ре ни ра си зам.

5 Spook, по грд ни на зив за црн це у САД.
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ан гло а ме рич ки мор на ри и ла ти но6 омла ди на ко ја је но си ла 
ки цо шка ком би не зон оде ла. Оки дач не ре да би ло је уби ство 
мла дог Ла ти но а ме ри кан ца ко ји је про на ђен мр тав у свом 
бари ју7 (Barrio). Мор на ри ко ји су упло вља ва ли у Лос Ан
ђе лес пре зи ра ли су оде ла ко ја су но си ли мла ди Ла ти но а ме
ри кан ци јер су их сма тра ли не па три от ским и раз ме тљи вим 
по го то во што су их по ве зи ва ли са кри ми нал ним ак тив но
сти ма. Дуж Ка ли фор ни је до ла зи ло је до су ко ба мор на ра 
и ла ти но са. Све је еска ли ра ло у ју ну 1943. го ди не ка да су 
аме рич ки мор на ри ски ну ли оде ла мла дим Ла ти но а ме ри кан
ци ма и спа ли ли их. То је до ве ло до ни за су ко ба ко ји су за 
по сле ди цу има ли око 150 по вре ђе них љу ди. Го ми ла бе ла ца 
па тро ли ра ла је тих да на гра дом и ис точ ним Лос Ан ђе ле сом 
жељ на да се об ра чу на са сва ким ко но си зутсут. На па да
ли су: ла ти но се, црн це и дру ге ма њи не, углав ном омла ди ну 
ко ја им је де ло ва ла бес по сле но8. Не ре ди су по сле не ко ли
ко да на пре ста ли ка да је бе сна го ми ла до шла се би. Вој ни 
зва нич ни ци на и шли су на број не осу де јав но сти. Сре ди ном 
ју на не ре ди у Лос Ан ђе ле су и те рор ма ри на ца су пре ста ли, 
али су се на жа лост про ши ри ли на дру ге гра до ве Аме ри ке 
где су про га ња ни и пре би ја ни они ко ји су но си ли зутсут.

Лос Ан ђе лес ни је имао та ко из ра же ну се гре га ци ју као аме
рич ки југ, али су услед ра сно ре стрик тив них за ко на ет нич ке 
ма њи не би ле ус кра ће не за вла сни штво и рен ти ра ње у по је
ди ним де ло ви ма гра да. Све ово се ме ња ка сних че тр де се
тих и ра них пе де се тих го ди на XX ве ка кад црн ци до би ја ју 
мо гућ ност да ку пе ку ће у град ским под руч ји ма као што су 
Комп тон и Ватс (Watts) ко ја су по ста ла сред ње кла сни сан 
Афро а ме ри ка на ца. Пе де се тих го ди на услед ја ча ња по ло жа ја 
ма њи на у гра ду опет до ла зи до по ве ћа не тен зи је и ра сних 
су ко ба. Тих го ди на де ша ва се про цес на гле су бур ба ни за ци је 
где бел ци на пу шта ју цен трал на град ска под руч ја и се ле се 
у пред гра ђе. Црн ци су се бр зо се ли ли у ју жни Лос Ан ђе лес, 
нај че шће тех ни ком тзв. блокбaстинга9 (Blockbusting). По ли
циј ска гру бост и бру тал ност би ла је све уче ста ли ја по ја ва 
тих го ди на, па све до 1965. го ди не кад је еска ли ра ла у об
ли ку не ре да у на се љу Ватс 11. ав гу ста 1965. го ди не. Не ре де 

6 У да љем тек сту ко ри сти ће се по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су као 
што су: ла ти но, ла ти но си.

7 Ба рио је шпан ска реч за град ско на се ље.
8 Al va rez, L. (2008) ThePoweroftheZoot:YouthCultureandResistancedu-
ringWorldWarII, Ber kley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, p. 204.

9 Блокбaстинг, је сте тех ни ка у ко јој шпе ку лан ти не крет ни на ма ку пу ју ку
ћу или не ко ли ко ку ћа у хо мо ге но бе лим кра је ви ма, про да ју их цр ним 
по ро ди ца ма за ма ње па ра. Услед се гре га ци је и на сле ђа ра си зма бел ци би 
же ле ли да се од се ле из ули це или на се ља па би њи хо ве ку ће по знат но 
ни жим це на ма ку пи ли исти они шпе ку лан ти.
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је иза зва ло хап ше ње Мар ке та Фра ја (Mar qu et te Frye) ко ји је 
оп ту жен да је те но ћи угро жа вао без бед ност са о бра ћа ја сво
јом во жњом. Гру бост при ли ком хап ше ња пре ма оп ту же ном 
и све до ци ма хап ше ња до ве ла је до из ли ва не при ја тељ става 
ком ши лу ка пре ма по ли ци ји Лос Ан ђе ле са. Ка да се вест о 
ин ци ден ту про чу ла цр на за јед ни ца је иза шла на ули це и по
че ли су не ре ди ко ји су тра ја ли 6 пу них да на на под руч ју од 
око 60 км2 ур ба ног про сто ра10. Дру гог да на не ре да 13. ав гу
ста 1965. го ди не услед све ве ћег бро ја ма ни фе ста ци ја на си
ља, по ли ци ји се при дру жу је и 2.300 при пад ни ка На ци о нал
не гар де да би се одр жао ко је ка кав мир на ули ца ма. За све га 
је дан дан број укљу че них гар ди ста по рас тао је на 3.900 јер 
је на ули ца ма вла дао пот пу ни ха ос ко ји је у не ко ли ко ре чи 
до бро опи сао на ред ник Бен Дан (Ben Dunn): „Ули це Ват са 
ли чи ле су на рат ну зо ну у не кој да ле кој стра ној зе мљи. Ни су 
ви ше има ле ни ка кву слич ност са САД.”11

У не ре ди ма је ак тив но уче ство ва ло око 32.000 љу ди док је 
на ули ца ма би ло у мо мен ти ма и око 100000 љу ди ко ји су 
тра жи ли прав ду. Бел ци у гра ду пла ши ли су се Афро а ме ри
ка на ца по го то во по што се тих да на про ши ри ла вест да су 
бе ли во за чи из вла че ни из ко ла, мал тре ти ра ни и на па да ни 
у на се љи ма ко ја су за хва та ли не ре ди. Си ту а ци ја је по ста ла 
кри тич на до те ме ре да је упра ва по ли ци је уве ла по ли циј ски 
час ко ји је бра нио љу ди ма да иза ђу из сво јих ку ћа не би ли 
по хап си ли нај на сил ни је уче сни ке не ре да: ло кал не ганг сте ре 
и ма ло лет не де лин квен те.

С дру ге стра не, Цр на за јед ни ца у Аме ри ци по сма тра ла је 
не ре де као уста нак про тив опре си је ко ји аме рич ка вла да си
сте мат ски спро во ди над црн ци ма још од вре ме на отво ре ног 
ра си зма. Мно ги кри ти ча ри да нас сма тра ју да је ово би ла јед
на од пр вих по бу на цр ног ста нов ни штва про тив ре ал но сти 
жи во та у ге ту и ло шег трет ма на од стра не ау то ри те та ко ји 
се че сто гра ни чи са чи стом не прав дом. Ка да су не ре ди при
гу ше ни оста ла је ште та из ра же на у ми ли о ни ма до ла ра. Сма
тра се да је ци фра до сти гла 40 ми ли о на та да шњих до ла ра 
по што је у не ре ди ма оште ће но или пот пу но уни ште но око 
1.000 обје ка та и згра да12.

Крај ше зде се тих го ди на до вео је до ве ће ин те гра ци је 
црне омла ди не и ја ча ња иден ти те та као и ве ће еко ном ске 

10 http://www.la ti mes.co m/lo cal/obi tu a ri es/lamere napri ce20130623story.
html / Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 12. 08. 2015.

11 Troy, T. (2016) ShallWeWake thePresident?:TwoCenturies ofDisaster
ManagementfromtheOvalOf ce, Lan ham: Row man and Lit tle fi eld, p. 156.

12 http://www.ra re new spa pers.co m/vi ew/609877 / Да тум при сту па ња са др
жа ју web стра ни це: 20. 10. 2017.
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деприваци је ко ја је са мо до ве ла до сма ње ња бро ја ле гал них 
при ли ка за ства ра ње жи во та за мла де црн це у Аме ри ци. Де
це ни ја у ко јој дру штве на свест про ди ре у ве ћи ну пот кул ту
ра у САД на жа лост ни је до ве ла до по треб них си стем ских 
про ме на. Ис кљу че ност из си сте ма здрав стве не за шти те, 
ре зи ден ци јал на ис кљу че ност Афро а ме ри ка на ца и ин сти ту
ци о на ли зо ва ни ра си зам је су фак то ри ко ји су на мно го број
не на чи не под ри ва ли цр но ста нов ни штво су жа ва ју ћи им 
спек тар жи вот них при ли ка и шан си за оства ре ње аме рич ког 
сна. Тих го ди на мно ги су се оти сли у жи вот кри ми на ла још 
од де чач ких да на. При су тан је и још је дан про цес. Реч је о 
удру жи ва њу мно го број них ма лих ган го ва у ве ли ке афи ли
ја тив не бан де као што су Крипси (Crips) и Бладзи13 (Bloods) 
ко ји сво је ко ре не ди рект но ву ку из постВатс си ту а ци је ко ја 
је пре о бли ко ва ла чи та ву ге не ра ци ју мла дих у цен трал ном и 
ју жном Лос Ан ђе ле су и ство ри ла ат мос фе ру ве ли ког не по
ве ре ња у ор га не за ко на и др жав не ин сти ту ци је ко је су при
сут не у си ро ма шним за јед ни ца ма све до да нас. Ко нач но, ка
сних ше зде се тих за по чи ње и рат про тив кри ми на ла.

За про у ча ва ње кри ми на ли те та афро а ме рич ких ган го ва ко ја 
је у ра ду прет ход но де фи ни са на као то та ли тет кри ми нал них 
по ја ва про у зро ко ва них кри ми но ге ним фак то ри ма ва жно је 
по за ба ви ти се чи ни о ци ма и исто риј ским при ли ка ма из ко јих 
су по те кле бан де Крипс и Бладз. Фак то ри ко ји су ути ца ли 
на кри ми но ге не зу афро а ме рич ких ган го ва из ве де ни су из 
пре до че них исто риј ских усло ва уз те о риј ски оквир ко ји су 
по ста ви ли: Едвин Са тер ланд (Ed win Sut her land), Шо и Ме
кеј (Shaw and McKay) као и Оскар Лу ис (Oscar Le wis) ко ји 
се ба вио про бле мом си ро ма штва и по ло жа јем си ро ма шних 
у САД. Су де ћи по овим те о риј ским кон цеп ти ма, нај ва жни ји 
чи ни о ци на стан ка ган го ва су:

1. Ра си зам

2. Су бур ба ни за ци ја

3. Си ро ма штво

4. Из ба ци ва ње из шко ла

5. За твор ска по пу ла ци ја ко ја се вра ћа на ули це

Ра ни је у ра ду би ло је по ме на о ра си зму као јед ном од глав
них фак то ра удру жи ва ња Афро а ме ри ка на ца у ган го ве. Од 
вре ме на Дру гог свет ског ра та мла ди црн ци про ла зи ли су кр
оз тор ту ре по ли ци је. То је да ље до ве ло до по ја ча не тен зи је 
и од го во ра на не прав ду. Ма ло лет нич ке бан де ни су про из вод 

13 Pac he co, H. R. (2010) Understanding the Culture of Youth Violence,  
Phi la delp hia: Espe ran za, p. 13.
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XX ве ка, оне су се по ја вљи ва ле и ра ни је и у ра зним епо
ха ма14. Као ма ле дру штве не гру пе оне спон та но ре а гу ју на 
дру штве ну сре ди ну. На кон не ре да у Ват су 1965. го ди не до
шло је до фе но ме на по зна тог као вајтфлајт15 (Whiteflight). 
Бел ци су се на гло исе ља ва ли у пред гра ђа оста вља ју ћи го
то во хо мо ге но цр но под руч је у ју жноцен трал ном де лу гра
да. Ова хо мо ге ни за ци ја са мо је отво ри ла вра та удру жи ва
њу и олак ша ла ши ре ње ето са ган го ва. Гра ђан ски по кре ти 
тог до ба, а на ро чи то ра ди кал ни Црнипантери про па ги ра
ли су сво је иде је тих го ди на у за јед ни ца ма ра ди ка ли зу ју ћи 
омла ди ну, да ју ћи им иде ал цр ног му шкар ца као бор ца за 
сло бо ду. Ра си зам као чи ни лац ко ји је огра ни ча вао сло бо ду 
ма њи на ду бо ко је уко ре њен фе но мен у аме рич ком дру штву 
па је у од ре ђе ној ме ри по стао и ин сти ту ци о на ли зо ван. То 
се на ро чи то мо гло при ме ти ти код по ли ци је у ве ли ким гра
до ви ма где су углав ном бе ли по ли цај ци до ла зи ли у кон такт 
са ма њин ским кул ту ра ма. Ови кон так ти су че сто би ли и на
сил не при ро де, на ро чи то на кон не ре да у Ват су што је до
ве ло до по ја ча ња по ли циј ске тор ту ре над афро а ме рич ком 
омладином у ло сан ђе ле ском инер си ти ју.

Док су се исто риј ски гле да но ма ло лет нич ке бан де фор ми
ра ле из скит ни ча ре ња16 код ло сан ђе ле ских ган го ва је ра са 
игра ла пре суд ну уло гу. Пре ма све до че њи ма мно гих чла
но ва ган га ка ко бив ших та ко и ак тив них, деч је кли ке као 
да су пре ко но ћи по ста ја ле кри ми нал не гру па ци је. Мла ди 
љу ди ко ји су же ле ли да се до ка жу у усло ви ма оску де ва ју
ћих ре сур са и пре хра не сво је по ро ди це сна гу су про на ла зи
ли у груп ном де ла њу. Емил Ко фер ман (Émi le Cop fer mann) 
је у сво јим на ла зи ма до шао до за кључ ка да кад до ко ли цу 
вр шња ка за ме ни оку пља ње ра ди оба вља ња за јед нич ких 
ак тив но сти, углав ном кри ми нал них, ганг по ста је мул ти
функ ци о нал на гру па од но сно бан да17. Упра во то се де си ло у 
цен трал ном Лос Анђелесу и то за ве о ма крат ко вре ме. Ако 
узме мо гле ди ште Реј мо на Ри ве ра (Bert he ReymondRi ver) да 
по сто је два ти па бан ди: до бро ћуд ни и па то ло шки. Крип си и 
Блад зи би сва ка ко би ли до бро ћуд не бан де по што су их ство
ри ле окол но сти дру штва и исто риј ски кон текст вре ме на у 
ком су на ста ле18.

14 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 10.

15 Вајт флајт је тер мин ко ји озна ча ва на глу ми гра ци ју бе лог ста нов ни штва 
из јед ног де ла гра да у дру ги.

16 То до ро вић, А. нав. де ло, стр. 10.
17 Cop fer mann, E. (1962) La Generation des blousons noirs, Pa ris: TGL  

Har mat tan, p. 162.
18 То до ро вић, А. нав. де ло, стр. 18.



118

УРОШ ТОМИЋ

Је дан од при ме ра ве ли ког пре у сме ра ва ња ка пи та ла на се
кун дар ни са при мар ног то ка је сте про цес су бур ба ни за ци је 
у САД на кон 1945. го ди не ко ју је по ли ти ка др жа ве по др жа
ла си сте мом по ре ских олак ши ца на ку по ви ну ку ће. Про цес 
су бур ба ни за ци је је сте фе но мен ми гра ци је град ског ста
нов ни штва из цен трал них град ских под руч ја на пе ри фе ри
ју Ова ква др жав на по ли ти ка САД на гло је ме ња ла ур ба ни 
иден ти тет гра да а на ро чи то Лос Анђелеса. Сам по глед на 
град из ва зду ха и ње го ву ши ри ну од го то во 200 ки ло ме та ра 
са окол ним окру зи ма све до чи нам о сте пе ну су бур ба ни за
ци је ко ја га је за де си ла. У пе ри о ду од 1945. до 1965. го ди не 
по пу ла ци ја Афро а ме ри ка на ца у Лос Анђелесу по ра сла је са 
75.000 на 650.000. Ве ћи на тог ста нов ни штва услед су бур ба
ни за ци је жи ве ла је у цен трал ном и ју жноцен трал ном град
ском по ја су, де лу гра да ко ји је имао про бле ма са шко ла ма 
ко је се га се и не а де кват ним град ским пре во зом19. Ефек ти 
су бур ба ни за ци је по си ро ма шна град ска под руч ја у цен тру 
и да ље се осе ћа ју. Пре ма Оска ру Лу и су стам бе ну си ту а ци ју 
си ро ма шних ка рак те ри ше пре на тр па ност ста на, ма њак при
ват но сти, али и ма ња по ве за ност чла но ва ко ја не иде да ље 
од ну кле ар не по ро ди це20. Ово сла бље ње по ро дич не ин сти
ту ци је отва ра вра та не фор мал ном удру жи ва њу као што су 
ган го ви и банде.

Што се ти че си ро ма штва или сте пе на еко ном ске де при ва
ци је Афро а ме ри кан ци су се на кон Дру гог свет ског ра та су
о чи ли са ра сту ћом не за по сле но сти. Овај про блем при су тан 
је и да нас, ка ко је по ка за ла ло сан ђе ле ска ко ми си ја у свом 
из ве шта ју Л.А. 2020 из 2013. го ди не. У гра ду је по ред ве ли
ке сто пе не за по сле но сти опао и уку пан број рад них ме ста 
у од но су на 1990. го ди ну. Лос Анђелес је је ди ни град ко ји 
про ла зи кроз тренд кон ти ну и ра ног опа да ња бро ја по сло
ва у по след ње 24. го ди не21. Овај про цес мо же се об ја сни ти 
при ла го ђа ва њу тр жи шта по сло ва но вим еко ном ским трен
до ви ма али исто та ко сто ји да услед све ве ћег пре ме шта ња 
по сло ва из ван САД ис па шта ју ни ско ква ли фи ко ва ни рад ни
ци ко ји су углав ном ма њи не укљу чу ју ћи и Афро а ме ри кан
це. Ова ква сли ка да нас са мо по твр ђу је да се у по след њих 
60 го ди на ни је мно го по сти гло у ин клу зи ји цр ног ста нов
ни штва у аме рич ко дру штво. Ови усло ви као и хро нич на 

19 http://www.la ti mes.co m/lo cal/la now/la me ln wattsri otsex pla i ner
20150715htmlstory.html / Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 
24. 06. 2017.

20 Spic ker, P., Le gu i za mon, S. A. Gor don, D. and Øyen, E. (2006) Poverty:An
InternationalGlossary, Lon don: Zed Bo oks, p. 43.

21 https://www.wsws.org/en/ar tic les/2014/04/15/lo saa15.html /Да тум при сту
па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 02. 06. 2017.
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не за по сленост плод но су тло за кри ми нал не ак тив но сти. 
Друштве на аноми ја до во ди до тра же ња ал тер на тив них ре
ше ња ме ђу ко ји ма су и она ко ја укљу чу ју не ле гал но сти ца
ње. У САД си ро ма штвом се ба ви зва нич на др жав на ста ти
сти ка ко ју во ди цен зу сни би ро САД22 (US Cen so us Bu re au). 
Би ро се слу жи сто па ма нов ча них при хо да ко ји ва ри ра ју у 
од но су на број чла но ва по ро ди це и на од ре ђе ну су му нов ца. 
Ста ти сти ка по ка зу је да се број бра ко ва код Афро а ме ри ка на
ца ра ди кал но сма њу је на кон пе те де це ни је XX ве ка. Сто па 
скла па ња бра ко ва за цр не же не па ла је са 64 % на 29 % за
кључ но са 1997. го ди ном. По сле ди ца овог трен да је сте да 
се ве ли ки број де це ра ђа у ван брач ној за јед ни ци и жи ве са 
мај ком или ње ним ро ди те љи ма. Би ро по ка зу је да је сва ком 
пе том цр ном де те ту мај ка мла ђа од 20 го ди на. Што се си ро
ма штва ти че цен зу сни би ро САД по ка зу је да се афро а ме
рич ка по пу ла ци ја по след њих ше зде сет го ди на су о ча ва ла са 
нај ни жом сто пом из ла ска из си ро ма штва. Та ко је тек 2,7 % 
од свих ре ги стро ва них си ро ма шних Афро а ме ри ка на ца ус
пе ло да пре ђе праг си ро ма штва. Пси хо ло шки ефе кат си ро
ма штва  оста вља ве о ма озбиљ не по сле ди це на по је дин це. 
Осе ћа се у то ме да усво је ни пот кул тур ни си стем вред но сти 
чи ни де цу не спрем ном за ко ри шће ње мо гућ но сти про ме не 
да те си ту а ци је, ка ква је на при мер укљу чи ва ње у обра зов ни 
си стем23.

Као што је мно го пу та до ку мен то ва но, де ца ко ја по ха ђа
ју шко ле у ур ба ним град ским под руч ји ма има ју не јед на ке 
обра зов не при ли ке услед мањ ка сред ста ва у бу џе ту ко јим се 
град ске шко ле фи нан си ра ју, у од но су на сво је вр шња ке ко ји 
по ха ђа ју при ват не или шко ле у ма њим сре ди на ма. Ово, као 
и ма њак ква ли фи ко ва ног обра зов ног ка дра ства ра код де це 
не за ин те ре со ва ност за обра зо ва ње и тра ди ци о нал не ка на
ле ре а ли за ци је.  У по гла вљу сво је књи ге: „In ner City Kids –  
Ado le scents Con front Li fe and Vi o len ce in an Ur ban Com mu
nity“ под на сло вом BecomingSomebody, Али са Ме кин та јер 
на сја јан на чин опи су је ка ко де те о ри за ци ја ле гал них при
ли ка код афро а ме рич ке омла ди не уз ја ку ком по нен ту аме
рич ког сна и са мо ак ту а ли за ци је во ди ну жно у на чи не за до
ка зи ва ње ко ји се че сто ко се са оним што дру штво сма тра 
мо рал но ис прав ним24. Мла ди љу ди же ле да се до пад ну и 

22 https://www.cen sus.gov /to pics/in co mepo verty/po verty/gu i dan ce/po verty
me a su res.html /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 24. 06. 
2017.

23 Spic ker, P., Le gu i za mon, S. A. Gor don, D. and Øyen, E. нав. де ло, стp. 44.
24 Mcintyre, A. (2000) Inner City Kids –Adolescents Confront Life and Vi-
olence in anUrbanCommunity, New York:  New York Uni ver sity Press,  
рp. 130, 131, 144, 145.
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да при па да ју па та ко се бе че сто до во де у не при ли ке за рад 
до би ја ња свог ме ста као ло кал них хе ро ја у при ча ма сво јих 
вр шња ка. Мно ги све до че да ка да би члан ган га био из ба чен 
из шко ле због ту че или дру гог на сил ног по на ша ња, он био 
че сто пре ба чен у дру гу шко лу у дру гом де лу гра да. Ова квом 
по ли ти ком еду ка тив ног си сте ма кул ту ра ган га ши ри ла се 
као шум ски по жар кроз ло сан ђе лески инер си ти. Све до че ња 
ових до га ђа ја ја сно су опи са на у до ку мен тар ном фил му ко ји 
се ба ви овом те мом: „In si de Blo ods and Crips”.

Фак тор ко ји се по ка зао као кљу чан у кри ми но ге не зи Крип са 
и Блад за је сте за твор ска по пу ла ци ја ко ја се вра ћа на ули це 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка. Ра ди се о то ме 
да су мно ги за тво ре ни ци, ухап ше ни углав ном у не ре ди ма 
у Ват су у за тво ру сту пи ли у кон такт са ра ди кал ним по кре
ти ма, нај че шће Цр ним пан те ри ма и од њих да ље пре у зе ли 
од ре ђе не док три не и уче ња ко је су по че ли да при ме њу ју 
по по врат ку на ули це. Овим про це сом су се од сла бо ор
га ни зо ва них ган го ва ство ри ле бан де, као гру пе све сне свог 
криминал ног иден ти те та и пот кул ту ре.

Прет ход но пре до че ни кри ми но ге ни фак то ри сва ка ко игра ју 
ве ли ку уло гу у кри ми но ге не зи јед ног де ла афро а ме рич ког 
ста нов ни штва. Исто риј ске при ли ке и раз вој до га ђа ја пред
ста вља ју дру ги део ко ји тре ба раз мо три ти у ци љу да се раз
у ме по ре кло цр них бан ди Крипс и Бладз. Афро а ме рич ки 
ган го ви у Лос Анђелесу ра них ше зде се тих го ди на углав ном 
су би ли они чи ји се чла но ви мо гу на бро ја ти на пр сте. Ма
ло лет ни ци су их углав ном фор ми ра ли у пе ри о ду из ме ђу 13 
и 16 го ди на ста ро сти, ко ји се у мно гим зе мља ма ши ром све
та сма тра јед ним од нај о па сни јих пе ри о да у жи во ту мла дих 
љу ди што се ти че пре ступ нич ког по на ша ња25. Ган го ви су 
углав ном на ста ја ли не фор мал но у сред њим шко ла ма (High 
school), где су се деч је кли ке спон та но пре тва ра ле у не што 
ви ше кроз бунт про тив дру штва.

Пр ви ган го ви ве зу ју се за шко ле Ва шинг тон (Was hing ton), 
Џор дан (Jor dan), Џеф (Jef), Фри монт (Fre mont) и Крен шо 
(Cren shaw). Крен шо је по го то во би ла ва жна шко ла због сво
је ло ка ци је у гра ду. Она је на и ме би ла сме ште на у исто и
ме ном бу ле ва ру Крен шо ко ји је де лио овај део гра да на ис
точ ни и за пад ни26. Ган го ви сву да, а на ро чи то у САД до ста 
по но са и иден ти те та ву ку из сво је те ри то ри је та ко да су ова 

25 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 77, 78.

26 Mar row, T. and Cen tury, D. (2011) Ice:AMemoirofGangsterLifeandRe-
demption-fromSouthCentraltoHollywood, New York: One World Bo oks, 
p. 25.
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гра нич на под руч ја и нај при ма мљи ви ја ган го ви ма те су они 
у њи ма и нај ак тив ни ји. Бан да Крип са осно ва на је ка да су се 
Стен ли „Ту ки” Ви ли јамс (Stan ley To o kie Wil li ams) и Реј монд 
Ли Ва шинг тон (Raymond Lee Was hing ton) сре ли 1969. го ди
не и от по че ли сво је кри ми нал не по ду хва те. Њи хо ва иде ја 
би ла је да ује ди не ган го ве око Креншоa и фор ми ра ју бан ду 
ко ја ће због сво је број но сти и од лич ног те ри то ри јал ног по
ло жа ја ла ко кон тро ли са ти огром но под руч је гра да. Због то га 
ви ше не ће би ти уз не ми ра ва ни од по ли ци је и дру гих бан ди. 
У по чет ку нај ве ћи број чла но ва имао је из ме ђу 16 и 18 го ди
на. Крип си су по Ви ли јам су и Смај ли ју осно ва ни због гне
ва мла дих цр на ца по сле не ре да у Ват су као и раз о ча ра њу 
у црне на ци о на ли стич ке ор га ни за ци је као што су Пар ти ја 
Цр них пан те ра и По крет Цр них пан те ра27. Ори ги нал но име 
бан де би ло је Крибс (Cribs).

Име Крибс иза бра но је да по ка же и да од ра зи мла дост ве ћи не 
чла но ва бан де. Ка да се бан да ре а ли зо ва ла и за хва ти ла ве ћи 
број под руч ја по је ди ни чла но ви бан де по ста ли су свод ни ци 
пре по зна тљи ви по то ме што су но си ли шта по ве за хо да ње. 
Ста нов ни штво их је зва ло бо га љи ма па та да по ста је по знат 
тер мин крип скра ће но од крипл (Crip ple)28. Не ки од Крип са 
та да и ме ња ју зна че ње свог име на па Crip по ста је акро ним 
ко ји зна чи CommunityRevolutionInProgress29. Овом про ме
ном зна че ња же ле ли су да по ка жу сво ју ва жност у црној за
јед ни ци и из ра зе сво је пре тен зи је да ре во лу ционизу ју сво ја 
на се ља и ћо шко ве.

По чет ком се дам де се тих но вин ски члан ци уве ли ко су пи са
ли о Крип си ма, а не о Криб си ма ко ји су по ста ли део про
шло сти. Ви ли јамс и Ва шинг тон су за све га пар го ди на, са 
сво јих 20 го ди на по ста ли во ђе две бан де са чи ње не од мно
штва се то ва што је њи хов на зив за ганг. Ва шинг тон је као 
бив ши уче ник сред ње шко ле Фри монт во дио ист сајд (East 
si de) Крип се док је Ви ли јамс ко ји је ишао у сред њу шко лу 
Ва шинг тон во дио вест сајд (West si de) Крип се30. Крип си су 
у пр вим го ди на ма у мно го ме опо на ша ли иден ти тет и ор га
ни за ци ју Цр них пан те ра те су че сто ви ђа ни ка ко но се цр
ну оде ћу а нај о зло гла ше ни ји ме ђу њи ма цр не ко жне јак не. 
Ви ли јамс у сво јим ме мо а ри ма пи ше да је члан бан де ко ји 
је први но сио пла ву мараму и оде ћу ко ја је да нас сим бол 

27 Wil li ams, S. and To o kie, S. T. (2007) BlueRage,BlackRedemption, New 
York: Si mon & Schu ster, p. 12.

28 https://www.sno pes.com /lan gu a ge/ac ronyms /crip.asp / Да тум при сту па ња 
са др жа ју “web“ стра ни це: 20. 10. 2017.

29 Пре вод: Re vo lu ci ja za jed ni ce u to ku.
30 Wil li ams, S. and To o kie, S. T. нав. де ло, стр. 12.
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Крип са био члан бан де Кр тис Мо роу (Cur tis Mor row) ко га су 
зва ли Бу да (Bud dha)31. Бу да је та ко ђе био је дан од осни ва ча 
бан де а по сле ње го вог уби ства 1973. го ди не бан да по ла ко 
по чи ње у ње го во се ћа ње да но си пла ве ма ра ме и оде ћу пла
ве бо је32. Крип си у по чет ку ни су има ли ја ку ор га ни за ци ју и 
ис ти ца ле су се при род не во ђе. Љу ди ко ји су до бро под но
си ли стрес жи во та на ули ци ко ји је као нео ту ђи ве де ло ве 
са др жао кри ми нал не и на сил не еле мен те. Вре ме ном је ор
га ни за ци ја ра сла и тек се ка сних се дам де се тих ја вља ја сна 
хи је рар хи ја у ган го ви ма. Кри ми нал ни еле мент је та да по
стао то ли ко јак да се о Крип си ма мо же го во ри ти као пра вом 
при ме ру ор га ни зо ва не кри ми нал не бан де.

Крип си су као до ми нант на гру па ула зи ли у мно го број не 
су ко бе са дру гим ма њим афро а ме рич ким бан да ма као што 
су: Л.А.Бримс (L.ABrims), Атенспаркбојс (AthensPark
Boys), Бишопс (TheBishops), Дрилкомпани (TheDrillCom-
pany), Пajру стрит бојс (Piru Street Boys) и Денвер лејнс
(DenverLanes). У јед ном мо мен ту Крип си су би ли да ле ко 
мно го број ни и дру ге бан де ни су при зна ва ле њи хо ву моћ као 
ау то ри тет у ло кал ним за јед ни ца ма ко је су Крип си не рет ко 
те ро ри са ли ти ме обе сми шља ва ју ћи свој ре во лу ци о нар ни 
акро ним у све га не ко ли ко го ди на. Су ко би из ме ђу Крип са и 
дру гих бан ди су по ста ли све уче ста ли ји и обим ни ји па је 
та ко по сле су ко ба у Комп то ну из ме ђу Пајрустритбојса и 
ло кал них Крип ган го ва, ко ји је по при мио цр те пра вог ра та 
бан ди оформ љено удру же ње ган го ва ко је да нас зна мо као 
бан ду Бладз. 

При мар ни ри вал Крип си ма је сте бан да Блад за. За ни мљи во 
је да је по че так ове бан де ди рект но по ве зан са осни ва чи ма 
Крип са: Ви ли јам сом и Ва шинг то ном, ко ји су кра јем ше зде
се тих на па ли Сил ве сте ра Ско та (Sylve ster Scott) и Бен со на 
Овен са (Ben son Owens) из сред ње шко ле Сен те ни јал (Cen
ten nial). Упра во су ова два мла ди ћа, ста нов ни ци Комп то на 
као од го вор на овај на пад офор ми ли пр ви Бладзганг:Пајру
стритбојсe ко ји су се де ли ли на две гру пе слич но ор га ни
за ци ји Крип са: вест сајд и ист сајд. Пај ру и ма су се убр зо 
при дру жи ли и Сван си (Swans), Брим си као и Блек пи сто
ун си (Black P Sto nes) па им је број у пр вих не ко ли ко го ди на 
по рас тао.

Крип си су и да ље би ли знат но број ни ји. Жи вот у бан ди 
је ја ко те ри то ри ја лан па је већ сре ди ном се дам де се тих го
ди на по че ла ја сна се гре га ци ја ме ђу на се љи ма у ко ји ма су 
примар но ак тив ни Крип си и они ма у ко ји ма су ак тив ни 

31 Исто, стр. 16
32 Исто, стp. 12.
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Блад зи. Вели ки број кон флик ата иза зи вао је мр жњу ме ђу 
омла ди ном па је по рас тао и број агре сив них на па да ко ји су 
за по следицу има ле да се знат но из ме ни ли це Комп то на, Ин
глву да, Ват са и Са ут Цен тра ла. Се дам де сетих го ди на мла ди 
Афро а ме ри кан ци че сто су се опре де љи ва ли да ре пу та ци
ју стек ну пе сни че њем и сит ним кра ђа ма. Уче ста ле ту че и 
зло чи ни ме ђу афро а ме рич ком по пу ла ци јом на ули ца ма цен
трал ног Лос Анђелеса има ле су за по сле ди цу да се ве ћи број 
мла дих љу ди укљу чи у овај стил жи во та.

Ка ко се број уче сни ка у пот кул ту ри ган га по ве ћа вао та ко је 
ра стао и број ма њих еки па ко је су се из ја шња ва ле као Крип
си и Блад зи. Број тзв. сетова  ра стао је про гре сив но да би 
до сти гао сво ју кул ми на ци ју ра них де ве де се тих го ди на XX 
ве ка ка да је по пи са но 109 бан ди Крип са са 16.450 чла но ва и 
45  бан ди Блад за са 5.494 чла на33. За ни мљи во је на по ме ну ти 
да је овај број од се дам де се тих ма ње ви ше увек флук ту и рао 
из ме ђу пет на ест и два де сет хи ља да чла но ва.

Ди фе рен ци јал на асо ци ја ци ја се мо же на од ли чан на чин при
ме ни ти у ана ли зи по ра ста бро ја бан ди и уве ћа ња бро ја чла
но ва јер је због истог пот кул ту р ног сти ла ко ји бан де има ју 
очи глед но да се ра ди о ре про дук ци ји и уче њу уло ге кри ми
нал ца. Тех ни ке као што су пе сни че ње, пре ва ре, пљач ка ње, 
уче ње зна ко ва ка рак те ри стич них за гру пу и цр та ње гра фи та 
са мо су не ке од сло же них ак тив но сти ко је мла ди љу ди мо
ра ју да са вла да ју кад уђу у свет ган го ва и бан ди. Ин ди ви
ду ал ност се у по чет ку гу ши ја ком струк ту ром сти ла бан де 
али на кон што се по је ди нац докаже ње гов иден ти тет опет 
до ла зи до из ра жа ја и не ка пра ви ла мо гу под ле ћи про ме ни. 
При мер би био да не ки при пад ни ци бан ди ко ји су до ка за ли 
свој ста тус мо гу да но се бо ју су пар ни ка што је по чет ни ци ма 
или во на бји ма (Wan na be)  не до пу сти во.

Ра них се дам де се тих, ка да су ган го ви Крип са и Блад за узи
ма ли ма ха нај че шћи упли ви у зло чин огле да ли су се у сит
ним кра ђа ма и пе сни че њу уко ли ко се на и ђе на от пор при
ли ком кра ђе. О раз ме ра ма ових ви до ва кри ми на ли те та не 
мо же мо за кљу чи ва ти, јер их ста ти сти ка ис црп но не бе ле жи. 
По че так осам де се тих го ди на пред ста вља пра ву пре крет ни
цу. На и ме, та да се ова два ган га ак тив но укљу чу ју у тр го
ви ну дро гом. Крек ко ка ин, ре ди рок (ReadyRock) ка ко су га 
зва ли та да шњи ди ле ри бр зо је по чео да се ши ри ме ђу афро
а ме рич ком за јед ни цом. Ова суп стан ца је сте сти му ланс ко ји 
иза зи ва ве о ма ја ку за ви сност. Чла но ви бан де по угле ду на 

33 http://www.la al ma nac.co m/cri me/cr03v.htm /Да тум при сту па ња са др жа ју 
“web“ стра ни це: 17. 05. 2016.
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круп ни је ди ле ре ула зе у по сао тр го ви не нар ко ти ци ма и за 
ве о ма крат ко вре ме за ра ђу ју ве ли ке су ме нов ца. 

Крекко ка ин до но си ве ли ку за ра ду па се и број бан ди дра
стич но по ве ћао. По из ве шта ју Ефбиаја сма тра се да је у 
овом пе ри о ду у Лос Анђелесу би ло око 15.000 чла но ва 
бан ди у око 300 група34 што је ути ца ло и на број уби ста ва. 
Ше зде се тих го ди на број уби става по ве за них са ган го ви ма 
ни је пре ла зио 10. Тај број се се дам де се тих по ве ћао да би 
осам де се тих и ра них де ве де се тих до се гао кри тич не ни вое. 
Лос Анђелес је тих го ди на имао из ме ђу 600 и 1000 уби ста ва 
сва ке го ди не. По ло ви на од њих по ве за на је са афи ли ја ци јом 
бан ди. За ра во, реч је о сво је вр сном за ча ра ном кру гу: ра стом 
сто пе уби ста ва и на сил них зло чи на у афро а ме рич ким за јед
ни ца ма ра сла је и ан та го ни за ци ја ме ђу мла дим љу ди ма ко ји 
су уто чи ште од стра ха за жи вот тра жи ли у гру пи.35 Ово је 
де це ни ја у ко јој се по пу ла ри зу ју рат нич ке фра зе као што су: 
„Ура ди или умри”36 (Doordie) и „Не до пу сти да те ухва те 
ван гар да” (Don’tgetcaughtslippin’). 

Су ко би из ме ђу две бан де су кроз чи та ве осам де се те го ди
не два де се тог ве ка те ро ри са ле цен трал на град ска под руч ја. 
Жр та ва је би ло мно го па су пси хо ло шке по сле ди це као што 
су  фа та ли зам и де фе ти зам би ле осет не код ве ћи не цр ног 
ста нов ни штва у цен тру Лос Анђелеса. Тек су 1993. го ди не 
кад су град за хва ти ли не ми ри због по ли циј ског пре би ја ња 
Род ни ја Кин га  (Rod ney King) бан де Крип са и Блад за ушле 
у при вре ме но при мир је, усме ра ва ју ћи свој бес и љут њу ка 
ши рој сре ди ни а на ро чи то ло сан ђе ле ској по ли ци ји.

Те о ри је ди фе рен ци јал не асо ци ја ци је, пот кул ту ре, као и не ки 
од на ла за чи ка шке шко ле ла ко се мо гу им пле мен ти ра ти на 
про у ча ва ње Крип са и Блад за. Ово по твр ђу је њи хо ву уни вер
зал ност и при ме ну на сло же не фе но ме не из ван исто риј ског 
кон тек ста у ком су се раз ви ја ле. Ди фе рен ци јал на асо ци ја
ци ја као те о ри ја уче ња кри ми нал ног по на ша ња ко ри сти да 
по мог не да схва ти мо ка ко се ре про ду ку ју обра сци и етос ко
ји мла де љу де усме ра ва ју ка кри ми на лу. Шо и Ме кеј су као 
и Бар џис пре њих иден ти фи ко ва ли инер си ти као ри зич ну 
град ску зо ну што се ти че кри ми на ли те та па та ко број бан
ди и чла но ва мо же мо об ја сни ти као по сле ди цу окру же ња 
у ко јем од су ство ин тер ак ци је са не кри ми нал ним особама 

34 https://www.fbi.gov/statsser vi ces/pu bli ca ti ons/2011na ti o nalgangthre at
as ses sment /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 29. 05. 2017.

35 http://www.dailynews.com/ge ne ralnews/20160113/gangre la teddo me stic
vi o len cecri messpi keinlos an ge les /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ 
стра ни це: 14. 05. 2017.

36 Wil li ams, S., To o kie, S. T. нав. де ло, стр. 12.
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по јача ва ефек те ин тер ак ци је са кри ми нал ци ма. Ва жно је 
ис та ћи да се у слу ча ју Крип са и Блад за не ра ди са мо о вр
шњач ким ин тер ак ци ја ма већ и ме ђу ге не ра циј ским од ко јих 
су ве о ма че сте оне из ме ђу де це и њи хо вих уја ка.

По ре кло Крип са и Блад за, као бан ди на ста лих услед спе ци
фич ног дру штве ног кон тек ста аме рич ког дру штва, од ре ђе но 
је ма кро и ме зо од но си ма ра сне мо ћи. Се ћа ње на ро бо вла
сни штво и бор ба за гра ђан ска пра ва мо би ли са ле су Афро а
ме ри кан це да се свим си ла ма бо ре про тив опре сив ног си
сте ма. Си ро ма шна омла ди на ни је пред ста вља ла из у зе так па 
су се та ко и они слу жи ли свим си ла ма ко је по зна ју. Про у ча
ва ње афро а ме рич ких бан ди та ко је не рас ки ди во ве за но за 
аме рич ку исто ри ју и дру штво. Ганг стер као сим бол чо ве ка 
ко ји сти че бо гат ство кри ми на лом и бо ри се про тив свих ко ји 
му ста ну на пут из у зет но је при ма мљив  мла ди ма, на ро чи
то де ци без по зи тив них узо ра ка кве има до ста у Са ут Цен
тра лу. При мер ово га је сте и по пу лар ност фил ма Скарфејс
(Scarface)37 и лич но сти То ни ја Мон та не (Tony Mon ta na) ме
ђу ло сан ђе ле ским бан да ма што го во ри о ме ђу за ви сно сти 
ганг стер ске и поп кул ту ре.

Чла но ви цр них бан ди има ју груб стил ко ји због ма те ри јал
них усло ва у ко јим жи ве до ста на ли ку је сти лу пот кул ту ре 
ни же кла се. Ми ле ро ви еле мен ти вред но сти рад нич ке пот
кул ту ре од лич но осли ка ва ју уну тра шњу ди на ми ку ган га као 
и мо ти ве чла но ва. Еле мент са мо стал но сти је на ро чи то ин те
ре сан тан јер код рад нич ке кла се осци ли ра од пот пу не ау то
но ми је до пот пу не пот чи ње но сти38. Ова кво по на ша ње при
мет но је и код афро а ме рич ких бан ди где по је дин ци ула зе 
у бан ду као са мо стал не ин ди ви дуе да би кроз све га пар го
ди на по при ми ли од ли ке груп ног иден ти те та бан де. По твр да 
ово га је сте њи хов етос ко ји по тен ци ра ко лек тив ни пре лич
ног ин те ре са, што је очи глед но у њи хо вом сти лу. При мер 
би би ла уни форм ност бо ја ко је но се, те то ва же име на бан ди 
ко је те то ви ра ју као и пот пу на по све ће ност гру пи. Крип си и 
Блад зи су од ка сних осам де се тих го ди на до да нас по ста ли 
гло бал ни фе но мен и ти ме ве о ма ва жни за со ци о ло шко про
у ча ва ње. Има их у свим ве ћим гра до ви ма Аме ри ке, Сред
њој Аме ри ци, а у по след њих два де се так го ди на и за пад ној 
Евро пи. Фа сци нант но је ко ли ко је јед на улич на кри ми нал на 
пот кул ту ра и иде ја брат ства ко ју про па ги ра ути ца ла на мла
де љу де ши ром све та ти ме пре ва зи ла зе ћи ра сни кон текст. 

37 Ma son, F. (2002) AmericanGangsterCinema–FromLittleCaesartoPulp
Fiction, New York: Pal gra ve Mac mil lan, p. 145.

38 Mil ler, B. Wal ter: Lo wer Class Cul tu re as a Ge ne ra ting Mi li eu of Gang De
lin qu ency, in: Gangdelinquencyanddelinquentsubcultures, ed. Short, J. F. 
Jr. (1968), New York: Har per & Row, p. 145.
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На и ме, Крип си и Блад зи да нас ни су хо мо ге не гру пе. Из ван 
Лос Анђелеса ода кле су по те кли, они су мул ти ет нич ке бан де 
са ма ње или ви ше слич ним кри ми нал ним еле мен ти ма. Пре
о ста је да ви ди мо ко ја ће би ти њи хо ва уло га у бу дућности 
гло бал ног дру штва.

***

По ја ва бан ди ни је ис кљу чи во аме рич ки фе но мен. Пре
ма Алек сан дру То до ро ви ћу ко ји је је дан од пи о ни ра про у
ча ва ња ган га и бан ди код нас, ма ло лет нич ке бан де су вид 
груп ног де ви јант ног по на ша ња. Ка ко и сам ау тор ис ти че о 
ор га ни зо ва ним бан да ма је до ста пи са но али има ма ло си
сте ма ти зо ва них ра до ва ко ји би све стра но об у хва ти ли и об
ја сни ли овај сло жен дру штве ни фе но мен39. Оно што се од 
те о ре ти ча ра чи ка шке шко ле мо же уни вер зал но ис ко ри сти ти 
је сте њи хо во по тен ци ра ње ути ца ја сре ди не и не по сред ног 
окру же ња на уче ње де ви јант них и кри ми нал них по на ша ња. 
На тај на чин етос и стил по ста ју за јед нич ки име ни тељ ган
го ва и бан ди на гло бал ном ни воу. Ка да чи та мо о Крип си ма 
и Блад зи ма и мно го број ним на чи ни ма на ко ји они обе ле
жа ва ју сво ју при пад ност бан ди мо же мо из ве сти па ра ле лу 
ка ко са европ ским та ко и до ма ћим фуд бал ским ху ли га ни
ма. По сто је слич но сти у сми слу пре у зи ма ња ко лек тив них 
иден ти те та као и уче ња од ре ђе них по на ша ња и тех ни ка ко је 
до но се пре стиж ка ко на ули ци та ко и три би ни. Те то ва же, 
пе сме, па ро ле са мо су је дан део ре ал но сти де ви јант не омла
ди не и од ре ђе них кри ми нал них гру па ко је при мат ста вља ју 
на те ри то ри за ци ју ур ба ног про сто ра. Док у Лос Анђелесу 
по сто је раз ли чи то се гре ги ра ни кра је ви у ко ји ма је де ла ње 
бан ди хо мо ге но та ко да нас у Бе о гра ду по сто је од ре ђе ни де
ло ви гра да где су кри ми нал но ак тив не ху ли ган ске и дру ге 
гру пе ко је су ис кљу чи во ве за не за јед ну иде ју или спорт ски 
клуб. Де ви јант но по на ша ње ма ло лет ни ка као при пад ни ка 
улич них ган го ва и бан ди је сте фе но мен ко ји је не рас ки див 
од са вре ме ног гра да и пре ва зи ла зи кон текст јед ног дру штва 
би ло да се ра ди о Крипсима и Бладзима у Лос Анђелесу, 
Мек сич кој Ла Еми (La eMe) или бан да ма у гра до ви ма по пут 
Рио де Жа не и ра (Rio de Ja ne i ro), Сан Сал ва до ра (San Sal va
dor), Лон до на (Lon don), Па ри за (Pa ris).

39 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 5.
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THE CRIME AND ETHOS OF AFRICAN AMERICAN 
GANGS IN THE URBAN LOS ANGELES AREA

Abstract

Ever since the Chicago School and the rise of ecological theory, gangs 
have drawn attention of researchers as a unique phenomenon caused by 
a high level of urbanization and social disorganization. In their works, 
correlations were first established between the level of poverty, urban 
environment and the crime rates. In this paper, criminality is defined 
as a totality of criminal phenomena caused by various criminogenic 
factors, while ethos is regarded as a manifestation of basic values 
inherent in a particular person or group – in this case a criminal gang. 
Primary goal is to determine how criminogenic factors lead to specific 
forms of crime. Assumption is that factors such as unemployment, 
economic and systemic deprivation, racism and suburbanization afect 
young AfroAmericans in a manner that is reflected by a specific 
criminal subculture. Los Angeles has for decades been considered as 
the world capital of gangs, which is also confirmed by the city police 
reports that show there are about 450 active gangs in Los Angeles area. 
This topic is relevant both in the field of criminology and in the field 
of urban sociology because gangs have become a unique expression 
of coping with deprivation and difficult existential conditions in urban 

environments.

Keywords:gang,criminogenesis,ethos,LosAngeles
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Увод–прекомеранрадуЈапану1

Ин тен зи ван раст ја пан ске еко но ми је то ком ду жег ни за де
це ни ја оства рен је уз ве ли ке не га тив не по сле ди це по та мо
шњу рад ну сна гу. Пре све га, њу ка рак те ри ше ве о ма ду го 
рад но вре ме, у по ре ђе њу са дру гим еко ном ски раз ви је ним 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч но ис тра жи вач ког про јек та 
ОИ 179039 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство Про све те, на у ке и тех но
лошког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ВЛАДИМИР МЕНТУС
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зе мљама – пре ма по да ци ма Ор га ни за ци је за еко ном ску са
рад њу и раз вој из 2016. го ди не,2 ста нов ни штво Ја па на ра ди 
у про се ку 1.713 ча со ва го ди шње (што је знат но ви ше од не
мач ке по пу ла ци је, по след ње на ли сти са 1.363 рад них са ти).3 
Пре ко јед не пе ти не рад ни ка у Ја па ну ра ди пре ко пе де сет ча
со ва не дељ но, опет знат но ви ше у од но су на дру ге ви со ко 
раз ви је не зе мље.4 Дру го, и са тим по ве за но, рад ни ци у Ја па
ну знат но ма ње вре ме на про во де од ма ра ју ћи и спа ва ју ћи.5 
Осим што мно го ра де (не рет ко до дат но и код ку ће), мно ги 
од њих ре ла тив но ду го пу ту ју до рад ног ме ста – нај че шће 
ду же од сат вре ме на, услед жи во та у ре ла тив но јеф ти ни јим 
за живот, уда ље ним пред гра ђи ма.6 Ба ланс из ме ђу вре ме
на ко је се про во ди на рад ном ме сту и са по ро ди цом та ко је 
знат но на ру шен, што све за јед но ве о ма не га тив но ути че на 
мен тал но здра вље та мо шњих рад ни ка.

Услед то га, рад ни ци у Ја па ну су че сто под ре ла тив но ве ли
ким стре сом, ко ји по не кад до во ди чак и до смрт ног ис хо да.7 

2 OECD (2017b) Ho urs wor ked (in di ca tor). doi: 10.1787/47be1c78en (Ac ces
sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.org/emp/ho urswor ked.htm 

3 Ме ђу тим, услед по је ди них ме то до ло шких пи та ња мо гу ће је да је си ту
а ци ја још не по вољ ни ја по ја пан ску рад ну сна гу; Na ka ta, A. (2017) Work 
to li ve, to die, or to be happy? IndustrialHealth, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94. 
Осим то га, пре ма по да ци ма из та ко ђе про шле го ди не, од нос про сеч них 
за ра да и ду жи не рад ног вре ме на са јед не, и ин дек са по тро шач ких це
на, са дру ге стра не, у Ја па ну је знат но не по вољ ни ји у од но су на дру
ге еко ном ски раз ви је не зе мље (OECD (2017b) Ho urs wor ked (in di ca tor). 
doi: 10.1787/47be1c78en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.
org/emp/ho urswor ked.htm ; OECD (2017a) Ave ra ge wa ges (in di ca tor). doi: 
10.1787/cc3e1387en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.org/
earn wa ge/ave ra gewa ges.ht m; OECD (2017c) Pri ce le vel in di ces (in di ca tor). 
doi: 10.1787/c0266784en (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017). https://da ta.oecd.
org/pri ce/pri cele velin di ces.ht m

4 OECD (2016) Bet ter Li fe In dex (Edi tion 2016), OECD So cial and Wel fa re 
Sta ti stics (da ta ba se).(Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017).

5 Исто. При то ме ско ро по ло ви на рад ни ка у Ја па ну рад ним да ни ма спа ва 
ма ње од шест са ти; Na ka ta, A. (2017) Work to li ve, to die, or to be happy? 
IndustrialHealth, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94.

6 Nis hiyama , K. and Johnson, J. V. (1997) Ka ros hi – De ath from Over work: 
Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en ces of Ja pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, 
InternationalJournalofHealthServices, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641.

7 Kang, J. H., Ma tu sik, J. G. and Bar clay, L. A. (2015) Af ec ti ve and Nor ma ti ve 
Mo ti ves to Work Over ti me in Asian Or ga ni za ti ons: Fo ur Cul tu ral Ori en ta ti
ons from Con fu cian Et hics, JournalofBusinessEthics, Vol. 140, No. 1, pp. 
115–130. Ino ue, K. and Mat su mo to, M. (2000) Ka roji sat su (su i ci de from 
over work): a spre a ding oc cu pa ti o nal thre at; OccupationalandEnvironmen-
talMedicine, Vol. 57, No. 4, pp. 284–285; Ue ha ta, T. (1991) Long wor king 
ho urs and oc cu pa ti o nal stressre la ted car di o va scu lar at tacks among mid dle 
aged wor kers in Ja pan, JournalofHumanErgonomics, Vol. 20, No. 2, pp. 
147–153; Hiyama, T. and Yos hi ha ra, M. (2008) New Oc cu pa ti o nal Thre ats 
to Ja pa ne se Physi ci ans: Ka ros hi (De ath due to Over work) and ka ro ji sat su 
(Su i ci de due to Over work), OccupationalEnvironmentalMedicine, Vol. 65, 
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Кон крет ни је, до ла зи до тзв. ка ро ши ја (過労死) и тзв. ка ро
ђи сат суа (過労自殺). Ка ро ши се мо же од ре ди ти као смрт 
због пре ко мер ног ра да, од но сно као фе но мен уми ра ња рад
ни ка јер аку мул ра ни стрес иза зи ва по сле ди це по фи зич ко 
здра вље по пут ср ча ног или мо жда ног уда ра,8 а ка рођи сат
су се од ре ђу је као са мо у би ство иза зва но пре ко мер но ду гим 
радом, од но сно екс трем но стре сним усло ви ма ра да.9

Са мо не ки од слу ча је ва ка ро ши ја су слу чај јед не ме ди цин ске 
се стре 22 го ди не ста ро сти, ко ја је ра ди ла по 34 са та у кон ти
ну и те ту и то пет пу та ме сеч но; за тим, слу чај јед ног рад ни ка 
ко ји се у фа бри ци за пре ра ду хра не ра дио по 110 са ти не дељ
но, и умро са 34 го ди не ста ро сти; или рад ник штам па р и је у 
То ки ју ко ји је ра дио 4.320 са ти го ди шње укљу чу ју ћи и ноћ
не сме не.10 Ина че, пр ви слу чај ка ро ши ја је за бе ле жен 1969. 
у слу ча ју јед ног два де сет де ве то го ди шња ка.11 Иа ко су здрав
стве ни про бле ми ве за ни за пре ко мер ни рад у Ја па ну одав но 
по сто ја ли, и ка ро ши и ка рођи сат су су по ста ли дру штве но 
пи та ње тек ка сних 80их го ди на про шлог ве ка12 (иако каро

No. 6, pp. 428–429. Ина че, са об зи ром на то да де це ни је на пор ног ра да и 
ве о ма ве ли ки раст бо гат ства ни су про из ве ли сра змер но ви сок ква ли тет 
жи во та (пр вен стве но услед стре са), још де ве де сетих се пи са ло о све за
сту пље ни јој еми гра ци ји, пр вен стве но у Ау стра ли ју; Sa to, 1993., in: Aso-
ciologyofworkinJapan,Mo u er, R. and Ka wa nis hi, H. (2009), Cam bridge: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 6.

8 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74. Ср ча ни и мо жда ни удар су два во де
ћа ме ди цин ска узро ка ка ро ши ја; Ke, DS. (2012) Over work, stro ke, and 
ka ros hide ath from over work, ActaneurologicaTaiwanica, Vol. 21, No. 2,  
pp. 54–59.

9 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

10 Fu ruya, S. (2007) Ka ros hi and Ka ro ji sat su in Ja pan. Asia Mo ni tor Re so ur ce 
Cen tre (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017), http://www.amrc.org.hk/con tent/ka
ros hian dka ro ji sat suja pan.

11 Исто.
12 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja

pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; Fu ruya, S. (2007) Ka ros hi and Ka ro ji sat su 
in Ja pan. Asia Mo ni tor Re so ur ce Cen tre (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017), 
http://www.amrc.org.hk/con tent/ka ros hian dka ro ji sat suja pan. Ина че, осим 
Ја па на, ка ро ши по ста је све бит ни је пи та ње и у дру гим, пре те жно азиј
ским зе мља ма, као што су Ју жна Ко ре ја или Ки на; Shan, H., Yang, X., 
Zhan, X., Feng, C., Li, Y., Guo, L. and Jin, H. (2017) Over work is a si lent 
kil ler of Chi ne se doc tors: a re vi ew of Ka ros hi in Chi na 2013–2015, Public
Health, Vol. 147, pp. 98–100.



132

ВЛАДИМИР МЕНТУС

ђи са тсу чи ни са мо ма ло удео самоуби става у Јапа ну13), а 
данас су чак увр ште ни у по је ди не ен гле ске реч ни ке.14 

Раз ме ре ка ро ши ја је те шко пре ци зно утвр ди ти, пр вен стве но 
јер по ро ди це жр та ва не под но се увек зах тев за ком пен за ци
ју. При том, пра вил ност је да се ком пен за ци ја одо бра ва са мо 
у слу ча је ви ма око јед не тре ћи не зах те ва, што до дат но обес
хра бру је мно ге од под но ше ња но вих зах те ва. То ком дру ге 
по ло ви не де ве те се тих и по чет ком две хи ља ди тих, број зва
нич но при хва ће них слу ча је ва се дра ма тич но по ве ћао, та ко 
да је 2005. го ди не од 869 зах те ва за ком пен за ци ју би ло 330 
при хва ће них).15 Ме ђу тим, нај ве ћи број ау то ра прет по ста
вља да је то са мо врх ле де ног бре га – на осно ву по да та ка 
ја пан ског Ми ни стар ства здра вља, ра да и со ци јал не по мо ћи, 
про це њу је се да ви ше од 10.000 рад ни ка умре го ди шње због 
це ре брал них или ср ча них обо ље ња иза зва них пре те ра но 
ду гим ра дом.16 Да ље, по је ди не про це не из но се и по 23.000 
слу ча је ва го ди шње,17 а пре ма не ким ау то ри ма чак и из ме
ђу 30.000 и 50.000 слу ча је ва.18 Го ди не 2010. је про це ње но 
да је се дам ми ли о на рад ни ка у Ја па ну би ло под ри зи ком од 
ка ро ши ја (јер су ра ди ли ви ше од ше зде сет са ти не дељ но).19 
На ро чи то је ин ди ка тив но да је кра јем де ве де стих го ди на, 
од 500 рад ни ка ис пи та них у окви ру јед не фир ме ко ја се ба
ви оси гу ра њем, чак 46% рад ни ка осе ћа ло страх услед по
тен ци јал ног лич ног ис ку ша ва ња ка ро ши ја.20 Та ко ђе пре ма 
зва нич ним по да ци ма, број за по сле них ко ји су ра ди ли пре
ко вре ме но то ком бар осам де сет са ти ме сеч но се по ве ћао са 

13 Tar gum, SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 
Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

14 In: Shi ba ta, Y. (2012) Go ver ning em ployee s: A Fo u ca ul dian analysis of de
aths from over work in Ja pan, Socialandculturalresearchoccasionalpaper, 
No. 12, Hong Kong/New York: Cen tre for Qu a li ta ti ve So cial Re se arch, Shue 
Yan Uni ver sity, Pa ce Uni ver sity. 

15 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

16 In: Ka nai, A. (2009) Ka ros hi (work to de ath) in Ja pan, JournalofBusiness
Ethics, Vol. 84, No. 2, pp. 209–216.

17 Gray, K. J. (2015) LabouranddevelopmentinEastAsia:socialforcesand
passiverevolution, Ox for dshi re: Ro u tled ge, pp. 113. 

18 Red ford, 2000., in: Ko bayas hi, T. and Mid dle miss S. (2008) Em ployer s’ li a
bi lity for oc cu pa ti o nal stress and de ath from over work (ka ros hi) of wor kers 
in Ja pan, InternationalJournalofPrivateLaw, Vol. 1, No. 3/4,. 256–267.

19 Craw ley, E., Swa i les, S., and Walsh, D. (2013) IntroductiontoInternational
HumanResourceManagement, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 112.

20 Fu ko ku Li fe In su ran ce Co, 1989., in: Nis hiyama , K. and Johnson, J. V. 
(1997) Ka ros hi – De ath from Over work: Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en
ces of Ja pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, International Journal ofHealth
Services, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641. 
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4,8 мили о на 2002. го ди не (11,9% за по сле них) на 5,4 ми ли о
на 2007. го ди не (12,7% за по сле них).21 Број ка рођи сат суа је 
та ко ђе те шко тач но утвр ди ти. Зва нич но, он је у кон ти ну и ра
ном по ра сту од кра ја де ве де стих па на да ље, ма да кон стант
но ма њи у од но су на број ка ро ши ја.22, 23 

Још не ке од ме ђу соб них слич но сти ка ро ши ја и ка рођи сат
суа су да об у хва та ју чи та ву рад ну хи је рар хи ју, ка ко у др жав
ним, та ко и у при ват ним фир ма ма, и све ста ро сне ка те го
ри је (ма да не што че шће то ком че тр де се тих и пе де се тих го
ди на жи во та), и пр вен стве но су му шки про блем, ве ро ват но 
због њи хо ве дис пр о по р ци о нал но ве ће за сту пље но сти ме ђу 
запосле ни ма са пу ним рад ним вре ме ном.24 

Ка ко је у Ја па ну убе дљи во нај ве ћа уче ста лост ка ро ши ја и 
ка рођи сат суа, у ци љу њи хо вог об ја шње ња на ме ће се по
тре ба за пре и спи ти ва њем та мо шњих спе ци фич но сти. Ме
ђу тим, до са да шња об ја шње ња нај че шће су еко но ми стич ка, 
и за сни ва ју се пре све га на ши ре њу нео ли бе ра ли зма.25 Иа ко 

21 Mi ni stry of In ter nal Af a irs and Com mu ni ca ti ons, 2008., pp. 19, in: Shi ba
ta, Y. (2012) Go ver ning em ployee s: A Fo u ca ul dian analysis of de aths from 
over work in Ja pan, Socialandculturalresearchoccasional pa per, No. 12, 
Hong Kong/New York: Cen tre for Qu a li ta ti ve So cial Re se arch, Shue Yan 
Uni versity, Pa ce Uni ver sity. 

22 Ca se Study: Ka ros hi – De ath from over work (2013) (Ac ces sed on 06 Oc
to ber 2017), http://www.ilo.org/sa fe work/in fo/pu bli ca ti ons/WCMS_211571/
langen/in dex.ht m. Ина че, са мо у би ство у ја па ну је при хва тљи ви ји фе но
мен не го нпр. у САД. Та ко, ја пан ски сту ден ти у знат но ве ћој ме ри при
хва та ју са мо у би ство уоп ште, и као при ро дан на чин да се за вр ши не чи ји 
жи вот, не го аме рич ки сту ден ти; Sa i to, M., Kli bert, J., and Lang hin ric hsen
Ro hling, J. (2013) Su i ci de Pro ne ness in Ame ri can and Ja pa ne se Col le ge Stu
dents: As so ci a ti ons with Su i ci de Ac cep ta bi lity and Emo ti o nal Ex pres si vity, 
DeathStudies, Vol. 37, No. 9, pp. 848–865). Пре ма дру гом ис тра жи ва њу, 
са ис ка зом да осе ћа ју жал за они ма ко ји су из вр ши ли са мо у би ство сла же 
се 30% ис пи та ни ка из Ја па на и 67% из САД, а да је са мо у би ство при
хва тљи во за ста ри је и не моћ не осо бе сма тра 22% ис пи та ни ка из Ја па на 
и са мо 6% из САД; Ta ka has hi, Y. and Do mi no, G. (1991) At ti tu des to ward 
su i ci de in Ja pa ne se and Ame ri can me di cal stu dents, SuicideandLife-Threa-
teningBehavior, Vol. 21, No. 4, pp. 345–359.

23 То ком прет ход них ви ше од сто го ди на, у Ја па ну се са мо у би ство нор ма
ли зо ва ло као акт сло бо де по је дин ца, ме ђу тим од ско ро са мо у би ста во се 
све ви ше ви ди као ре зул тат дру штве них при ти са ка и де пре си је (Tar gum, 
SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal Cri
sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

24 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath?InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; World Eco no mic Fo rum (2014) Clo sing 
the gen der gap in Ja pan: In sight re port. (Ac ces sed on 06 Oc to ber 2017) http://
www3.we fo rum.or g/docs/WEF_Clo sing Gen der Gap_Ja pan_Re port_2014.
pd f

25 North, S. and Mo ri o ka, R. (2016) Ho pe Fo und in Li ves Lost: Ka ros hi and 
Pur su it of Wor ker Rights in Ja pan, ContemporaryJapan, Vol 28, No. 1, pp. 
59–80; Green, S. D. The Dark Si de of Lean Con struc tion: Ex plo i ta ti on and 
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кул тур не спе ци фич но сти Ја па на та ко ђе мо гу пред ста вља ти 
ва жне чи ни о це ових по ја ва, у ли те ра ту ри им ни је пре по знат 
зна чај.

Кључневредностиjапанскогдруштвакао
потенцијалничиниоцикарошијаикаро-ђисатсуа

У да љем ра ду су пред ста вље ни ве ро ват но нај ва жни ји пој мо
ви за раз у ме ва ње ја пан ске ку ту ре. Они чи не „ва жан кључ за 
раз у ме ва ње пси хо ло шких раз ли ка из ме ђу Ја па на и за пад них 
зе ма ља”, „пра ву су шти ну ја пан ске пси хо ло ги је” и „кључ ни 
кон цепт раз у ме ва ња ја пан ске струк ту ре лич но сти”.26, 27 На 
при мер, ва(和), што се мо же пре ве сти као уну тар груп на 
хар мо ни ја (али и као мир, је дин ство, са рад ња, по ве ре ње, 
де ље ње, то пли на), пре ма мно ги ма пред ста вља кључ ну ја
пан ску вред ност. Та ко, фир ме у Ја па ну се че сто за сни ва ју 
на им пли цит ној иде ји да рад ни ци де ле исте ци ље ве и слич
не им пли цит не ме ђу лич не афек тив не обра сце ко ји им омо
гу ћа ва ју да ра де за јед но у хар мо ни ји без ика квог об ли ка 
индивиду а ли зма ко ји би је раз био.28 

Ide o logy, in: Proceedingsof7thConferenceoftheInternationalGroupfor
LeanConstruction, ed. Tom me lein, I. (1999), Ar ling ton: Lean Con struc tion 
In sti tu te, pp. 21–32; Itoh, M. (2000) TheJapaneseEconomyReconsidered, 
New York: Pal gra ve; Itoh, M. (2005) TheJapaneseEconomyinStructural
Dif culties,Monthyreview, New York: Monthly Re vi ew Fo un da tion; Su gi
mo to, Y. (2014) AnintroductiontoJapanesesociety, Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press); Kon do, N. and Oh, J. (2010) Su i ci de and ka ros hi (de ath 
from over work) du ring the re cent eco no mic cri ses in Ja pan: the im pacts, 
mec ha nisms and po li ti cal re spon ses, JournalofEpidemiologicalCommunity
Health, Vol. 64, No. 8. pp. 649–50; Nis hiyama , K. and Johnson, J. (1997) 
Ka ros hi —De ath from Over work: Oc cu pa ti o nal He alth Con se qu en ces of Ja
pa ne se Pro duc tion Ma na ge ment, International JournalofHealthServices, 
Vol. 27, No. 4, pp. 627–41; Mo u er, R. Work cul tu re, in: TheCambridgeCom-
panion toModernJapaneseCulture, ed. Su gi mo to, Y. (2009), Cam brid ge: 
Cam brid ge Uni ver sity Press; Ka to, T. (1994) The po li ti cal eco nomy of Ja pa
ne se ka ros hi (de ath from over work), HitotsubashiJournalofSocialStudies, 
Vol. 26, No. 2, pp. 41–54. Ја пан ске фир ме су ина че по зна те по не при ја
тељ ству пре ма син ди ка ти ма; Mo u er, R. and Ka wa nis hi, H. (2009) Asocio-
logyofworkinJapan, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 6.

26 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

27 Ди стинк тив ност кључ них вред но сти ја пан ског дру штва ве ро ват но 
про ис ти че из исто ри је изо ла ци је, „скученoсти” услед та мо шњих ге о
граф ских чи ни ла ца, и са мог ја пан ског је зи ка; Le wis, R. D. (2006) When
CulturesCollide:LeadingAccrossCultures (3rd edi tion), Bo ston: Nic ho las  
Bre a ley In ter na ti o nal, pp. 509.

28 De Vos, 1985., in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through
theirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: 
Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.
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Пре ма по је ди ним ау то ри ма, груп на ко хе зи ја је та ко ја пр вен
ствено раз ли ку је ја пан ску кул ту ру ра да од дру гих;29 ин ди ви
ду а ли зам је не по же љан јер по тен ци јал но ште ти хар мо ни ји 
у рад ном окру же њу; ти пич на ја пан ска фир ма функ ци о ни ше 
као хо мо ге ни клан.30 У скла ду са тим, по је ди нач на до стиг
ну ћа и из два ја ња се не вред ну ју ни ти на гра ђу ју.31 Нај ве ће 
фир ме, на и ме, сва ке го ди не ан га жу ју но ве ди плом це, уче их 
ло јал но сти фир ми, и че сто за др жа ва ју до пензиони са ња у 
ше зде се тој го ди ни.32 Међутим, за раднике у Јапану је веома 
карактеристичан рад и након пензионисања, који је слабије 
плаћен.33

И Су ги мо то (杉本)34 на во ди да Ја пан ци при пи су ју ве ли ку 
ва жност одр жа ва њу хар мо ни је уну тар гру пе, и у том сми
слу, од но си ма из ме ђу над ре ђе них и под ре ђе них. При то ме, 
ста тус уну тар гру пе за ви си од ду жи не члан ства у њој. Ефи
ка сно по стиг ну та ин те гра ци ја и хар мо ни ја уну тар гру па су 
оно што чи ни Ја пан „кон сен зу сним дру штвом”, и што омо
гу ћа ва ефи ка сну ор га ни за ци ју или мо би ли за ци ју ста нов ни
штва. То, пре ма Су ги мо тоу, у ве ли кој ме ри об ја шња ва из
у зет но ин тен зи ван раст ја пан ске еко но ми је на кон Дру гог 
свет ског ра та.

Ка ва ни ши је ва (川西)35 та ко ђе на во ди да је у Ја па ну са ра
дљи вост ве о ма бит на цр та лич но сти, али да се при том на 
ја пан ском тр жи шту ра да ве о ма вред ну је и спрем ност да се 
пре у зме ви ше по сла не го што је про пи са но. То се мо жда 
сма тра вред ни јим чак и од са ме про дук тив но сти – рад ник 
ко ји на пу шта рад но ме сто од мах по ис те ку рад ног вре ме на, 
ко ли ко год био про дук ти ван и ква ли те тан, те шко се мо же 
сма тра ти до брим. Ка ва ни ши је ва да ље на во ди да су уго во ри 

29 Re ischa u er, 1988., pp. 136, in: Knapp, K. (1996) War ri ors Be trayed : How the 
“Un writ ten Law” Pre va ils in Ja pan, IndianaInternationalandComparative
LawReview, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582. 

30 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

31 Mo jić, D. (2010) Kultura i organizacije, Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka  
is tra ži va nja, str. 102.

32 Do lan and Wor den, 1992., pp. 116, in: Knapp, K. (1996) War ri ors Be trayed : 
How the “Un writ ten Law” Pre va ils in Ja pan, Indiana International and
ComparativeLawReview, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582. 

33 Casey, B. The employment of older people: can we learn from Japan?, in: The
FutureforOlderWorkers:NewPerspectives, eds. Loretto, W., Vickerstaf, S. 
and White, P. (2007), Bristol: Policy Press.

34 Su gi mo to, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 88–123.

35 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.
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о ра ду у Ја па ну че сто не ја сни од но сно не пре ци зни, чи ме је 
отво ре на мо гућ ност про ши ре ња оба ве за рад ни ка у ци љу све 
ду жег рад ног вре ме на.

Са тим у ве зи, мно ги ау то ри се сла жу и да оба ве зе – он (恩) 
од но сно гири (義理) – та ко ђе игра ју су штин ски бит ну уло гу 
у ја пан ској кул ту ри, и то као осно ва та мо шњих ме ђу људ
ских од но са.36 Ови пој мо ви су ме ђу соб но ве о ма срод ни, и 
од но се се на да ва ње не че га чи ме при ма лац осе ћа за хвал ност 
и оба ве зу у бу дућ но сти. У ве зи са ова два пој ма су и част, 
ду жност, дуг као за хвал ност, ува же ност, при стој ност, љу
ба зност, ис прав ност и че сти тост. Пре ма Ро берт су,37 гири се 
од но си на по се бан осе ћај оба ве зе ко ја та ко ђе чи ни ја пан ско 
дру штво та ко ко хе зив ним. И док се гири мо же из ра зи ти као 
пре вла да вају ћа ло јал ност пре ма дру гом по је дин цу, он се пре 
од но си на осе ћај пре ма не че му не жи вом, по пут фир ме или 
др жа ве.38 Та ко, Рут Бе не дикт39 је твр ди ла да је у ја пан ским 
људ ским од но си ма осно ва мо рал но сти би ла пре по зна ва ње 
не чи јег ме ста у ве ли кој мре жи уза јам не за ду же но сти, на на
чин ко ји ни је по знат у за пад ним кул ту ра ма. Осе ћај за ду же
но сти пре ма дру ги ма се до жи вља ва као не што што ни ка да 
не мо же би ти у пот пу но сти „от пла ће но” и за то кон стант но 
до ла зи до уз вра ћа ња.

Ло јал ност пре ма фир ми, та ко, че сто се из ра жа ва кроз пре
ко вре ме ни рад и то не пла ћен.40 Пре ма аманд ма ну За ко на о 
ра ду из 1993. го ди не, рад ко ји тра ја њем пре ва зи ла зи че тр
де сет са ти не дељ но спа да у пре ко вре ме ни рад, ко ји мо ра 
би ти ре ла тив но ви ше пла ћен. Мно ги по сло дав ци, ме ђу тим, 
то не по шту ју.41 Ти ме се до да је и кон стан тан при ти сак да 

36 Da vi es, R. and Ike do, O. (2002) TheJapanesemind:understandingcontem-
poraryJapaneseculture, Bo ston: Tut tle Pu blis hing, pp. 95–101; Mit su bis hi 
(2013) JapaneseBusinessLanguage, Ro u tled ge: Lon don, pp. 40.

37 Ro berts, 1974., in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through
theirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: 
Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.

38 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280. У по слов ним од но си ма по је ди нац мо же да се осе ћа 
ве за но за гири у сми слу по сло ва ња са дру гом осо бом (или фир мом) јед
но став но за то што је то већ то већ чи нио у про шло сти, као да је та кав 
од нос ство рио оба ве зе, без об зи ра на раз ме ну услу га; Исто.

39 Be ne dict, 1954., in: Ka wa nis hi, Y. (2009) Mentalhealthchallenges facing
contemporaryJapanesesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, 
pp. 24–54.

40 Su gi mo to, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 88–123.

41 У по след ње вре ме ја пан ска вла да, ма кар де кла ра тив но, раз ви ја ме ха ни
зме ко ји ма се ста је на пут иле гал ним чи но ви ма ове вр сте. В. RT (2017) 
To pre vent su i ci des, Ja pan blac klists com pa ni es vi o la ting la bor laws. (Ac ces
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се де мон стри ра ло јал ност сво јој фир ми, па рад ни ци рет ко 
на пу шта ју рад но ме сто од мах по ис те ку рад ног вре ме на. 
Званично, пре ко вре ме ни рад у Ја па ну у про се ку пре ла зи сто 
са ти го ди шње,42 ма да је не зва нич но про це ње но да не пла ћени 
пре ко вре ме ни рад тра је ско ро шест и по са ти недељно.43

Још три де се тих го ди на про шлог ве ка пи са ло се да пре те
ра на со ци јал на адап тив ност, ен ту зи ја зам у ве зи са по слом, 
пре ци зност, те мељ ност, искре ност, и осе ћај за прав ду, ду
жност и од го вор ност, мо гу до ве сти до раз во ја де пре си је с 
об зи ром на кон стант ну не мо гућ ност да се за до во ље стал но 
рас ту ће аспи ра ци је у ве зи са по слом.44 Осим то га, Хоф сте
де о ва ди мен зи ја на ци о нал не кул ту ре ко ја се од но си на из
бе га ва ње не по зна тих и нео че ки ва них си ту а ци ја је ве о ма ка
рак те ри стич на за Ја пан.45 Ка да се све то има у ви ду, у ком би
на ци ји са по ме ну тим кон стант ним при ти ском да се до ка зу је 
ло јал ност, не чу ди да и при пад ни ци ви ших де ло ва рад не хи
је ра хи је та ко ђе мно го пре ко вре ме но ра де, и то до бро вољ но. 
Услед то га, чак ни они не успе ва ју да из бег ну ка ро ши или 
ка рођи сат су – пре ма по да ци ма TokyoLaborBureau из 2005. 
го ди не, чак 60% рад ни ка ко ји су из вр ши ли ка рођи сат су, 
има ло је пот пу ну кон тро лу над сво јим рад ним вре ме ном.46 
Слич но то ме, иа ко рад ни ци у Ја па ну има ју пра во на пла ће ни 
го ди шњи од мор у тра ја њу од осам на ест да на про сеч но, они 
оства ру ју ма ње од по ло ви не тог пра ва; та ко ђе, ка ко ве ћи на 
фир ми у Ја па ну не ма ја сно де фи ни са не од ред бе за пла ће
но бо ло ва ње, рад ни ци и у том слу ча ју обич но ко ри сте са мо 
део, а ка да бо ло ва ње тра је ду го, нај че шће је на фир ми да 
од лу чи да ли и ко ли ко ду го ће то пла ћа ти.47

Још је дан сро дан и ве о ма ва жан по јам у ја пан ској кул ту ри 
је сешин (精神), ко ји сеод но си на ум, дух и ду шу, а изра
жа ва се кроз та ко ђе ло јал ност, као и по слу шност, ди сци пли
ну и ис трај ност, из др жљи вост, мен тал ну сна гу, па и анти

sed on 07 Oc to ber 2017), from https://www.rt.com/bu si ness/388089ja pan
com pa ni esblacklistsu i ci de/

42 Mi ni stry of He alth, La bo ur and Wel fa re, 2009a., in: Исто.
43 Ja pa ne se Tra de Union Con fe de ra tion, 2006., in: Исто.
44 Tar gum, S. D. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 

Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
45 Hof ste de, G., Hof ste de, G. J., and Min kov, M. (2010) Cul tu res and or ga ni

za ti ons: Soft wa re of the mind: In ter cul tu ral co o pe ra tion and its im por tan ce 
for sur vi val (3rd edi tion), New York: McGraw Hill, pp. 192; Hof ste de, G. 
(2011) Di men si o na li zing Cul tu res: The Hof ste de Mo del in Con text, Online
ReadingsinPsychologyandCulture, Unit 2, Su bu nit 1.

46 In: Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do 
Ja pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? International Journal of
MentalHealth, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74. 

47 Исто.
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материја ли зам. У Дру гом свет ском ра ту, на при мер, би ло 
је на ро чи то зна чај но да ја пан ски вој ни ци де мон стри ја ју 
сешин, што је кул ми ни ра ло у слу ча ју ка ми ка за. Иа ко је на
кон ра та услед по ра за до не кле опао ути цај овог пој ма, он 
да нас игра ве о ма зна чај ну уло гу у ја пан ској кул ту ри. Све ве
ћи удео фир ми у Ја па ну спро во ди ре дов не про гра ме сешин 
тре нин га над сви ма за по сле ни ма, а ко ји мо гу укљу чи ва ти 
марш ис трај но сти, зен ме ди та ци ју, по се те вој ним ба за ма, 
вој не ве жбе и груп не ве жбе у ску че ном про сто ру.48

За ја пан ско дру штво та ко ђе су кључ ни еле мен ти ем па ти је 
и сим па ти је, од но сно омоијари (おもいやり). Омоијари се 
мо же од ре ди ти као мо гућ ност да се чи та ју умо ви дру гих, 
и да се же ли од го во ри ти на њи хо ва не из ре че на осе ћа ња и 
по тре бе.49 У сфе ри ра да за то је ши ро ко уко ре ње но ве ро ва
ње да не тре ба да се ра ди за се бе, већ за бла го ста ње дру гих. 
При пад ни ци оних про фе си ја за ко је се сма тра да су по ве
за не са ви ше ал тру и стич ким мо ти ви ма, као што су ле ка ри 
или на став ни ци, због то га су ве ро ват но под ве ћим ри зи ком 
од ка ро ши ја и ка рођи сат суа.50 Ова ква вр ста ве ро ва ња је и 
да нас ве о ма рас про ста ње на у Ја па ну – они ко ји по чи не ка
рођи сат су су ве о ма ло јал ни та квом тра ди ци о нал ном ви ду 
рад не ети ке.51 Чак и њи хо ва опро штај на пи сма не са др же 
не га тив не ис ка зе усме ре не ка фир ми или ње ном вођ ству, 
већ ре чи из ви ње ња сво јим по ро ди ца ма и са рад ни ци ма услед 
веро ва ња да су их раз о ча ра ли.52

Овај тип рад ни ка сво ју фир му нај че шће пре ци пи ра као ме
сто за раз вој кључ них ме ђу људ ских од но са, пре не го на не
ка кво про пи си ма уре ђе но ме сто, на ко јем се оства ру ју од ре
ђе ни ре зул та ти и за то до би ја но вац; ко ле ге ни су са мо дру ги 
по је ди ни ци ко ји про во де вре ме на истом том ме сту; дру гим 
ре чи ма, фир ма ни је не за ви стан ен ти тет, већ за пра во оте ло
тво ре ње нај бит ни јих од но са у жи во ту.53 То је до бро по ка за
но јед ним ис тра жи ва њем пре ма ко јем се са ста вом да „мо
ја ком па ни ја је од цен трал ног зна ча ја у мом жи во ту и веће 

48 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280.

49 Tra vis, 1992., in: Исто.
50 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

51 Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingculturesthroughtheirkeywords:En-
glish,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, pp. 235280. 

52 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

53 Ono, 2003., in: Исто.
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важно сти не го лич ни жи вот” сла же 9% рад ни ка у Ја па ну (у 
по ре ђе њу са 1% у САД); са ста вом да „мо ја ком па ни ја је 
део мог жи во та бар од јед на ког зна ча ја за мој лич ни жи вот” 
се сла же 64% рад ни ка (а 20% у САД); а са ста вом да „мо ја 
ком па ни ја је стрикт но ме сто за рад и пот пу но одво је но од 
мог лич ног жи во та” се сла же са мо 12% рад ни ка (у по ре ђе
њу са 37% рад ни ка у САД).54 За то, не чу де по је ди не оце не 
да је нај ра спро стра ње ни ја ре ли ги ја у Ја па ну за пра во тзв. 
кор по ра тив на ре ли ги ја.55 Још јед на од раз ли ка у од но су на 
САД је та што, иа ко су и рад ни ци у САД че сто под ве ли ким 
стре сом, рет ко има ју осе ћај то ли ке од го вор но сти, а и ре ђе се 
уз др жа ва ју од ис по ља ва ња фру стра ци је. Та ко, пре ма ве о ма 
по зна том ис тра жи ва њу Тром пе нар са и Хамп денТар не ра, 
око три че твр ти не рад ни ка у Ја па ну се уз др жа ва од ис ка зи
ва ња уз не ми ре но сти услед по сла, по че му су дру ги по ран гу 
од пе де сет и две ис пи ти ва не зе мље.56 Та ко ђе ве о ма бит но, 
рад ни ци у САД знат но лак ше ме ња ју фир му ка да осе те да 
су под пре ве ли ким при ти ском, док су у Ја па ну знат но че шће 
ве за ни за јед ну фир му то ком це лог жи во та.57 

Та ко ђе ве о ма би тан по јам за ја пан ску кул ту ру је енјо
(遠慮), ко ји се од но си на ре зер ви са ност или уз др жа ност, а 
укљу чу је и скром ност, по пу стљи вост, по што ва ње и сти дљи
вост. На и ме, у кључ не вред но сти у Ја па ну спа да и из бе га ва
ње кон фли ка та са дру ги ма, али и не ис ка зи ва ње лич них ста
во ва и пре фе рен ци ја.58 Ка ко Ка ва ни ши је ва59 твр ди, у рад ном 
окру же њу где је одр жа ва ње ме ђу соб но до брих од но са то
ли ко бит но, оче ки ва ња од над ре ђе них се не сме ју из не ве ри
ти што, ме ђу тим, обич но са мо до во ди до њи хо вог уве ћа ња. 
Та ко, ка да се ја ви рад на пре оп те ре ће ност, мно ги рад ни ци 
не са мо да не тра же по моћ, већ не рет ко пре у зи ма ју и ту ђу 
од го вор ност, са осе ћа њем кри ви це ако не преузму. Та ко, још 
је дан од раз ло га због ко јег рад ни ци у Ја па ну че сто не ко ри
сте пу но пра во на па у зу или го ди шње од мо ре је за то што се 

54 Byham, 1993, стр. 13, in: Knapp 1996, стр. 571.
55 Sa ta ka, 1990. стр. 180, in: Knapp 1996, стр. 553.
56 Trom pe na ars, F., and Hamp denTur ner, C. (1998) RidingtheWavesofCul-
ture:UnderstandingCulturalDiversity inBusiness (2nd edi tion), Lon don: 
Nic ho las Bre a ley Pu blis hing, pp.70.

57 Tar gum, SD. and Ki ta na ka, J. (2012) Over work Su i ci de in Ja pan: a Na ti o nal 
Cri sis, InnovationsinClinicalNeuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.

58 Wi er zbic ka, A. (1997) Understanding cultures through their key words:
English,Russian,Polish,German,andJapanese, New York: Ox ford Uni ver
sity Press, pp. 235280.

59 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.
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то мо же схва ти ти као оту ђе ње од дру гих рад ни ка ко ји ма је 
по треб на по моћ или чак као из да ја.60

На овај на чин се вре ме ном гу би осе ћај за то ко је ого вор
но сти су лич не, а ко је ту ђе. Ка ва ни ши је ва сма тра да је ја
пан ска кул ту ра по год на за гу би так од но сно бри са ње гра ни
ца сел фа у од но су на око ли ну (у сми слу ве о ма из ра же ног 
сензи ти ви те та за дру ге).61 Дру гим ре чи ма, селф и окру же ње 
(у овом слу ча ју рад но окру же ње), је два су одво ји ви. Ов де 
је кљу чан по јам амае (甘え), ко ји се од но си на осе ћа ња 
но во ро ђен ча ди пре ма мај ци, од но сно за ви сност, и же љу да 
се бу де во љен, и не бу де одво јен. То је у скла ду са Му ра
се о вим62 ста но ви штем пре ма ко јем су при де ви ко ји иду уз 
тип лич но сти свој ственом ја пан ској кул ту ри за ви стан, по
ни зан, самоогра ни ча ва ју ћи, али и благ, флек си би лан и при
ла го дљив, скла дан, па си ван, по слу шан и не а гре си ван. Та
ко, до бро вољ ни рад, пре у зи ма ње од го вор но сти ка да то ни је 
про пи са но, и пре те ра на бри га за са рад ни ке као фак то ри ри
зи ка ка ро ши ја и ка рођи сат суа, мо гу у ве ли кој ме ри би ти 
кул тур но условље ни.

Закључак

Убе дљи во нај ве ћа пре ва лен ци ја смрт но сти услед пре те ра но 
ду гог ра да у слу ча ју Ја па на, из ме ђу оста лог, де ли мич но мо
же би ти об ја шње на чи ни о ци ма ве за ним за та мо шњу (радну) 
кул ту ру. Чи ни се да еко ном ски чи ни о ци, до сад нај че шће 
раз ма тра ни у ли те ра ту ри, мо гу да у ве ли кој ме ри об ја сне 
тен ден ци ју ра ста кра о ши ја и ка рођи сат суа, ме ђу тим, и по
је ди ни кул тур ни чи ни о ци су та ко ђе од по тен ци јал но ве ли
ког зна ча ја за ове по ја ве. То се пр вен стве но од но си на вред
но сти по пут ва (уну тар груп на хар мо ни ја, мир, је дин ство, 
са рад ња, по ве ре ње), онод но сно гири (част, ду жност, дуг као 
за хвал ност, ува же ност, при стој ност, љу ба зност, ис прав ност, 
че сти тост), сешин (ло јал ност, по слу шност, ди сци пли на и 
ис трај ност, из др жљи вост), омоијари (ем па ти ја и сим па ти
ја), енјо(ре зер ви са ност, уз др жа ност, скром ност, по пу стљи
вост, по што ва ње, сти дљи вост) и амае (за ви сност). По је дин
ци ода ни овим вред но сти ма су под ве ћим ри зи ком од ка
ро ши ја и ка рођи сат суа, док у ви ше ин ди ви ду а ли стич ким 

60 Ka wa nis hi, Y. (2008) On Ka roJi sat su (Su i ci de by Over work): Why Do Ja
pa ne se Wor kers Work Them sel ves to De ath? InternationalJournalofMental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.

61 Ka wa nis hi, Y. (2009) MentalhealthchallengesfacingcontemporaryJapane-
sesociety:the“lonelypeople”, Kent: Glo bal Ori en tal, pp. 24–54.

62 Mu ra se, 1984, стр. 327, in: Wi er zbic ka, A. (1997) Understandingcultures
throughtheirkeywords:English,Russian,Polish,German,andJapanese, 
New York: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 235280.
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друштвима (по пут САД), где су оне ма ње уко ре ње не, из ло
же ност стре су услед до го трај ног ра да не ма то ли ко дра стич
не по сле ди це. Без об зи ра на до сад у зна чај ној ме ри оства рен 
ни во еко ном ског раз во ја и ма те ри јал ног бла го ста ња ве ли ког 
де ла ја пан ске по пу ла ци је, ка ро ши и ка рођи сат су то ком по
след њих де це ни ја бе ле же трен до ве ра ста. До са да шње ме ре 
ја пан ске вла де у ци љу ути ца ња на ме ха ни зме ко ји би мо гли 
до при не ти сма њи ва њу уче ста ло сти ових по ја ва за то се чи не 
не до вољ ним. Да ли ће нај но ви је ме ре има ти ика квог ефек та, 
и ко ли ког, оста је да се ви ди.
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CULTURAL FACTORS OF KAROSHI  
AND KAROJISATSU

Abstract

In this paper, cultural factors of overwork death in Japan are examined. 
The frequency of karoshi (death from overwork) and karojisatsu 
(suicide from overwork) tends to increase. Although these phenomena 
are somewhat present in other countries, they are the most frequent 
in Japan, which, for the purpose of explanation, imposes a need for 
examining its specificities. In literature, these phenomena are most 
often explained by economic factors. Although the cultural specificities 
of Japan may also represent important factors of these phenomena, 
their significance is not recognized. Therefore, some characteristics of 
the Japanese culture which may be important for overwork death are 
examined. In this sense, maintaining harmonious relationships with 
others (within the company) and loyalty (to the company) represent 

some of the key values of the Japanese (work) culture.

Keywords:culture,karoshi,karo-jisatsu,Japan
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ХИ КИ КО МО РИ–КОНЦЕПТ
ДЕВИЈАНТНОГИМУНИТЕТА

Сажетак: Од деведесетих година ХХ века, проблем повлачења
младих из друштвенихтоковаживота јесте уфокусу јапанске
јавности. Овај комплексан психолошко-социјални симптом, под
називом хикикомори, често је разматран и тумачен из западне
перспективе као инхерентно јапански.Искључивосттаквих за-
кључаканесамодајетеоријскиупитна,већгенеришедискурсо
Јапану као простору јединственог, национално одређеног, деви-
јантногпонашања.Овајраднајпренудитеоријскуконтекстуа-
лизацију поменутогфеномена, а потом отвара даља питања о
„имунолошким”потенцијалимахикикоморизаједницеунутарка-
питалистичкогсистемаукојемјеобавезапроизводњенеупитна.

Кључнеречи:хикикомори,повлачење,Јапан,млади,имунитет

Увод

Раз ма тра ње пи та ња де ви јант но сти у окви ру од ре ђе не на
ци о нал не кул ту ре, по себ но не за пад њач ке, не из о став но во
ди у до мен ис пи ти ва ња кон цеп та дру го сти, чи ме се ујед но 
кон стру и ше пред ста ва о вла сти том иден ти те ту кроз опо
зи ци ју. Из пер спек ти ве За па да, Ја пан је че сто ту ма чен као 
ег зо тич но ме сто у ко јем су за сту пље не од ре ђе не прак се и 
по на ша ња ко је ра ди кал но од сту па ју од уо би ча је них нор ми 
и ко дек са уста ље них у за пад њач ким дру штви ма. Ова квим, 
у на че лу, ре ла ти ви стич ким раз у ме ва њем ја пан ског дру штва 
ко јим се (ин тен ци о нал но) кул ту ро ло шке раз ли ке про ду бљу
ју, пре не бре га ва се ста но ви ште да су из ве сне тен ден ци је, 
за сту пље не у од ре ђе ном пе ри о ду, из ра же ни је у јед ном дру
штву, од но сно да је реч о ком плек сној мре жи исто риј ско
ко му ни ка циј ских усло вље но сти. Да ље тре ба би ти јед на ко 
оба зрив пре ма зна њу ко је јед на кул ту ра про из во ди о се би, 

АНА ДОШЕН
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ин си сти ра ју ћи та ко на соп стве ној је дин стве но сти и по себ
но сти.1 Оту да је те ма де ви јант но сти зна чај на, јер се „от кри
ва кул ту ра ка ква је сте – не ка ко би же ле ла да бу де са гле да
на”2. Во де ћи се нај оп шти јим од ре ђе њем де ви јант но сти као 
од сту па ју ћег по на ша ња пре ма нор ма ма ко је су у дру штву 
при хва ће не, на сто ја ћу да у овом ра ду ука жем на де ви јант но 
по на ша ње (пр во бит но де тек то ва но) уну тар ја пан ског дру
штва, али ко је се не мо же уско ту ма чи ти као изо ло ван фе
но мен ко ји се ис кљу чи во по ја вљу је у Ја па ну. Пр ви део ра да 
кон тек сту а ли зу је про блем екс трем ног по вла че ња мла дих из 
дру штве ног жи во та, док се у дру гом сег мен ту пре и спи ту
је мо же ли се ова кав вид по на ша ња ту ма чи ти као по ку шај 
отпо ра хе ге мо ни ји ка пи та ли зма.

Портретдобровољнеискључености

Пре го то во два де сет го ди на, пси хи ја тар Та ма ки Са и то 
(Tamaki Sa i to) иза звао је ме диј ску сен за ци ју об ја вљи ва њем 
књи ге Shakaiteki Hikikomori (1998) ко ја је убр зо по ста ла 
бест се лер у Ја па ну. На осно ву ис ку ства кли нич ке прак се, Са
и то раз ма тра фе но мен по вла че ња мла дих осо ба из дру штве
ног жи во та, под на зи вом хикикомори. Ја пан ска реч хикико-
мори (引きこもり) , сло же ни ца гла го ла (по)вући и осамитисе, 
до слов но се од но си на чин по вла че ња из сфе ре дру штве них 
од но са, али је вре ме ном у упо тре бу ушло и име нич ко од ре
ђе ње за осо бу ко ја је скло на ова квом ви ду по на ша ња. Са и то 
ин си сти ра на ста но ви шту да хикикоморини је бо лест или ти
по ло ги ја по ре ме ћа ја, већ ком плек сан симп том ко ји на ста је, 
раз ви ја се и гу би у за ви сно сти од сре ди не ко јој по је ди нац 
при па да, од но сно окру же ња у ко јем се адо ле сцент ско по на
ша ње про ду жа ва и то ле ри ше у ка сни јој, од ра слој жи вот ној 
до би. Хикикомори је оса мљен у сво јој со би, и од би ја не са мо 
да иза ђе ван ме ста ста но ва ња (по ха ђа на ста ву или од ла зи 
на по сао, и при су ству је би ло ка квом кул тур ноумет нич ком 
или спорт ском до га ђа ју), већ нај че шће и да про во ди вре ме 

1 Дис кур си о по себ но сти ја пан ског иден ти те та на зи ва ју се нихонђин-
рон. У по сле рат ном пе ри о ду по себ но је из ра же на про дук ци ја ова квих 
тек сто ва у ко ји ма ја пан ски ау то ри „де фан зив ним об ја шња ва њем“ по
ку ша ва ју За па ду (и се би) да при бли же соп стве ну кул ту ро ло шку спе ци
фич ност. Ар гу мен та ци ја ко јом се ин си сти ра на хо мо ге но сти ја пан ског 
иден ти те та за сни ва се на ши ро ком по љу обла сти и ди сци пли на – је зи ку, 
књи жев но сти, фи ло зо фи ји, есте ти ци, пси хо ло ги ји, исто ри ји, ге о гра фи
ји  и др. Ви де ти: Be fu, H. (2001) HegemonyofHomogeneity, Mel bo ur ne: 
Trans Pa ci fic Press; Su gi mo to, Y. (1999) Ma king Sen se of Ni ho njin ron, The-
sisEleven 57, рр. 8196; Ka wa mu ra, N. (1982) NihonBunkaronnoShuhen, 
Tokyo: Nin gen no Ka ga kus ha; Te rai, M. (1979) HitotsunoNihonBunkaron, 
Tokyo: Ko dan sha.  

2 Crystal, D. S. (1994) Con cepts of de vi an ce in chil dren and ado le scents: the 
ca se of Ja pan,DeviantBehavior, 15:3, p. 242.
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са оста лим чла но ви ма по ро ди це уну тар дру гих про сто ри
ја у до му. Овај вид екс трем не изо ло ва но сти (ду же од шест 
ме се ци), у ко јој се со ци јал на ин тер ак ци ја сво ди нај че шће 
ис кљу чи во на чла но ве по ро ди це, ка рак те ри ше и из о ста нак 
дру гих пси хо ло шких про бле ма као основ ног узро ка ова квог 
ста ња.3 На осно ву за кљу ча ка ко је из но си Са и то, хикикомо-
ри ни су аго ра фо бич ни, апа тич ни ни ти се по вла че ње мо же 
об ја сни ти ис кљу чи во као ин ди ви ду ал на па то ло ги ја. Од би
ја ње ко му ни ка ци је је сте вид ан тро по фо би је, а у за тво ре ном 
кру гу изо ла ци је анк си о зност се до дат но по ве ћа ва и ми ни
мал ним кон так том са по ро ди цом. По да ци о бро ју ин ди ви дуа 
са овим симп то мом у Ја па ну ва ри ра ју од ис тра жи ва ча, али 
ни ка да ни је ма њи од по ла ми ли о на, у уз ра сту од 15 до 40 
го ди на. Бу ду ћи да хикикомори фе но мен пра ти осе ћај сти да 
због ак тив ног не у че ство ва ња у дру штве ној за јед ни ци, ка ко 
са мог по је дин ца, та ко и ње го вих чла но ва по ро ди це, те да 
је од ре ђен број не ре ги стро ва них слу ча је ва са свим из ве стан, 
Са и то сма тра да раз ме ре мо гу би ти го то во епи де ми о ло шке.4 
Са дру ге стра не, има ју ћи у ви ду да је Са и то де тек то вао пр
ве слу ча је ве то ком осам де се тих го ди на ХХ ве ка, да нас би 
ис тра жи ва ња би ла пре ци зни ја, уко ли ко би укљу чи ва ла и 
попула ци ју чи ја је ста ро сна гра ни ца из над 40 го ди на.

Узроч ни фак то ри за ова ка во по вла че ње из дру штва су сло
же ни и број ни, а па ра диг ма спе ци фич ног кул ту ро ло шког 
кон тек ста не рет ко се ту ма чи ис кљу чи во кроз пер спек ти
ву је дин стве но сти ја пан ског иден ти те та. По ро дич ни од
но си, обра зов ни си стем и дру штве ноеко ном ски чи ни оци 
директно и ин ди рект но до при но се раз во ју хикикомори 
симп то ма. 

У окви ру нихонђинрон дис кур са, ја пан ски пси хо а на ли ти
чар Та кео Дои (Ta keo Doi) у књи зи Анатомијазависности
(AmaenoKouzou) (1971) ну ди је згро ви то об ја шње ње амае 
кон цеп та као спе ци фич не ја пан ске за ви сно сти ко ја се нај
пре уо ча ва у од но су мај каде те, а по том пре но си на оста ле 
дру штве не од но се. На и ме, за раз ли ку од за пад њач ке тен ден
ци је раз ви ја ња ра не са мо стал но сти ин ди ви дуе, у пи та њу је 
ин стинк тив на стра те ги ја нео д го вор но сти ко ја се не гу је и 
охра бру је до пу шта њем раз ли чи тих по сту па ка де те ту и из
ра зи том за штит нич ком на стро је но шћу мај ке. Ети мо ло ги ја 
овог кон цеп та до дат но по ја шња ва зна че ње – гла гол амаеру  
(甘える) од но си се на за ви сност од ту ђе до бро ду шно сти; би
ти па жен и (раз)ма жен, а ко рен ре чи исти је и у при де ву 

3 Sa i to, T. (2013) Hikikomori – Adolescence without End, Min ne a po lis &  
Lon don: Uni ver sity of Min ne so ta Press, p. 23.

4 Исто, X
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амаи (甘い) – сла дак. Пре ко мер на по пу стљи вост и „услу
жност” мај ке де те ту ства ра чвр сту сим би о зу, а за тим се у 
ка сни јим го ди на ма овај ме ха ни зам вер ти кал ног од но са об
на вља кроз пред ста ву о си гур но сти ко ју пру жа укљу че ност 
у гру пу. Код хикикоморија ја сно се пре по зна је ла год ност 
пре пу шта ња жи во ту на ра чун ро ди те ља, јер се од са мог по
чет ка од ра ста ња не гу је пред ста ва о до му као си гур ној ча
у ри у ко јој је мај ка спрем на на из ра зи ту по жр тво ва ност и 
по вла ђи ва ње. Ипак, нео д го вор но је за сту па ти ста но ви ште 
да је ова ква прак са ти пич на ис кљу чи во за Ја пан. Не дав ни 
ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да је од 2014. го ди не, по пр ви 
пут на кон 130 го ди на, у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
ви ше осо ба уз ра ста 1835 ко је ста ну ју са ро ди те љи ма не го 
са парт не ри ма или са ми5, а не знат на раз ли ка се при ме ћу је 
и у Евро пи6. Раз ло зи за ова кву де мо граф ску сли ку про на ла
зе се у про ме ни ста ва пре ма ин сти ту ци ји бра ка, еко ном ској 
цени обра зовања и све у куп них тро шко ва жи во та.  

До бро су по зна ти сте ре о ти пи о ја пан ском обра зов ном си
сте му као гла ди ја тор ској аре ни у ко јој пре о вла да ва при ти
сак оства ри ва ња нај бо љих ре зул та та. По ред то га, про блем 
вршњач ког на си ља – иђиме (虐め) и од би ја ње по ха ђа ња 
наста ве – тококјохи (登校拒否) до во де се у ве зу са по вла
че њем из дру штве них то ко ва у ка сни јој жи вот ној фа зи. Ни
ма ло не из не на ђу је чи ње ни ца да су уче ни ци ко ји су ис ку си
ли те ле сно или пси хич ко на си ље про фе со ра за рад очу ва ња 
конфор ми зма упра во они ко ји вр ше на си ље над уче ни ци ма 
ко је сма тра ју дру га чи јим од оста лих (не кон фор ми сти ма).7 
Од би ја ње по ха ђа ња на ста ве мо же има ти узро ке у по ме ну
тим на сил ним прак са ма, али се та ко ђе де тек ту је и као ре
зул тат анк си о зно сти због одва ја ња (нај че шће) од мај ке.8 За 
раз ли ку од овог фе но ме на у ко јем се од би ја ње огра ни ча
ва на про стор шко ле, код хикикоморија по вла че ње им пли
ци ра свеобухва тан от пор пре ма свим ин тер пер со нал ним 
односима.

5 Ric hard Fry, For First Ti me in Mo dern Era, Li ving With Pa rents Ed ges Out 
Ot her Li ving Ar ran ge ments for 18 to 34YearOlds, 24th May 2016, 9th Oc to
ber 2017, http://www.pew so ci al trends.org /2016/05/24/for firstti mein mo
derner ali vingwithpa rentsed gesou tot herli vingar ran ge mentsfo r18to 
34yea rolds/

6 Shiv Ma lik, The de pen dent ge ne ra tion: half young Eu ro pean adults li ve 
with the ir pa rents, 24th March, 2014, 9th Oc to ber 2017, https://www.the gu ar
dian.com /so ci ety/2014/ma r/24/de pen dentge ne ra tionhalfyoungeu ro pean
adultsli vepa rents

7 Yoder, R. S. (2011) DevianceandInequalityinJapan:JapaneseYouthand
ForeignMigrants, Bri stol: The Po licy Press, p. 45.

8 Исто, стр. 46.
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У хикикомори дис кур су че ста је упо тре ба и дру гих је зич ких 
ко ва ни ца по пут NEET, сам ципа ра зи ти (parasite singles), 
фурита (furitaa) и сл. Скра ће ни ца NEET9 озна ча ва осо бе ко
је у да том мо мен ту не за до во ља ва ју нор ма тив не дру штве
не зах те ве у ви ду за по сле но сти, обра зо ва ња и обу ке. Та кви 
по је дин ци, уз ра ста од 15 до 35 го ди на, чи не не ак тив ну и 
ти ме неексплoатисану рад ну сна гу на ко ју се по себ но скре
ће па жња на пра гу тре ћег ми ле ни ју ма. Осо бе ко је ни су у 
бра ку, а жи ве са ро ди те љи ма и не до при но се жи во ту у та
квој за јед ни ци, већ су усме ре не на соп стве ну за ба ву, де фи
ни са не су тер ми ном сам ципа ра зи ти. Ме ђу тим, уоч љи ва је 
тен ден ци ја да се овај по јам ви ше упо тре бља ва у слу ча ју 
не у да тих же на не го му шка ра ца, чи ме се не га тив не по сле
ди це ова квог ви да жи во та (по пут ни ске сто пе на та ли те та) 
не кри тич ки при пи су ју јед ној стра ни.10 Сма тра се да су и ин
ди ви дуе ко је са на ме ром би ра ју при вре ме не по сло ве (или су 
у рад ном од но су без пу ног рад ног вре ме на) – фурита11 још 
јед на ка те го ри ја љу ди ко ји од би ја ју дру штве не мо де ле по
на ша ња, ус по ста вље не то ком вре ме на ка да је Ја пан био на 
вр хун цу еко ном ског раз во ја. Јед на од кључ них ка рак те ри
сти ка по ме ну тих дру штве них мо де ла је њи хо ва за сно ва ност 
на прак си ло јал но сти пред у зе ћу то ком це ло куп ног рад ног 
ве ка. По ред хикикоморија, сва ка од по ме ну тих ка те го ри
ја пред ста вља ре ме ти лач ки фак тор у со ци јал ном си сте му, 
јер не са мо да ак тив но не до при но си са моодр жи во сти, већ 
па да на те рет др жав ног апа ра та у бу дућ но сти. Не про дук
тив ност ових по је ди на ца за по сле ди цу оста вља не пла ћа ње 
по ре за чи ме се до дат но оп те ре ћу је пен зи о ни си стем ко ји је 
већ на ру шен ре це си јом и ни ском сто пом на та ли те та. У ор
га ни за ци ји ја пан ског Ин сти ту та за еко ном ска и дру штве на 
ис тра жи ва ња  (ESRI), мар та 2005. го ди не, одр жан је фо рум 
под на зи вом „Да ли су мла ди љу ди из гу би ли сво је сно ве? 
Пор трет мла дих у са вре ме ном дру штву”, на ко јем Са и то из
но си за кљу чак да мла ди12 схва та ју по сао као оба ве зу, од но
сно да је при ти сак дру штва да бу ду за по сле ни у ко ре ла ци ји 

9 Скра ће ни ца је пре у зе та из ен гле ског је зи ка – „Not cur rently en ga ged in 
Em ployment, Edu ca tion or Tra i ning“. У кон тек сту Ја па на ви де ти: Brin ton, 
M. C. (2011) LostinTrasition:Youth,WorkandInstabilityinPostindustrial
Japan, New York, NY: Cam brid ge Uni ver sity Press.

10 Tan, M. Una ble or Un wil ling to Le a ve the Nest?, ElectronicJournalofCon-
temporaryJapaneseStudies, 3rd July 2006, 9th Oc to ber 2017, http://www.ja
pa ne se stu di es.or g.uk /di scus si on pa pers/2006/Tran.html

11 Сло же ни ца ен гле ске ре чи free  и не мач ке ре чи Arbeiter.
12 Са и то ука зу је да се по ме ри ла гра ни ца ка да мла ди се бе сма тра ју зре лим 

и од ра слим осо ба ма на 3035 го ди на.
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са повла че њем.13 Ге не ра ци је ко је су као де ца ис ку си ле пу ца
ње ја пан ског еко ном ског ба ло на, чи ме је за у ста вље на ли ни ја 
кон стант ног про гре са и на сту пио пе ри од стаг на ци је, од га ја
не су у ат мос фе ри из ве сне без на де жно сти. За пра во, реч је о 
гу бит ку илу зи ја о из ве сно сти (еко ном ске) ста бил но сти.

У кон тек сту „раз би је них” илу зи ја као јед ног од по тен ци јал
них оки да ча за не стан дард не об ли ке по на ша ња ме ђу мла ди
ма, нео п ход но је освр ну ти се на фе но мен отаку14 кул ту ре. 
Раз ма тра ју ћи отакусуб кул ту ру кроз при зму же ље, кон зу ме
ри зма и про из вод ње у пост мо дер ном до бу, је дан од нај зна
чај них ја пан ских те о ре ти ча ра, Хи ро ки Азу ма (Hi ro ki Azu
ma) се по себ но ба ви пи та њем фик ци је и ре ал но сти. На и ме, 
Азу ма за кљу чу је да отаку ви ше вред ну ју фик ци ју од „дру
штве не ре ал но сти”, јер се ствар ност ис ка зу је у дис функ
ци о нал ним дру штве ним од но си ма на спрам ко јих кре и ра на 
„хоби” за јед ни ца ну ди ал тер на тив не вред но сти.15 Одва ја
њем од услов но сти по ро дич них или на мет ну тих од но са у 
рад ној сре ди ни де кон стру и ше се оте ло тво ре ни си стем дру
штве не ствар но сти, те се бег у има ги нар не све то ве ус по ста
вља као стра те шко по зи ци о ни ра ње. На тај на чин се оства
ру је су ве ре ност у до ме ну фан та стич не те ри то ри јал но сти 
ко ја не под ле же кон вен ци ја ма из ра зи то кон фор ми стич ког 
дру шва ка кво је ја пан ско. Сва ка ко, ов де на ме ра ни је да се 
из јед на чи хикикомори са при пад ни ком отаку кул ту ре, већ 
да се ука же на за јед нич ки име ни тељ до бро вољ не изо ло ва
но сти од сре ди не ко ја не пру жа до вољ но сми сле не сло бо де 
по је дин цу.16 Да кле,хикикомори фе но мен се мо же ту ма чи ти 
као вид ра ди кал ног не кон фор ми зма, од но сно кул ту ре от
по ра дру штву кроз па сив ност и не при ста ја ње на ус по ста
вље не нор ме по на ша ња ко је под ра зу ме ва ју про дук тив ност. 
По ред то га, до бро вољ ним из оп шта ва њем из за јед ни це и од
би ја њем ис пу ње ња на мет ну те дру штве не уло ге, хикикомори

13 Ta ma ki Sa i to, ESRI Eco no mic Po licy Fo rum: Vi sion of Ja pan in the 21st 
Cen tury Se ri es, March 2005, 5th Oc to ber 2017, http://www.esri.go.jp/en/wor
kshop/fo rum/mi nu te/mi nu te21st _3e.html

14 Овај из раз од но си се на по је дин це ко ји ис ка зу ју оп се сив ну па си ју пре ма 
ани ме и ман га кул ту ри, као и ви деоигра ма.

15 Azu ma, H. (2009) Otaku– Japan’sDatabaseAnimals, Min ne a po lis, MN: 
Uni ver sity of Min ne so ta Press, p. 27.

16 О ра зли ци из ме ђу отаку и хикикомори фе но ме на, као и про ме ни пер
цеп ци је отакукул ту реу пе ри о ду од осам де се тих го ди на ХХ ве ка до 
пр ве де ка де тре ћег ми ле ни ју ма, од но сно од ме диј ски ге не ри са не „мо
рал не па ни ке“ иза зва не уби стви ма де це ко је је по чи нио Цу то му Ми ја за
ки (Tsu to mu Miyaza ki) до по зи тив ног ими џа ко ји по спе шу је иде ју „кул 
Ја па на”, ви де ти: To i vo nen, T. and Imo to, Y. Tran scen ding la bels and pa nics: 
the lo gic of Ja pa ne se youth pro blems, Contemporary Japan 2013, 25 (1),  
рр. 6186.
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нару ша ва иде ју о хо мо ге но сти ја пан ског дру штва и не го ва
њу ко лек ти ви зма и дру штве не со ли дар но сти. 

Одбрамбенимеханизамилисаучесништво
укапиталистичкоммоделу

Хикикомори фе но мен би се мо гао про ми шља ти у кљу чу уз
бу дљи ве и ор ги нал не пер спек ти ве ко ју ну ди Ро бер то Еспо
зи то (Ro ber to Espo si to) у де лу Immunitas:TheProtectionand
NegationofLife (2002). На и ме, Еспо зи то по зајм љу је би о ло
шки кон цепт иму ног си сте ма те ла ко ји чу ва огра ни зам од 
ви ру са и бак те ри ја, и ука зу је на сли чан мо дел пр во бит не 
функ ци је за ко на као од брам бе ног ме ха ни зма дру штва ра ди 
очу ва ња ре да и ми ра за јед ни це. Ну де ћи ети мо ло шко по ја
шње ње ла тин ске ре чи immunis за сно ва не на не га ци ји, не
до стат ку оно га што пред ста вља munus– слу жба, ду жност, 
Еспо зи то ис ти че да је кључ ни чи ни лац из у зи ма ње од оба
ве зе, би ло да је у пи та њу „лич на, ци вил на или фи скал на”.17 
Упра во се хикикомори ли ша ва сва ке од ове три од го вор но
сти, у про це су ко ји би смо мо гли на зва ти ау то и му ни за ци
јом. По вла че ње из нор ми ра них дру штве них то ко ва је сте 
од брам бе ни ме ха ни зам, ра ди кал но од би ја ње уче ство ва ња 
у на мет ну том си сте му ис пу ње ња оба ве за. Бу ду ћи да иму
ни тет под ра зу ме ва и од ре ђе ни аспект при ви ле го ва но сти, 
хикикомори та кву по зи ци ју кон стру и ше сам за се бе, ап со
лут ним по вла че њем из за јед ни це (communitas). Еспо зи то 
са свим ја сно на гла ша ва да је при пад ност не ко ме услов ност 
иму ни те та, те да је су штин ски увек реч о кон цеп ту „неза
јед нич ког/ко му нал ног”. Онај ко ји по се ду је иму ни тет, осло
бо ђен од би ло ка кве од го вор но сти, „по зи ци о ни ра се из ван 
за јед ни це“ чи ме се не из о став но „кон сти ту и ше као ’не за
хва лан’ ”.18 Не га ци јом вла сти тог дру штве ног жи во та хики-
коморисе шти ти од нор ми ра них од но са и оства ру је крај њи 
сте пен ин ди ви ду а ли зма. Пра те ћи уви де Хел му та Пле сне ра 
(Hel muth Ples sner), по себ но иде је „екс цен трич не по зи ци о
нал но сти” људ ског би ћа, Еспо зи то на во ди да је чо век, „за 
раз ли ку од жи во ти ња чи је се по тре бе ис пу ња ва ју кроз не по
сред ни од нос са ди рект ним окру же њем”, увек уда љен сам 
од се бе.19„Иза или ис пред, на јед ној стра ни или дру гој, пре 
или по сле ме ста где су за и ста сме ште ни, људ ска би ћа су из
ван вла сти тих ’уну тра шњо сти’ и уну тар соп стве них ‘спо
ља шњо сти’ […].”20 Ова ква ап со лут на из ме ште ност ви дљи ва 

17 Espo si to, R. (2011) Immunitas – The Protection and Negation of Life,  
Cam brid ge, UK: Po lity, p. 5.

18 Исто, стр. 6.
19 Исто, стр. 95.
20 Исто.
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је и у слу ча ју хикикоморијаиа ко се нор ми ра ни и дру штве но 
кон стру и са ни иден ти тет по је дин ца при вид но де ста би ли зу је 
по вла че њем из за јед ни це.

Ба ве ћи се пи та њем ме ха нич ке и ор ган ске со ли дар но сти, у 
књи зи Оподелидруштвенограда(Deladivisiondutravail
social) (1893), Емил Дир кем (Emi le Durk he im) уво ди кон
цепт ано ми је ко ја се, ка ко он сма тра, по ја вљу је упо ре до са 
сла бље њем дру штве не кон тро ле у ин ду стриј ски раз ви је ним 
дру штви ма. Ано ми ја је пре ма Дир ке мо вом схва та њу фор
ма дру штве не па то ло ги је за ко ју се тра же од ре ђе ни об ли ци 
из ле че ња.21 Дру штве ну оба ве зу Дир кем на ла зи у мо рал но
сти, од но сно у од го вор но сти за ре дом и по рет ком и ре а ли
за ци јом од ре ђе не дру штве не со ли дар но сти. Пре ма то ме, 
ано ми ја је сте из о ста нак мо рал но сти, те се тако свр ста ва у 
па то ло шке дру штве не по ја ве. Бли ско Дир ке мо вом при сту
пу, а раз ма тра ју ћи те о ри ју ано ми је Ро бер та Мер то на (Ro bert 
Mer ton), Алек сан дар Ју го вић на во ди да је ано ми ја „ан ти под 
рав но те жи и ин те гра ци ји по је ди них де ло ва дру штве ног си
сте ма” и да је „по ка за тељ дез ин те гри са но сти дру штве не 
струк ту ре и кул ту ре”22. Ме ђу тим, у кон тек сту де ста би ли за
ци је дру штве ног екви ли бри ју ма мо гу ће је са гле да ти фе но
мен хикикоморија из пот пу но су прот не пер спек ти ве, од но
сно, од брам бе ни ме ха ни зам од дру штва код ових по је ди на ца 
за пра во мо же би ти у слу жби са ме дру штве не ор га ни за ци је. 
Име ну ју ћи не ко га хикикоморијем и на тај на чин ука за ти на 
из ве сно де ви јант но по на ша ње, дру штво исто вре ме но шти ти 
соп стве ни си стем нор ма тив но сти. Сва ки дис курс о хикико-
мори фе но ме ну опе ри ше на ра зи ни би нар них опо зи ци ја –  
нор ме и од сту па ња, при хва тљи вог и не стан дард ног. На су
прот Дир ке мо вом и Мер то но вом схва та њу ано ми је, у овом 
ра ду се хикикоморираз ма тра као мо гу ћа прак са рад кал ног 
от по ра дру штве ној нор ма тив но сти. Да кле, не па то ло ги ја 
ко ју тре ба из ле чи ти или из о ста нак мо рал но сти ко ји тре ба 
санк ци о ни са ти, већ пру жа ње от по ра ме ха ни зми ма дру штве
не кон тро ле кон сти ту и шу ћи не што што би се мо гло на зва ти 
„за јед ни цом оних ко ји не ма ју за јед ни цу”23. 

Ка ко хикикомори ни је кла сно од ре ђен, од но сно не по ти че 
ну жно из ни же кла се, те о ри ја суб кул ту ре по вла че ња Ри
чар да Кла у ар да (Ric hard A. Clo ward) и Лој да Оли на (Lloyd 
E. Ohlin), ко ја под ра зу ме ва не при ла го ђе ност и од ба ци ва ње 
исто вре ме но ле ги тим них и не ле ги тим них (кри ми нал них) 

21 Дир кем, Е. (1972) Оподелидруштвенограда, Бе о град: Про све та.
22 Ју го вић, А. (2013) Теорија друштвене девијантности, Бе о град:  

Пар те нон, стр. 145.
23 Овај из раз је за пра во на слов књи ге Је ли са ве те Бла го је вић, (2008) Зајед-
ницаонихкојинемајузаједницу, Бе о град: ФМК.
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ци ље ва и вред но сти, у овом слу ча ју се не мо же применити.24 
Ипак, до бро вољ ни из о ста нак ин те гри са но сти у дру штво је
сте мо дел по на ша ња ко ји је за јед нич ки за хикикомори ин ди
ви дуу и по је дин це о ко ји ма су пи са ли ови ау то ри. Је ли са ве та 
Бла го је вић у књи зи Политикенемисливог:уводуне-фаши-
стичкиживот (2014) раз ли ку је ак тив ну („мо гу да че кам”, 
„мо гу да па тим”, „имам вре ме на”) и ра ди кал ну („мо гу са мо 
и је ди но оно што уоп ште не мо гу”) па сив ност. У том кон
тек сту, во де ћи се сле де ћим на че лом: „мо ја је ди на мо гућ ност 
се ис по ста вља као ра ди кал на не мо гућ ност. Да кле, не мо гу ће 
ни је оно што се де ша ва или оно што се не мо же де си ти. Оно 
је по нов на ар ти ку ла ци ја и де фи ни са ње кон цеп та мо гућ но
сти и оно га што је мо гу ће“25, хикикомори се сме шта у до мен 
ра ди кал не стаг на ци је ко јом се од ба цу ју ус по став ње не вред
но сти дру штва.

Да ље, по зна то је да се иму но ло шки про цес за сни ва на „про
пу стљи во сти” (ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног) те ла у од но су 
на опа сне аген се, у ме ри у ко јој они не ра за ра ју си стем у 
пот пу но сти. Па ра докс ко ји хикикомори фе но мен по ста вља 
пред нас се огле да у сле де ћем пи та њу – да ли од би ја ње лич
ног уче ство ва ња у лу кра тив но сти ка пи та ли стич ког мо де ла 
за пра во ја ча та кав си стем и раз ви ја ве ћу имо но ло шку спо
соб ност, има ју ћи у ви ду да се на тај на чин „до ко ли чар ска” 
кон зу ма ци ја по ве ћа ва? Есен ци јал ни от пор пре ма оба ве зи 
про из вод ње ка пи та ла не во ди ка бек ству из ка пи та ли стич
ке ма ши не ри је, већ је са мо реч о усло жња ва њу по јав но сти 
који ма се ка пи та ли стич ки мо дел слу жи. 

Са по ја вом хикикоморија, тач ни је на уч ним и пре вас ход но 
ме диј ским дис кур си ма о овом фе но ме ну, ре кон струк ци ја 
дру штве не огра ни за ци је је сте фун да мен тал но па тво ре на. 
Уто пиј ски кон структ о дру штву у ко јем су све је дин ке сло
бод не да ра де оно што же ле, те та ко и да се из оп ште из дру
штва, на из глед је оства рен, али је вред ност та кве сло бо де 
де фи ни са на одр жа њем ло ги ке ка пи та ла. Тач ни је, иде ја сло
бо де да се бу де би ло шта што се же ли, при че му је омо гу
ћен крај њи сте пен ин ди ви ду ал но сти, па ра док сал но упра во 
одго ва ра одр жа њу ка пи та ли стич ке ма ши не ри је.

Дво стру ка ау то и му ни за ци ја – по је дин ца од дру штве них нор
ми и дру штва од де ви јант них по је ди на ца,  мо гућ но ус по ста
вља не до ку чи вост ме ђу соб не усло вље но сти ових чи ни ла ца, 
док исто вре ме но оте ло тво ру је очу ва ње ка питалистичког 

24 Clo ward, R. A. and Ohlin, L. E. (1960) DelinquencyandOpportunity:AThe-
oryofDeliquentGangs, Glen coe, ILL: Free Press.

25 Бла го је вић, Ј. (2014) Политике немисливог: увод у не-фашистички
живот, Бе о град: Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, стр. 67.
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statusquo. Све при сут ност и над моћ ка пи та ли зма се су ве ре
но ма ни фе сту је, би ло да је реч о ак тив ном уче шћу и до при
но су за јед ни ци кроз про дук тив ност, или па сив ном не су де
ло ва њу хикикоморија ко јим се умно жа ва вре ме за кон зу ме
ри зам. 

Има ју ћи у ви ду да ја пан ско дру штво од го ва ра мо де лу из ра
зи тог кон зу ме ри зма, по треб но је ука за ти и на дру ге фак то ре 
ко ји про ис ти чу из до ме на пси хо ло шкосо ци о ло шких на у
ка, због ко јих је хикикомори фе но мен ви дљи ви ји у Ја па ну. 
Мајкл Зи лен зи гер (Mic hael Zi e len zi ger) про блем по вла че ња 
из дру штва пер ци пи ра као спе ци фич но ја пан ски, за сту па ју
ћи ста но ви ште да и у вре ме ну све о бу хват них гло ба ли за циј
ских про це са не по сто ји уса мље ни ја и изо ло ва ни ја на ци ја 
од ја пан ске.26 Са дру ге стра не, Са и то пре по зна тљи вост хи-
кикомори по на ша ња уну тар ја пан ског дру штва об ја шња ва 
спе ци фич ним ре а го ва њем на по вла че ње чи ме су про гре си
ја и ду жи на тра ја ња та квог ста ња из ра же ни ји не го у не ким 
дру гим кул ту ра ма.27 По ред то га, раз ли чи ти од но си ди јаг но
сти ке и при сту па овом фе но ме ну у зна чај ној ме ри од ре ђу ју 
и за сту пље ност хикикоморидис кур са у јав ној сфе ри.28

Са и то ва за ин те ре со ва ност за ста но ви шта струч ња ка из дру
гих др жа ва на те му фе но ме на екс трем ног по вла че ња  о мо гу
ћи ла нам је спек тар раз ли чи тих уви да – од ан гло сак сон ског 
ме то да  ко ји се за сни ва на ком би но ва њу би хеј ви о рал не те
ра пи је и ле ко ва про тив анк си о зно сти до, у слу ча ју јед ног 
пси хи ја тра, пот пу ног не ги ра ња по сто ја ња та квог по на ша
ња у фран цу ском дру штву.29 За хва љу ју ћи ком па ра тив ном 
при сту пу у од но су на рад ко ле га из ино стран ства, Са и то 
за кљу чу је да се у кли нич кој прак си ван Ја па на, по вла че ње 
као симп том обич но кла си фи ку је као фо би ја или по ре ме ћај 
лич но сти, те се сход но то ме при ме њу ју на ве де не ме то де ле
че ња. Из ве сно је да се на осно ву по је ди нач них за кљу ча ка не 
мо же им пли ци ра ти ка те го рич ка раз ли ка у при сту пу у од но
су на Ја пан. На осно ву ви ше го ди шње прак се пру жа ња по мо
ћи хикикоморијимаи њи хо вим по ро ди ца ма еви дент но је да 
је про цес по нов ног укљу чи ва ња у дру штве не то ко ве ду го
тра јан и не из ве стан. Мно ги од „бив ших” хикикоморија пре
у зи ма ју ак тив ну уло гу у том про це су, чи ме до ла зи до „ин
вер зи бил не” ин те гра ци је по је дин ца, од но сно формирањем 

26 Zi e len zi ger, M. (2006) ShuttingOuttheSun–HowJapanCreatedItsOwn
LostGeneration, New York: Nan A. Ta le se Do u ble day, p. 319.

27 Sa i to T., Hi ki ko mo ri, p. 74.
28 Ви де ти ком па ра тив ну ана ли зу на при ме ру Ја па на и Фран цу ске у: Fan

sten, M., Fi gu e i re do, C., Pi on nieDa x, N. аnd Vel lut, N. (eds.), (2014) Hiki-
komori,cesadolescentsenretrait, Pa ris: Ar mand Co lin.

29 Sa i to, T., Hi ki ko mo ri,p. 75.
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хикикомори за јед ни це и не по сред ном раз ме ном ис ку ства 
ја ча ју се интерпер со нал ни од но си обе је дин ке. 

Графикон 1 Саитовасхемазачараногкругахикикоморија.30

Закључнаразматрања

Оп сер ва ци ју Мо ри са Пен геа да је „на За па ду ау то ри тет 
тран сцен ден тан, [а] у Ја па ну има нен тан: вр ши се као при
ти сак сва ког про тив сва ког, без о се ћа јан, пре ћут но при знат и 
нео до љив по пут те жи не ат мос фе ре”31 тре ба узе ти ван есен
ци ја ли стич ког кон тек ста. Ма пи ра ње ова квих раз ли ка из ме
ђу Ја па на и дру гих дру шта ва ну жно не про из во ди дис курс 
о ја пан ској спе ци фич но сти. Овај рад тре ба схва ти ти као 
по ку шај да се на при ме ру хикикомори фе но ме на ука же на 
израже ну тен ден ци ју ја пан ске ау то ре флек сив но сти. 

По ме ну ти нихонђинрондис кур си по чи ва ју на пи та њу – „ко 
смо ми, Ја пан ци?”, те не из не на ђу је да пер ма нент но тра же
ње од го во ра кон стру и ше про стор за не по сред ни ји од нос са 
окру же њем и ве ћу ви дљи вост од ре ђе них фе но ме на. По сле
ди це ка пи та ли стич ког при ти ска очи глед не су и ма ни фе сту
ју се мно го стру ко у раз ли чи тим дру штви ма. У овом ра ду, 
хикикомори фе но мен је са гле дан пре ко кон цеп та иму ни те
та ко ји пред ла же Ро бер то Еспо зи то, чи ме је по себ но на
гла ше на па ра док сал на прак са екс трем ног по вла че ња као 
од брам бе ног ме ха ни зма уну тар ка пи та ли стич ког си сте ма. 
Не раз ре ши вост ди ле ме ко ја про из и ла зи из ис пи та ва ња дво
стру ке ау то и му ни за ци је де ви јант ног по је дин ца и дру штва 

30 Исто, стр. 88.
31 Пен ге, М. (2009) Добровољна смрт у Јапану, Но ви Сад: Из да вач ка 

књижар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, стр. 77.
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ко је де фи ни ше и ус по ста вља нор ме, ма ски ра ри зом ску уте
ме ље ност ка пи та ли зма. Ра ди кал на стаг на ци ја по је дин ца, 
као ефе кат сло же не ре ак ци је на дру штве но окру же ње, не 
до при но си ства ра њу но вих про сто ра сло бо де, јер се од би ја
њем од го вор но сти и пре ба ци ва њем оба ве зе про из вод ње не 
сла би кон зу ме ри стич ки ка нон. 

Симп том хикикоморипо на ша ња ни је још јед на спе ци фич
ност ко јом би се на гла си ле не ти пич ност и не кон вен ци о нал
ност Ја па на, већ про блем са ко јим се сва ко дру штво мо же 
су о чи ти. Не пре по зна ва ње и недијaгностификовање од ре
ђе ног дру штве ног фе но ме на пред ста вља ве ћу прет њу од 
означа ва ња би ло ког по на ша ња као де ви јант ног.
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Abstract

The issue of social withdrawal among young people has been in focus 
of Japanese attention since the 1990s. From a western perspective, this 
complex psychological and social symptom – known as hikikomori, 
has often been explored and read as inherently Japanese. The rigidness 
of such conclusions is not just theoretically questionable, but it 
also generates a discourse on Japan as a place of unique, nationally 
determined, deviant behaviour. This paper ofers a theoretical 
contextualization of the hikikomori phenomenon and additionally 
opens a debate on potential “immunity” of such community in the 
realm of a capitalist system, where productivity is established as an 
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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  
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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
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Увод

Бес кућ ни штво – отјелотворење крај ње мар ги на ли за ци
је по је дин ца, по ја ва је са ко јом се су сре ћу сва са вре ме на 
дру штва.  Ри зик од ула ска у си ту а ци ју бес кућ ни штва и жи
вље ње овог ис ку ства је при су тан не са мо у не раз ви је ним, и 
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друштви ма у раз во ју, већ и у на пред ним зе мља ма За па да. 1  
И по ред то га што је ри јеч о оп ште при сут ном фе но ме ну,  не
ма по у зда них по да та ка о број но сти ове по пу ла ци је. Су де ћи 
по не ким про цје на ма ово ис ку ство на гло бал ном ни воу жи
ви пре ко ми ли јар ду љу ди.2 Бес кућ ни ци ма3 се та ко сма тра ју 
три ми ло на ста нов ни ка Европ ске Уни је, док, ка да је ри јеч 
о на шој зе мљи, про цје не знат но ва ри ра ју. По оп ти ми стич
ни јој вер зи ји, са си ту а ци јом бес кућ ни штва се су сре ће око 
20.000 осо ба, но про цје не са чи ње не на осно ву ри го ро зни је 
ме то до ло ги је го во ре да је ова број ка знат но ви ша.4 

Уз за ма гље ну ста ти стич ку сли ку, овај фе но мен пра ти и опе
ра ци о нал ни плу ра ли тет. За хва љу ју ћи то ме што бес кућ ни
штво де фи ни шу на раз ли чи те на чи не ле ги сла ти ва, те зе о 
тзв. кон ти ну и те ту, ста ти сти ка и јав ни дис курс5, за хва та мо 
не до вољ но од, и раз ли чи те аспек те, овог фе но ме на.

Сто га не тре ба да чу ди да ми шље ња да је ово опе ра ци о нал
но мно штво не у по тре бљи во и за стар је ло6, ни су уса мље на. 
Но, с дру ге стра не, не мо же мо спо ри ти да су чак и та кве 
де фи ни ци је за ис тра жи ва ча ове те ма ти ке ко ри сне. У њи ма 
је на и ме са др жан (јав ни, на уч ни и по ли тич ки) дик сурс ко ји 
окру жу је бес кућ ни штво, а ко ји би се мо гао ова ко су ми ра
ти. Ри јеч је о де ви јант ној по ја ви, чи ји узор ци се на ла зе у 
лич ној дис функ ци о нал но сти или чак аб нор мал но сти. Оно 
је по сље ди ца мо рал ног из ви то пе ре ња узро ко ва ног бес по
сли ча ра њем и не ра дом7, што по твр ђу ју и на ла зи на уч них 
ис тра жи ва ња.8 Љу ди ко ји жи ве ис ку ство бес кућ ни штва су 
пре по зна ти као лу ди или ли је ни, пи ја ни, дро ги ра ни.9 На 

1 Le vin son, D. and Ross, M. (2007) Homelessnesshandbook, Gre at Bar ring
ton, Mas sac hu setts: Ber kshi re Pu blis hing Gro up LLC. pp. 367374.

2 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. (2012) Фе но мен бес кућ ни штва у са вре ме ном 
дру штву, Социјалнамисао, 4, стр. 12.

3 У овом слу ча ју ре ал ност је де ман то ва ла про цје не. На и ме, ка да је ри јеч 
о ЕУ по сто ја ла је бо ја зан да ће број љу ди са ис ку ством бес кућ ни штва 
по чет ком 2000тих из но си ти  6.6 ми ло на; Ви дје ти: Bo bić, M. (2014) Bes-
kućniciuSrbijidanas, Be o grad: Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku, str. 1112.

4 Исто, стр. 17. 
5 Ra ven hill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA As hga te:  

Pu blis hing Li mi ted, рp. 68.
6 McCarthy, L. (2013) Ho me les sness and iden tity: a cri ti cal re vi ew of the  

li te ra tu re and the ory, People,Place&PolicyOnline, 7/1, p. 47.
7 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. нав. дје ло, стр. 2021.
8 Исто, стр. 2021; Sa raj li ja, M. (2012) Psi hi ja trij ski po re me ća ji u po pu la ci ji 

bes kuć ni ka, Socijalnamisao, 4, str. 118.
9 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. нав. дје ло, стр. 2021., Whang, I., Bla ming 

Whang, I. and Min, E. Do sco ur se Analysis of Te le vi son News on Pu blic 
An ta go nism Aga inst the Ho me less, in: Reading theHomeless, edi tor Min, 
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њих при мје њу је мо прин цип метонимије10 – сви су они исти, 
без раз ли ке. Они та ко по ста ју дру гост11 ко ја има са мо јед но 
ли це.12 Или дру га чи је ка за но они суНико.13

У при лог та квом њи хо вом дру штве ном ста тусу свје до чи 
факт да је при су ство бес кућ ни ка од стра не обич них гра ђа на 
без из у зет ка иг но ри са но, у то ли кој мје ри да чак и отво ре ни 
зна ци про па сти и пат ње љу ди на ули ци не ус пје ва ју да до ве
ду до јав не ре ак ци је ши рих раз ми је ра.14 Оду ство ем па ти је  је 
су де ћи по Ра вен хи ло вој из раз по тре бе да се са чу ва мо од су
че ља ва ња са пра вом тра ге ди јом.На њугвиркамоупролазу 
и тје ши мо се есен ци ја ли стич ком стра те ги јом.15 Ријеч ју, 
прихва та мо те зу да су раз ли ке ме ђу љу ди ма суштин ске, 
непро мје њи ве и вјеч не. 

Мо гућ је и дру ги пол ре ак ци је, за ко ји вје ру је мо да ни је ни
шта дру го до ли агре сив ни по ку шај да се уни шти Нико. Ри
јеч је о отво ре ном не при ја тељ ству. Оно на ста је као по сље
ди ца уви да у не по жељ ну ре ал ност ко ја се на сто ји др жа ти 
по стра ни – ван вид ног по ља. Чи ни се на и ме, да су о ча ва ње 
по смо дер ног чо вје ка са мо гућ но шћу ко ју оли ча ва бес кућ
ни штво – да се из по зи ци је ре флек сив ног по бјед ни ка ко ји 
мо же да кон зу ми ра – ку пу је иден ти тет ске ни ти16 по треб не 
да оста не на површини, пре ђе у та бор гу бит ни ка – оних ко ји 

E. (1999) West port, Con nec ti cut, Lon don: Gre en wo od Pu blis hing Gro up,  
Pra e ger, рp. 9596.

10 Whang, I. and Min, E. Bla ming the Ho me less: The Po pu list Aspect of Net
work TV News, in: ReadingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, 
Con nec ti cut, Lon don; Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, p. 123.

11 Њи хов та кав ста тус – не по сто је ћих (че сто и у нор ма тив ном, а го то во 
уви јек у сим бо лич ном сми слу), би мо гао би ти об ја шњен кроз при зму 
нео ли бе рал не ло ги ке. Они на и ме, не мо гу би ти објект екс пло а та ци
је, као што је то слу чај са успје шни(ји)м ста нов ни ком по стмо дер ног 
друштва, ни ти има ју мо гућ ност да се про да ју на тр жи шту ра да Kra mer, 
Lее, 1999.

12 Kra mer, M. E. and Lee, S. Ho me les sness: The Ot her as Ob ject, in: Reading
theHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, Con nec ti cut, Lon don; Gre en
wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, pp. 136137.

13 Крамер и Ли сма тра ју да по је ди ни ци у са вре ме ном дру штву не про да ју 
сво је спо соб но сти, већ се бе. Они су сво је вр сни ка да ве ри ко ји се кон
фрон ти ра ју са вре ме ном ни хи ли зму.

14 Ra ven hill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA As hga te:  
Pu blis hing Li mi ted, p. 27.

15 Young, J. (1999) The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and
DifferenceinLateModernity, USA: Sa ge Pu bli ca tion, Ltd, p. 105.

16 Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam, Be o grad: Zep ter Bo ok 
World, str.  87.
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су по то ну ли у тр жи шној би ци17, ра ђа агре сив ни за хтјев да се 
по ни шти сли ка о ре ал но сти.

Из ме ђу ова два екс тре ма ле жи тре ћа, р је ђе ко ри шће на мо
гућ ност. Ри јеч је о до бро чин ству или ме ком ху ма ни зму ка ко 
га на зи ва ју поједини ау то ри.18 Иа ко у ма њи ни, ње го ве до
ме те је дан број те о ре ти ча ра кри ти ку је. Та ко не ки19 упи ру 
притом на крај њу по сље ди цу до бро чин ства – ства ра ње за
ви снич ког мен та ли те та, док Ра вен хи ло ва (2008) по ста вља 
кру ци јал но пи та ње, ко јем се не ма шта ни до да ти ни од у зе ти. 
Оно гла си: због че га се мно го нов ца да је на збри ња ва ње љу
ди ко ји жи ве на ули ци, али се ни шта не чи ни ка ко они та мо 
не би до спје ли?

Гле да но из угла функ ци о на ли стич ке со ци о ло ги је, ова кав 
про пуст про из и ла зи из по тре бе од го вор них, вр лих гра ђа на 
(са вре ме них) дру шта ва да уо че дистинктив но дру га чи јег. На 
тај на чин они  по твр ђу ју и сво ју нор мал ност и со ци јал ну 
при ви ле го ва ност, ко ју ће на сто ја ти да са чу ва ју.20 Мо жда је 
то је дан од раз ло га због ко јег на ра тив о бес кућ ни штву ни је 
до би о ста тус мо рал не па ни ке. На и ме, чак и у си ту а ци ја ма 
ко је по го ду ју ње ном ра ђа њу ка кве су нпр. бру тал на вик ти
ми за ци ја или на си ље из вр ше но од љу ди ко ји жи ве ово ис ку
ство21, бес кућ ни штво оста је на ни воу со ци јал ног про бле ма.22  
Јавност не тражи да бескућници буду заштићени, по ли ти
ча ри ни су укљу че ни у овај ди скурс, а за кон ска регулати ва 
остаје не про мје ње на. 

Сти че се ути сак да о бес кућ ни ци ма дру штво не бри не,23 а 
да та оцје на ни је пре тје ра на, по себ но ка да је ри јеч о на шој 

17 Осам де се тих го ди на XX ви је ка упо ре до са еко ном ском тран сфор ма ци
јом и по сље дич ним по ра стом не за по сле но сти де ша ва се и по раст бро ја 
бес кућ ни ка. Видјeти: Gra land, D. (2001) TheCultureofControl, Chi ca go: 
The Uni ver sity of Chi ca go Press.

18 Whang, I. and Min, E. nav. dje lo, p. 131.
19 Fi ske, J. For Cul tu ral In ter pre ta ton: A Study of the Cul tu re of Ho me les sness, 

in: ReadingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999) West port, Con nec ti cut, Lon
don: Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, p. 8.

20 Љу би чић, M. (2014) Вик ти ми за ци ја и си ро ма штво: о жр тва ма и жр тво
ва ни ма у Ср би ји, Социолошкипреглед, vol. XLVI II (2014), бр. 4, стр. 570.

21 До бар при мјер ова квог ста ња ства ри су ско ри ји до га ђа ји у на шој зе мљи 
(ви де ти: http://www.alo.rs/skit ni cicu pa linok teizi vogga za pa li li/115881; 
http://www.blic.rs/ve sti/hro ni ka/ubi stvoname da kupi ja nasva dadva pri ja
te ljaslu caj nodo ve lado stra vic netra ge di je/jn4q9y7).

22 Оцић (2014: 68) на во ди да је у Р. Ср би ји по чев од 2000. го и ди не до
не се но пре ко 140 раз ли чи тих стра те ги ја ко је се од но се на нај ра  зли чи
ти је аспек те дру штве ног жи во та. Нијед на од њих се не ба ви пи та њем 
бес кућ ни штва. Упо ре ди ти: Ig nja to vić, Đ. (2014) Pravoizvršenjakrivičnih
sankcija, Be o grad: Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, str. 246.

23 Kra mer, M. E. and Lee, S. nav. dje lo, p. 154.
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зе мљи свје до чи од су ство стра те ги ја24 и си стем ских рје ше ња 
овог очи глед ног про бле ма све ве ћег бро ја љу ди.25 Бескућ
ни штво та ко и да ље ни је ја сно де фи ни са но, осим ри јет ких 
сту ди ја, ма ло ис тра жи ва но, ста ти стич ки се еви ден ти ра и 
пра ти тек од не дав но,26 а кон сен зус око то га шта ура ди ти у 
обла сти пре вен ти ве не по сто ји. Про ак тив ни при ступ је чи ни 
се, при су тан је ди но у до ме ну ле ги сла ти ве, чи ји су до ме ти 
вје ру је мо – кон тра про дук тив ни. Ри јеч је на и ме о то ме да се 
по на ша ња каратеристичнa за љу де ко ји при па да ју кул ту ри 
бес кућ ни ка,27 а ко јим се угро жа ва спо кој ство гра ђа на или 
кр ши јав ни ред и мир, (пре кр шај но) ка жња ва ју. 28 Ова ква 
нор ма тив на рје ше ња љу де ко ји жи ве ис ку ство бес кућ ни ка 
свр ста ва ју у ка те го ри ју кри ми на ла ца, а њи хо во по на ша ње 
у кри ми на ли тет си ро ма шних.29 У крај њем ско ру, ова ква 
прак са у чи ји ма ни фест ни циљ да за шти те спо кој ство гра
ђа на, јав ни ред и мир, не тре ба сум ња ти, са со бом по вла чи 
и сим бо лич но – алу ди ра ју ћи да су са ми од го вор ни за сво
је ста ње30, и фор мал но (пре кр шај но) окривљивање бес кућ
ни ка.31 Кри ти ча ри из ре до ва струк ту ра ли ста и со ци јал них 
кон струк ци о ни ста уо ча ва ју да је на дје лу ин верз на ло ги ка: 
по сље ди ца по ста је узрок, а узрок по сље ди ца.32  

24 Зе мље чла ни це Европ ске Уни је су у том по гле ду да ле ко про ак тив ни је. 
Оне су усво ји ле за кон ска рје ше ња и стра те ги је бор бе про тив бес кућ
ни штва (Kra mer, L. nav. dje lo, 1999). На и ме, чла ни це ЕУ су усво ји ле  
стра те ги ју Европа2000 ко ја ста вља бро бу про тив бес кућ ни штва на пр во 
мје сто (Ви дје ти: Žar ko vić, Pe tro vić, Ti mo ti je vić, 2012: 5).

25 Тре ба има ти на уму да, ка ко то ли је по при мје ћу је Иг ња то вић (2014) 
стра те ги је нај че шће оста ју мр тво сло во на па пи ру. 

26 Bo bić, M. nav. dje lo, str. 8.
27 Ra ven hill, M. nav. dje lo, str. 146148.
28 Ti mo ti je vić (2012: 44) на во ди по да так да је по том осно ву 2011. го ди не 

ухап ше но 2 237 ли ца, а од тог бро ја 970 и ка жње но. Видeти и: http://
www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/za ko ni/2016/371015.
pdf.

29 Чи ни се да се у том по гле ду ма ло шта про мје ни ло у од но су на прет ход на 
два ви је ка ка да су ор га ни зо ва не тзв. „жи ве по те ре на скит ни це и бес по
сли ча ре .... бив ше осу ђе ни ке, блуд ни це и под во да че ко јих је пу на пре
сто ни ца”. Њих је ва ља ло хва та ти, ка жња ва ти и про го ни ти. Ри јеч ју, пре
сто ни цу је тре ба ло „очи сти ти од бес по сли ча ра и сму тљи ва ца”; Виде ти: 
Пр па, Б. (2008) Живети у Београду 1890-1940, Бе о град: Историј ски 
архив Бе о гра да, стр. 566567. 

30 Lind, A. R. and Da now ski, A. D. (1999) The Re pre sen ta tion of the Ho me
less in U.S. Elec tro nic Me dia: A Com pu ta ti o nal Lin gu i stic Analysis, in: Re-
adingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, Con nec ti cut, Lon don;  
Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, рp. 109121.

31 Whang, I. and Min, E. nav. dje lo, str. 121.
32 Те зе о со ци јал ној се лек ци ји и со ци јал ној адап та ци ји свје до че у при лог 

ин вер зи је. Су де ћи по те зи о со ци јал ној се лек ци ји, бес кућ ни штво пред
ста вља ло ги чан ис ход бо ле сти за ви сно сти. За раз ли ку од ове, те за о со
ци јал ној адап та ци ји за ви сност од пси хо ак тив них суп стан ци ви ди као 
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Шта би о овој те ми мо гли ре ћи љу ди ко ји жи ве ис ку ство 
бес кућ ни штва, не зна мо јер се њи хов глас ри јет ко чу је.33 Од
у зе та им је мо гућ ност да се пред дру ги ма пред ста вља ју на 
на чин ко ји из ми че оп штем дис кур су о бес кућ ни ку, јер при че 
о њи ма при ча ју дру ги, моћ ни ји. Ова кав јав ни дис курс пре
кла па мо гу ће дру га чи је иден ти тет ске осе, та ко да де фи ни са
ном (бес кућ ни ку) ко ји је са тје ран у ћо шак не оста је ни шта 
дру го него да при хва ти пред ста ве ко је су о ње му ис пле те
не.34

Но, чак и та ко од ба чен од дру штва, он и да ље има (људ ску) 
по тре бу да при па да. Али, ко ме и на ка кав на чин бес кућ ник 
мо же при па да ти? По све му су де ћи  са мо се би слич ни ма. Не
ки при хва та ју ова кву сво ју при пад ност као при род ну, кон
фор ми ра ју се спо ља шењм при ти ску – сли ци о се би, вр ло 
бр зо. За дру ге је про цес нор ма ли за ци је  бо лан и ду го тра јан. 
На при мјер, они с по чет ка не ги ра ју слич но сти из ме ђу се бе 
и дру гих (бес кућ ни ка) или се од њих на сто је дис тан ци ра
ти. То је на ро чи то че сто у слу ча ју оних ста ри јих, или љу ди 
ко ји су се из не на да на шли у си ту а ци ји бес кућ ни штва. Они 
на ста вља ју да се бе по сма тра ју на осно ву ни ти свог ра ни јег 
иден ти те та. Та ко же не гра де сли ке о се би по зи ва ју ћи се на 
мај чин ство или на сво је (до бро) по ро дич но по ри је кло, док 
је за му шкар це кључ на иден ти тет ска од бра на њи хов ра ни
ји ста тус или за по сле ње. Иа ко ова ква вр ста кри зе не тра је 
бес ко нач но већ се по пра ви лу за вр ша ва при хва та њем свог 
ста ту са и иден ти те та (бес кућ ни ка), у слу ча ју јед ног бро
ја љу ди она до во ди до по тре бе да се про на ђе на чин да се 
укљу че у нормалне жи вот не то ко ве.  Но, ка ко у њи хо вој ег
зи стен ци ја лој си ту а ци ји по пра ви лу не ма про мје на, и ка ко 
је нео п ход но да про на ђу на чин – стра те ги је да пре жи ве, ну
жно је да у не ком тре нук ту  са ми се бе де фи ни шу као бес
кућ ни ке и/или уо че сво је слич но сти са дру гим љу ди ма са 
истим искуством. Ова квом ис хо ду по го ду ју не са мо оп шти 
на ра тив о бес кућ ни ку, већ и објек тив не око ло но сти. Жи ве ћи 
на ули ци, на хлад но ћи, глад ни, ли ше ни се та за де ко ра ци ју,35 
бр зо оста ју без сег мен та прет ход ног иден ти те та: свог име на 
(до би јају на дим ке), лич не исто ри је ко ју би мо гли по твр ди ти 

по сље ди цу жи во та на ули ци / у де при ва ци ји (ви дјети: Ју го вић А. и Лу
ко вић, М., нав. дје ло, 2012). Ви дје ти и: Dra gi šić La baš, S. (2012) Čoveki
alkoholudruštvu, Be o grad: Či go ja štam pa, 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. 3941. 

33 Та ко су чак и у ТВ ре пор та жа ма ди је ло ви њи хо вих на ра ти ва ко ји се 
укла па ју у дру штве ни кон структ о бес кућ ни штву при сво је ни од стра не 
ре пор те ра; Whang, I. and Min, E. (1999) nav. dje lo. 

34 Lju bi čić, M. (2016) Identitet(i)imentalnabolest, Be o grad: Či go ja štam pa, 
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. 43.

35 Gof man, E. (2009)Azili,No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 31.
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(нпр. фото гра фиј ама), ра ни јег фи зич ког из гле да (хи ги је на и 
лич на бри га о се би зна чај но ути чу на  лич ни опис), на при
мјер. На кра ју им оста је да кон стру и шу фик тив не при че ка
ква је она о бу дућ но сти, ко је пре жи вља ва ње чи не мо гу ћим.

На дје лу је да кле про цес нор ма ли за ци је, ко ји мо же да за
поч не не ги ра њем, али уви јек за вр ша ва при хва та њем (са мо)
на мет ну тог иден ти те та. У том про це су кључ ну уло гу игра 
при хва та ње ди је ље ног или пот кул тур ног иден ти те та чи је 
је из во ри ште у кул ту ри бес кућ ни ка.36 Иа ко се овој кул ту ри 
при пи су је да про мо ви ше па сив ност, ре зиг на ци ју, усмје ре
ност на са да шњост, осје ћа ња фа та ли зма и не мо ћи, без на
ђа и бес по моћ но сти, ње на је уло га у сва ко днев ном жи во ту 
бес кућ ни ка из у зет на. Она ну ди упут ства за пре жи вља ва ње: 
укљу чу је низ иден ти фи ка то ра ка кви су је зик, обла че ње, из
глед и по на ша ње. Зна чај на је за сва ког свог чла на јер за до во
ља ва ње го ву по тре бу да бу де у он то ло шком сми слу си гу ран, 
пру жа ва жне иден ти тет ске ни ти и по је дин цу и гру пи и за
до во ља ва по тре бе ко је ови љу ди ми мо гру пе ко јој при па да ју 
не мо гу за до во љи ти. 

Па ипак, то не зна чи да је кул ту ра бес кућ ни ка ли ше на кон
фли ка та. За пра во, они су њен са став ни дио, и из би ја ју око 
нов ца, же на, те ри то ри ја за про ше ње. У њој је при сут на и 
спе ци фич на хи је рар хи за ци ја, за сно ва на на ин вер зи ји ври
јед но сти. Ра вен хи ло ва (2008) та ко при мје ћу је да је има ти 
ско ли о зу плу ћа или хе па ти тис, пра ви бла го слов, јер нај ве ћи 
про бле ми и по те шко ће до но се и нај ви ши ста тус. 

Ка да је ри јеч о на шој зе мљи, осим на осно ву не по сред ног 
и не си сте ма ти зо ва ног по сма тра ња, ма ло шта зна мо о кул
ту ри бес кућ ни ка. О њи хо вом иден ти те ту још ма ње. Раз ло га 
за та кво ста ње је до ста, по чев од од су ства на уч ног ин те ре
со ва ња, ме то до ло шких по те шко ћа са ко ји ма би се ис тра жи
вач не ми нов но су срео, а ко је се ти чу опе ра ци о на ли за ци је 
бес кућ ни штва и ти по ло ги је осо ба ко је жи ве ово иск су тво, 
до мо гућ но сти да се са по је ди ним ка те го ри ја ма љу ди ко ји 
при па да ју овој по пу ла ци ји сту пи у кон такт. Свје сни ових 
огра ни че ња, а по себ но са знај них пра зни на о овој по пу ла
ци ји, с јед не стра не, и по тре бе да о њи хо вим иден ти те ти ма 
чу је мо из пр ве ру ке с друге, ис тра жи ва ње смо спро ве ли у 
уста но ви ко ја их збри ња ва. Иа ко смо на тај на чин су зи ли  
круг по тен ци јал них са го вор ни ка – јер ис ку ство бес кућ ни
штва жи ве и дру ги љу ди ван Прихватилишта,заодраслаи
старалица у Бе о гра ду (у да љем тек сту Прихватилиште), 
до би ли смо при ли ку да стек не мо ду бљи увид у то на ко ји 

36 Ra ven hill, M. nav. dje lo, str. 146.
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на чин ови људи пер ци пи ра ју се бе и дру ге са ко ји ма ди је ле 
слич но ег зи стен ци јал но ис ку ство. 

Кон цеп ту ал ни оквир сту ди је је по зајм љен из со ци јал ног 
кон струк ци о ни зма. Под сје ти ће мо: у тра ди ци ји овог со ци о
ло шког прав ца ис тра жи ва не су раз ли чи те те ме ко је се ти чу 
ра да на иден ти те ту, од то га ка ко се они кре и ра ју, пре го ва ра
ју и по пра вља ју кроз го вор, ка ко се љу ди род но де фи ни шу, 
пре ко то га ка ко се у ову свр ху ко ри сте сим бо ли, нпр. одје ћа, 
до дра ма тур шке ана ли зе иден ти те та кре и ра ног кроз де ви
јант ност, и/или оног ко ји на ста је у конк тек сту ин сти ту ци је. 
За кон струк ци о ни сте иден ти тет је не што што љу ди за јед
нич ки кре и ра ју/гра де: „вер зи је нас” на ста ју у сусретима са 
другима.37 Љу ди ко му ни ци ра ју сво је дис по зи ци је и ко ор ди
ни шу ак ци је има ју ћи на уму кон текст у ком се на ла зе, и дру
ге ко ји их окру жу ју. Кокон струк ци ја38 иден ти те та та ко по
ста је ствар озна ча ва ња, име но ва ња и де фи ни са ња. Ана ли за 
би ода тле тре ба ла да ухва ти опи се и да об ја сни ка ко љу ди 
кон струи шу сво је пер фор ман се и кре и ра ју са ми се бе и дру ге 
у ре ла ци о ној ди мен зи ји. 

Упра во је ова кав за да так: опи са ти сли ке ко је о се би и дру
ги ма има ју ре зид е нти Прихватилиштаје био пред мет на ше 
сту ди је. Од Швал беа (Schwal bea) и Меј сонШро ка (Ma son
Schrock) смо по су ди ли тер мин ко ји нам се учи нио ко ри сним 
у опе ра ци о на ли за ци ји ци ље ва на ше ана ли зе. Ри јеч је о тер
ми ну рад на иден ти те ту (identitywork) ко ји омо гу ћа ва да се 
сли ка о се би учи ни ви дљи вим објек том ана ли зе. Ми смо 
ре че ни по јам ра зу ми је ли ова ко: 1. иден ти тет је ни кад за вр
шен про је кат – ри јеч је о сли ци ко ја је под ло жна стал ном 
декон стру и са њу; 2. у ње го вој из град њи се ко ри сте раз ли
чи те стра те ги је и сим бо ли ко је је мо гу ће иден ти фи ко ва ти; 
3. се тинг (у овом слу ча ју ин сти ту ци ја) има кључ ну уло гу у 
кокон струк ци ји иден ти те та. 

У ра ду се ни смо ру ко во ди ли хи по те за ма, већ ис тра жи вач
ким пи та њи ма: 1. Ка кву сли ку о се би гра де ко ри сни ци При-
хватилишта?; 2. Ко је ре фе рент не тач ке ко ри сте да би из
гра ди ли на ра тив о се би?; 3. На ко ји на чин по сма тра ју дру ге 
ре зид е нте?

Да до ђе мо до од го во ра на ре че на пи та ња на ма је по мо гло 
пет ко ри сни ка Прихватилишта са ко ји ма је во ђен ду бин ски 
ин тер в ју.39 У ода би ру са го вор ни ка кључ ну уло гу су има ли 

37 Ber, V. nav. dje lo, str. 61.
38 Lju bi čić, M. (2015) Ka rak te ri sti ke li ca smješ te nih u Spe ci jal nu za tvor sku 

bol ni cu u Be o gra du, Crimen,VII, str. 68.
39 Истраживање је спроведено захваљујући љубазности и свесрдној 

подршци директорке Прихватилишта, Невенке Никић Симатовић, и 



190

МИЛАНА ЉУБИЧИЋ

за по сле ни – ни је по сто јао ни је дан фор мал ни кри те ри јум, 
ко ји би са го вор ни ци тре ба ли ис пу ни ти (осим да же ле и кон
ча но, да мо гу раз го ва ра ти) да би се на шли у узор ку.40 У ис
тра жи вач кој си ту а ци ји се по ка за ло да прет ход но за ми шље
ни струк ту ри са ни раз го вор ни је аде ква тан. Због то га смо 
од лу чи ли да од ње га од у ста не мо, и пу сти мо при че на ших 
са го вор ни ка да иза ђу ван.41 Раз го вор смо усмје ра ва ли ми ни
мал но, на сто је ћи да по ми ри мо ци ље ве на ше ана ли зе, с јед не 
стра не, са по тре бом на ших са го вор ни ка да при ча ју о свом 
жи во ту. Ова на из глед не струк ту ри са ност се ипак ни је по ка
за ла као про бле ма тич на, већ је, ба рем из на ше пер спек ти ве, 
обо га ти ла ра зу ми је ва ње ра да на иден ти те ту ових љу ди. 

Све раз го во ре смо за пи са ли, тран скри бо ва ли и на њих при
мје ни ли ква ли та тив ну ана ли зу са др жа ја.42 У на ра ти ви ма на
ших са го вор ни ка смо тра га ли за при су ством или од су ством 
оних ка те го ри ја ан али зе ко је опи су ју ре фе рент не тач ке 
личног, и иден ти те та дру гих ко ри сни ка уста но ве. 

Од кључ ног зна ча ја за ра зу ми је ва ње ра да на иден ти те ту је 
био кон текст у ко јем је ис тра жи ва ње спро ве де но. Ри јеч је о 
Прихватилишту, уста но ви ко ја збри ња ва љу де у ста њу хит
не со ци јал не по тре бе, без сред ста ва за жи вот, лич них до ку
ме на та, без кро ва над гла вом. У уста но ви се нај че шће на ла
зе ли ца из ка те го ри је бес кућ ни ка, скит ни ца, ал ко хо ли ча ра и 
проcјака. Оне ко је ни ко не ће.43 Ови љу ди су нај че шће у за
пу ште ном ста њу, про мр зли, ис цр пље ни, глад ни, бо си. Ме ђу 
њи ма има и пси хич ки из мје ње них, ста рих и де мент них ли ца 
ко ји о се би не мо гу бри ну ти. Уста но ва пру жа струч ну по моћ 
и по др шку, сме штај, ис хра ну, здрав стве не усл у ге. На сто
ји да у окви ри ма сво јих мо гућ но сти трај но ри је ши њи хов 
ста тус и от кло ни узро ке ко ји су до ве ли до њи хо вог оваквoг 
де ли кат ног ста ња. Иа ко је ка па ци тет уста но ве 105 ле жа је
ва, она је по сљед њих го ди на у кон ти ну и те ту пре на се ље
на. У тре нут ку ка да је вр ше но ис тра жи ва ње бро ја ла је 114  
ко ри сни ка (72 му шкар ца и 42 же не).

запослених у овој установи.
40 Критеријум одабира испитаника смо препустили запосленима.  
41 Lju bi čić, M. nav. dje lo, str. 69. 
42 Ба ви се ла тент ним зна че њем са др жа ја, а не са др жа јем по се би. Ви дје ти: 

Ma nić, Ž. (2017) Analiza sadržaja u sociologiji, Be o grad: Či go ja štam pa, 
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. 48.

43 http://pri hva ti li ste.org /?pa ge_id =2
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Цртицаосаговорницима

Да пред ста ви мо на ше са го вор ни ке.44 Ри јеч је о пет му шка
ра ца,  уз ра ста од 40 до 66 го ди на. Ни је дан ме ђу њи ма ни је у 
бра ку (јед ном је су пру га пре ми ну ла при је де сет го ди на), као 
нај бли жу по ро ди цу по ми њу бра ћу и се стре (4) и/или мај ку 
и оца (2). Два на ша са го вор ни ка има ју дје цу, али о сво јим 
по том ци ма не при ча ју. Тро ји ца су за вр ши ла сред њу, а дво ји
ца че ти ри раз ре да основ не шко ле или осмољет ку. Фор мал ни 
рад ни од нос су за сно ва ла дво ји ца, а два ис пи та ни ка су ра ди
ла на цр но. Пе ти, Емир, за се бе ка же да је по љо при вред ник 
(иа ко го ди на ма жи ви у Бе о гра ду) (Та бе ла 1). 

Та бе ла 1. Основ не со ци о де мо граф ске ка рак тер и сти ке  
са гов орни како ри сни ка Прихватлишта

Осебиидругима

Са гле да не у цјели ни, при че на ших са го вор ни ка от кри ва ју 
раз ли чи те ни ти њи хо вих иден ти е та. Но, ме ђу њи хо вим при
ча ма по сто је број не слич но сти. На при мјер, си ту и ра ње  на
ра ти ва. Та ко осим Еми ра, ко ји је фо ку  сиран на не при јат но  
овдјеисада, оста ли при ча ју и о про шло сти и о са да шњо сти 
и о бу дућ но сти, али – ве о ма ма ло о Прихватилишту. Оно је 
пр ва ре фе рент на тач ка у свим при ча ма, у ко ји ма на ра то ри 
ко ри сте ћи згод не син таг ме ка кве су дотеран или завршио
овде да ју зна че ње свом при је му у уста но ву. Њи хов до ла зак 
на и ме ни је до бро во љан: ов де су их дотерали из болницу, 
оста ви ли, или су би ли при си ље ни да до ђу јер ни су има
ли куд. Но, нијед ном ри јеч ју не по ми њу свој мо гу ћи нови 
иден ти тет – бес кућ ни ка. Умје сто то га би ра ју не ке дру ге 

44 Њихова имена су промјењена ради заштите анонимности.
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референт не тач ке. Мар ку је та ко лич но при хва тљи ви је да се 
пред ста ви као: психијатријскислучај.Алимисенепривиђа, 
не го као ко ри сник Прихватилишта. Ко нач но, увод ни дио 
ње го вог на ра ти ва об ја шња ва и због че га је он доспеоовде.
Првосамбиолуд,пасекиро’мајку. 

Па вле ука зу је на на ра тив ни за плет – за пра во игру слу ча ја 
због ко јег је до шао у уста но ву. Ка же да се ту на шао због
непокретности.ДовезлимесаУргентногЦентрајеруСо-
кобањској (у бол ни ци) нисуималиместа, и пра ви дис тан цу 
у од но су на са да и ов дје. Сутра, ка же: идемкући. 

Емир пре го ва ра сми сао бо рав ка у Прихватилишту и са со
бом и са сво јом пу бли ком. Ње гов увод у при чу о до ла ску је 
зна ча јан сто га што је тај сег мент на ра ти ва ујед но и нај оп
шир ни ји.  Ре зиг ни ра но – из при че ко ја ће усли је ди ти ла ко је 
схва ти ти због че га, об ја шња ва шта се де си ло. Ка же: Купио
малоракијуимислиоНовугодинудадочекам.Малоколега
јебиопијани јасамбиомалоподгасом.Мислиодамало
лежим.Дамепробудишрекому:дадочекамНовугодину.
Ибионаспавање.Кадвидимдавичеиуменипламен,али
нијејакокаокодњега.Устаоодкреветипобегован.Оту-
даодтриметраизгореои го ванизишоодтуда.Дошло
хитнапомоћиватрогасцимиузелисуменеодтудеиреко
самватригасцидаимајошједанту.Немиинтересира,ка-
зали.Уболницусумиодвезлитакоголог.Довелиовдемене
изболницу.

Да ни јел сво је пред ста вља ње за по чи ње пи та њем ко је раз от
кри ва ње гов не из вје стан ста тус и мо гу ће, а не при хва тљи ве 
ис хо де са ко ји ма се су о ча ва ју дру ги ко ри сни ци Прихвати-
лишта: Незнамдалисамбескућниккаоиостали.Незнам
далиидаљеживимсасестром. До зво ља ва мо гућ ност да се 
бр зо де си да бу де наулици,али и да до би је породичнупен-
зијуилисоцијалнупомоћ. Не же ље ном ис хо ду – да (п)оста не 
бескућ ник од мах да је утје шни сми сао. Про на ла зи да је ње
го ва уло га у Прихватилишту ве о ма бит на. У овој уста но ви 
он је додатнаруказафинепослове. 

Не ма ња се бе кри ви због то га што је за вр шио ов де. По ври
је дио се док је сје као др ва, али ни је знао да купипрашакда
раназарасте. Нисаммогодамрднем.Болеламеикичма.
Укочиломе.То је у ње го вом ис ку ство пот пу но не по зна та си
ту а ци ја јер он од ни чег не бо лу је.Нитпијемлековенити
инекције.Послалимелекариовде,онимедотерали.Ње му 
те шко па да што гакљукајусанекелекове.Тојенеопходно.
Тоникаднисампио,садиникадвише!

У да љем пред ста вља њу у од но су на Еми ра и Да ни је ла, Мар
ко, Па вле и Не ма ња ко ри сте дру га чи је иден ти  тет ске ку ке. 
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Они ре фери ра ју на ети ку ра да као на кључ ну од ред ни цу. 
На при мјер, Мар ко је ра дио у стру ци као ку вар: у хотелу
Југославија,уЦецинупекару,кодстудењака,уФрикомупо-
чео, али има про бле ме с сто ма ком. Ка за ли му Кадрешиш
проблеме,дасејавиш. От кри ва и то да ди рек то ру Прихва-
тилишта по ну дио да ра ди као ку вар, али ни је мо гао, јер је 
шти ће ник. Овај га је утје шио и ка зао да ће си гур но не што 
на ћи да ра ди. Та ко се и де си ло и Мар ку су далидапродаје
новине. О овом свом по слу при ча са ве ли ким по но сом. Раз
лог: за хва љу ју ћи про да ји но ви на мо же се би при у шти ти да 
ку пи цигарете,бурекилихамбургер јер му се не сви ђа хра
на ко ју им да ју. Дру го, за то што про да је но ви не са да у ње га 
имајуповерења. Чак му и друг ка же:Тиминеделујешбаш
дасилуд. Ко нач но, још ва жни је је то што га дру ги љу ди ми
мо Прихватилишта препознајунаулици (под ву кла М. Љ.). 
ЈеднаженакажедамевиделанаТВ,томизначи.Прилазе
миидевојке.Знамфранцускипарречи(прича). По твр ду да 
не ма раз ли ке из ме ђу ње га и дру гих (ван уста но ве) је до био и 
од дру гих: Прегодинуданапричаосамсастудентимадали
могујадаупишемфакултетса40-50година.Можекаже
наредовно.Јабиуписо!Морадаимашзнање!

Па вле, са да пен зи о нер, на ши ро ко при ча о свом рад ном ис
ку ству и сна ла жљи во сти. Кад је имао 52 го ди не ње го ва фир
ма се рас па ла. Кантапанаулицу.Отишаосамдачистим
лист.ЧистиосамодПравногфакултетадоВуковогспо-
меника. Пра ве ћи па ра ле ле из ме ђу се бе и оста лих ре зи де на
та уо ча ва ме ђу соб но де фи ни шу ће раз ли ке. Ти дру ги ма хом 
нерадници,људикојинисухтелидараде.Добијесоцијално,
добијехонорар,онисузадовољни.Лакшеимјенегодабило
штадругодараде.Млађичовекпазарнисимогаодане-
шторадиш?Бољебитибилодасибилоштарадионегода
сизаједнувечеру,ручак...

Те жак рад, му ка и жр тво ва ње су кључ не ре фе рент не тач ке 
Не ма њи ног иден ти те та. За ње га је жи вот бор ба и од ри ца ње. 
На при мјер, он се жи во сје ћа ка ко је ишао у шко лу уда ље
ну 12 ки ло ме та ра, ка ко ни је имао код кога да учи, ка ко му 
је би ло хлад но, Поплавимо, ве ли, и ка ко и по ред то га ни је 
од у стао од осмо љет ке, иа ко ни је мо рао да за вр ши шко лу, 
ка ко је као нај ста ри ји у по ро ди ци због оче ве бо ле сти мо рао 
ра ди ти, ко си ти ли ва де, чу ва ти сто ку, ка ко је бри нуо о свом 
бра ту и се стра ма и ка ко то и да нас чи ни, и ка ко се сам сво
јим ра дом из др жа ва.Радимкодљудиизнемоглих,старих.Ја
данасмогудазарадим1.000дин. И ре зиг ни ра но до да је: …а
овдеплатунемам,немампензију. 

Да ни јел и Емир не ко ри сте рад ни ти ети ку ра да као ва жне 
иден ти тет ске ку ке. На при мјер, Да ни јел се вр ло крат ко 
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освр ће на оно чи ме се ба вио у про шло сти, осим кад то го во
ри у при лог ње го ве из у зет но сти у са да шњем тре нут ку. Се бе 
сматра де сном ру ком осо бља, те ра пе у том ко ји лечисебеи
другељубављу и разумевањем и... Кукајумени. Ја сам им
овдедошаокаоанђео.Јаовдељудимавраћамштосуим
узели,штосуимотели,штосуизгубили. На во ди при мјер. 
МалиИван...Њемусуузели30годинаживота.Агресиванје,
ајасаммувратиоњеговуагресивностиказаомудатреба
дабудеслободаникористијесамоуопасности.Рекомије:
хвалатиштосименаучиодакористиммојемоћи.Немогу
даобуздаменергију.Кажуминачемусити? Об ја шња ва 
ка ко се де си ло да по ста не фрик. Док је ле жао у бол ни ци  об
у зе ла га је не ка та ко сил на енер ги ја да му је теловибрирало,
спаламијеиминђушаиланацибраунилаизруке. Ко нач но, 
да је са да за и ста по се бан до ка зу је и то што од та да ви ше 
није ХИВ по зи ти ван.

Еми ров на ра тив те че са да и ов дје. Он не го во ри о про шло
сти (из у зев да би об ја снио због че га је до шао у Прихватили-
ште), већ је фо ку си ран на сва ко дне ви цу ко ју жи ви.  За раз
ли ку од оста лих, о сво јим рад ним ан га жма ни ма или тре нут
ним по стиг ну ћи ма го во ри крај ње шту ро, прет по ста вља мо 
за то што они не спа да ју у до мен кон вен ци о нал ног. О то ме 
ка же: Покантенекестарестваритражим.Носимнапи-
јаципродајем. Ње го ва при ча је фо ку си ра на на не во ље са ко
ји ма се су сре ће сва ко днев но. То су: те шка ма те ри јал на си ту
а ци ја: Немампензију;оду ство сва ке вр сте по др шке: Немам
помоћ.Ниличнукартуминисудали,штадатипричам?
Социјалнапомоћљудимапомажу.Ништадамипомогне,
нидинарнисамдобио; и ло ше здрав стве но ста ње: Болестан
сам.Оперисаообакука.Изгореосе. По сто ји и јед на те ма ко
јој се овај чо вјек у свом при ча њу кон стант но вра ћао. Ми смо 
је на зва ли мукескреветом. Ра ди се о то ме да му не ко мокри 
у кре вет. П…..миљуди у кревет.Седећи савноћ стојим.
Већмесецдана.Овајједанвидеочовекдап…укревет.Све
смрди креветод п…...Пустутројицу четворицу не знаш
котип…укревет. Ова му ка ко ју Емир не мо же ри је ши ти 
сам: Бунимсепамејошнападајуљудипосле,ни ти на и ла
зи на по др шку дру гих:Јављамсеовде (за по сле ни ма). Нико
менеузимауобзир.Немашкодкогдасежалиш, вје ру је мо 
по твр ђу је ње го ву по зи ци ју не моћ но га, не ви дљи во га, не по
сто је ћег чо вје ка. Ко нач но, крај ње је згод на ме та фо ра ко ју 
ко ри сти да би опи сао до жи вљај се бе у Прихватилишту. Он 
ка же: Седимовдекаостуб.Немаскогадаразговарам. 

Факт да овај чо вјек не ма ку ћу:Кад немам куд и овде до-
бро.Штадатипричам?Датичуваниконеће!Штадати
кажем?, ни ти мо гућ ност да сту пи у кон такт са по ро ди цом 
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ко ја жи ви да ле ко: Немамтелефонинезнамдасвирамна
телефон, ње гов на ра тив чи ни зна чај но дру га чи јим у од но су 
на при че дру гих. 

На и ме, оста ли по ми њу као ва жну ре фе рент ну тач ку ку ћу. 
Иматикућу чи ни њи хов бо ра вак у Прихватилишту лак шим 
за под ни је ти, шти ти од не при хва тљи вог иден ти те та (би ти 
бес кућ ник), а  бу дућ ност из вје сни јом. На при мјер, Мар ко за 
се бе ве ли да је у Прихватилишту привремено,јернијебес-
кућник.Имамкућу. Пе тар од мах на по чет ку раз го ва ра ка зу је 
да су тра иде ку ћи, да има две ку ће на се лу, јед ну ро ди тељ ску 
и дру гу ко ју је ку пио за ви кен ди цу. За кљу чу је: Својакућа,
својаслобода. С по себ ним по но сом и то пли ном о сво јој ку
ћи, за пра во со би у Р. у ко јој жи ви, а ко ју му је даогаздада
зетунебидосађивао, при ча Не ма ња. Опи су је  на мје штај: 
Имамкауч,сто,регал,четиристолице,смередевац,испред
тераса. Осмје ху је се док се гри је на ва три не ког па ња из 
свог сје ћа ња, и на ста вља вра ћа ју ћи се у ре ал ност: Нијелоше
овде.Имакревет,имасве,алисамозаонекојинемајугде,
којинемајукућу. За раз ли ку од њих овај чо вјек има стангде
даживииодчегадаживи. 

На ра ти ви о дру гим ре зи ден ти ма – ко је са мо Мар ко екс пли
цит но име ну је и на зи ва бескућницима, су по себ но ин те
ре сант ни. За пра во, чи ни се да су по ред лич них осо би на и 
ку ће, ва жна ре фе рен тна тач ка са мо де фи ни са ња и пред ста
вља ња дру ги ре зи ден ти. О њи ма је на по себ но ана ли ти чан 
на чин при чао Да ни јел. Ко ри сни ке је по ди је лио на три гру пе, 
уз огра ду да су му Свидраги, свиисти.Имају личности
карактер, једнакисусамном.Нисушколовани,алињихове
изјаве,реченице,имајуистујачинукаомоје. У пр ву, на ље
стви ци нај ни жу гру пу убра ја послушне.Тосуљудикојираде
штагододњихтражиш.Нисумногоинтелигентни. Дру гу 
гру пу чи не агре сив ни, до ми нант ни. И јед ни и дру ги су за-
довољникадихзагрлиш,даимсеобратиш,кадихпохвале
осећајутоплоту.Кодњихсамодабудепријатноипунсто-
мачић. Тре ћу гру пу, у ко ју и се бе убра ја, чи ни петшест ко
ри сни ка, ко ји су релативносмирени,достаинтелектуални,
алиопетљудисабројнимпороцима. У од но су на оста ле они 
је ди ни има ју увид и схва та ју да је местонакојесупали...
сувишениско.Онизнајудаовдезавршишјерсипрокоцкао
имање,многопио,дрогиросе.

За раз ли ку од Да ни је ла, оста ли на сто је да на пра ве ја сну дис
тан цу у од но су на дру ге ко ри сни ке. У Прихватилишту је 
малодобиљуди (Емир), интелигнетногнарода,нпр. једна
професоркафранцускогкојасепонекадизгуби,онајеупа-
мети,другојеизгубљено  (Пе тар). Нај ве ћи број ре зи де на та 
спа да у дру га чи је: 1. агре сив не – мен тал но обо ље ле: Тусу
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углавнинездравиљуди.Тунемаразговордужи.Тиговориш
овако,онговоридругачије.Неможештидамудокажеш
никако (Емир), са ко ји ма се не ула зи у ду ел. Свеједномује
какоћедаповреди,свакако,псује (Пе тар), Иматусвакоја-
кихипоремећених.Мождасунекипилиидрогу.Људибез
коменатра, све причају безвезе, све неки луди (Не бој ша), 
2. бив ше за тво ре ни ке: ПричамениједанчовекЈасаммало
бионаслободу,цеовекбиоузатвор.Чимјебионаробију
одтоганеманишта.Неинтересујуметакиљудиуживо-
ту (Не бој ша), 3. не рад ни ке: Лакшеимјенегодабилошта
другодараде.Промениоједанвишеприхватилиша,тење-
говеглупостинегденаучио (Пе тар), 4. ла жљив це: Имајед-
наштопричадасујојодузелистан,аодтоганијетачно
ништа.Истапричасамосеврти (Пе тар). 

Ту су и не по крет ни: најгрђејекојилежи, и обо ље ли од де
мен ци је: Одмахприметитедементнеособе,требаихса-
слушати.Битноједанисуагресивнииданеправепроблеме 
(Пе тар), и они при ла го ђе ни: Имаједанженакојајетушест
година.Последругесеадаптирала.Свакиданјенормалан.
Јаличнонегледамдајетонормално,акоиматепородицу
кући,акостенекаднештопоседовали,какотоможебити
нормално?, пи та се Пе тар. 

Са ве ћи ном ових дру гих, сла жу се на ши са го вор ни ци, нај па
мет ни је је не сту па ти у кон такт. Сва ђа је на и ме уо би ча је на: 
свакидан.Идешнакупањеиидешнаручакисвађасеита-
коувек (Емир), кра де се, ма да има и оних без тог ис ку ства 
(Не ма ња ка же: Мене нико није укро ништа), псује много 
(Мар ко), а Пе тар из по зи ци је стрикт но кон вен ци о нал ног чо
вје ка ко ји је слу чај но за лу тао у Прихватилиште оче ку ју ћи 
да је ри јеч о уста но ви дру га чи јег ти па, ка же да ни осо бљу 
ни је ла ко са њи ма (под ву кла М. Љ.). Тосунекибукачи,без
везе,бацајухранунасервирке,докторкакадагапитакако
је,онисенањудеру, и за кљу чу је: Основниредкултурног
човекајекултурнопонашање. На кра ју по мир љи вим то ном 
до да је да изањихморабитинекоместо. 

Но, ва ља при мје ти ти да уну тар груп на дис тан ца не ста је 
или ба рем по ста је ма ње бит на он да ка да са го вор ни ци по
ста ве се бе и дру ге ре зид е нте на спрам спо ља шњег сви је та. 
Све по бро ја не ка те го ри је дру га чи јих за јед но са на шим са
го вор ни ци ма у су сре ту са дру ги ма спо ља по ста ју Корисник
Прихватилишта. На при мјер, и по ред то га што оштро кри
ти ку је љу де ко ји идунаконтејнер.Тосуоникојижицкају,
то је забрањено, и што сма тра да са њи ма не тре ба да се 
дру жи, Мар ко их са вје ту је да морајудадржедосебе. Ево 
и због че га: јеризлаземеђународ. Морашдабудешчисти
уредан, да привучешнарод. Иа ко је увје рен да дру ги (ван 
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Прихватилишта) не же ле да се дру же са њи ма, јерсубезпа-
ра, овај чо вјек је си гу ран  да је по треб но причатисаљуди-
ма. Не мо же мо а да се не за пи та мо, да ли је то ње гов на чин 
да бу де ви дљив? Пи та ње хи ги је не је ва жно и за Да ни је ла јер 
сма тра да су ко ри сни ци уста но ве од ба че ни и по том осно ву. 
Он ра зу ми је због че га овим љу ди ма нијебитнотоштосу
прљави,штонемајуосећајкадсехране.Хранападапоњи-
ма.Каодаимјетоједандеотела,итоштопрстимапре-
лазепрекофекалија,копају,вадерукама,иштосенегаде…
ничег. Ка же: Менталноифизичкостањеихјеонеспособило
даводерачунаохигијени. Увје рен да су од ре кли сво јих су-
пермоћи–поверењау себе, да суразочарани, без воље за
животом,збогдржавеиокружења.Затоштосуодбачени.  
На кра ју за кљу чу је, ре фе ри ра ју ћи на не ког не по зна тог ње га 
и не ке дру ге њих и прав да ју ћи их све за јед но: Људи вани
имајуправодагапрезиру,јерсубилинеодговорнипремасе-
би.Неодговорни,нонстопнеодговорни.Нисунижелелини
планирали.Тонијенипорок.

Није дан од на ших са го вор ни ка се ни је при ла го дио на жи вот 
у Прихватлишту. За пра во, сви од ре да од би ја ју мо гућ ност 
да се по ве жу са уста но вом не ким чвр шћим ве за ма. На при
мјер, Не бој ша ве ли Нисамсенавико,нитимипаданапа-
мет.Никад. Слич но твр ди и Пе тар: Искрендабудем,нисам
сепривикао, Мар ко ра чу на на при вре ме ни бо ра вак, и под сје
ћа да се тешкоприлагодио. Емир гле да ка ко да иза ђе:Шта
ћуодве?Нијезаменеовде, а Да ни јел бри не: Штаакооста-
немзаувек? и от кри ва сво ја осје ћа ња: Очајансам,разоча-
ран.Осећамсебедно. Обра ћа ју ћи се не ком за се бе ви дљи
вом ње му, ка же:  Дошаосидодна.Аконеуспешдауста-
нешидешдваметраподземљу.Акотрупкашусупротном
правцу,мождауспеш.

Са мје ста на ко јем су, сви ови љу ди гле да ју у бу дућ ност – с 
оп ти ми змом. Раз лог: у не ком су тра не ће  би ти у уста но ви, 
већ код – ку ће. Мар ко ве ли да би волеодаидекући. Све би 
по звао на ро штиљ. Ивас, ка же. У то за ми шље но су тра ван 
ин сти ту ци је смје шта пре фе ри ра не ак тив но сти: Дасамкући
куваобимусаку,пуњенепаприке,снашобисескевом.Зајед-
нобикували. Све би би ло дру га чи је и он би био дру га чи ји: 
не би ви ше секираомајку.ОдмахбихуписоВишупословну
иВишуугоститељску,радиобикорецепционар.Турадиш
самосакомпјутером,немадабринешзбогтремораруку. 
Под сје ћа и се бе и пу бли ку да ни је са мо ствар о пу стим сно
ви ма: има мај чи ну по др шку и  оче ку је но во су ђе ње у ја ну
а ру даскинемстараоца,дадокажемдамогусамдафунк-
цинишем. Пр ви ко рак ка бо љем су тра и Емир би на пра вио 
ка да би иза шао из Прихватилишта. На да се: Мождакоји
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мезнадамипомогне.Мислимдаћедаизађем.Акоможем
данађемстан.Некићедамипоможе. И у крај ње оп ти ми
стич ном то ну за вр ша ва: Мождасеизненадимбољенешто
заживот. Да ни јел ка зу је да ни је од осо ба ко је не уми ју да 
се сна ђу. Кад иза ђе на ћи ће по сао. Мождасевратимкод
дечка,даподелимокирију. Ту су и же ље: Волеобидаодем
уЛондон.Кадбудемизашаодаскупимзакартуидаидем
билогде–тојеслобода. Не бој ша пла ни ра да иза ђе, па би ло 
то и на сво ју од го вор ност и правацнааутобус,помајку, да 
је до ве де код се ста ра. А он ће и да ље да ра ди. 

Умјестозакључка

У ра ду је би ло ри је чи о иден ти те ти ма ко ри сни ка уста но ве 
ко ја збри ња ва бес кућ ни ке. Циљ на ше ана ли зе је био да пре
по зна мо, опи ше мо и ко нач но, ра зу ми је мо ре фе рен це по мо
ћу ко јих на ши са го вор ни ци гра де сли ке о се би и дру ги ма. 
Смјер ни це за ра зу ми је ва ње не ких ни ти иден ти те та – сим бо
лич ног ору ђа за си ту и ра ње са мо пер цеп ци је, смо по су ди ли 
од со ци јал них кон струк ци о ни ста. Су де ћи по њи ма, иден
ти тет је ни кад за вр ше ни про је кат ко ји на ста је као ра зул тат 
сво је вр сног со ци јал ног пле са45 са раз ли чи тим игра чи ма. 
Због то га сли ка о се би до би ја број не вер зи је, ко је на ста ју 
у кон так ту са дру ги ма, и у кон тек сти ма у ко ји ма се де ша ва 
њи хо во су сре та ње. Ва ља на уму има ти и то да су си ту а ци је 
су сре та ња и дик сур зив но об ли ко ва не. Су срет бес кућ ни ка и 
оног ко ји не жи ви та кво ис ку ство де ша ва се уну тар оп ште 
исти не о пр вом као о лу дом, не рад ни ку, ли је ном. У ње га не 
тре ба гле да ти, већ се он иг но ри ше, у крај њем ско ру де ху
ма ни зу је и де гра ди ра од стра не нормалних.46 Ко нач но, та кав 
од ба цу ју ћи оп шти дис курс о бес кућ ни штву, љу де ко ји жи ве 
ово ис ку ство усмје ра ва ка се би слич ни ма. 

Ко је вер зи је о се би ови љу ди  сво јој пу бли ци мо гу по ну ди
ти? О то ме из на уч ног угла гле да но, не зна мо мно го. Сма
тра ју ћи ову те му ре ле вант ном у на шем пи лот ис тра жи ва њу 
тра га ли смо за зна че њем са др жа ја при ча ко је су са на ма ди
је ли ли ко ри сни ци уста но ве ко ја збри ња ва бес кућ ни ке. 

У њи хо вим при ча ма про на шли смо не ко ли ко за јед нич ких 
чвр стих ре фе рент них та ча ка, ко је, по ка за ће се, има ју јед ну 
функ ци ју: од бра ни ти пред ста ву о се би од оп штег дис кур
са о бескућ ни ку. То су: вре мен ско и про стор но уо кви ра ва
ње при ча о се би, се гм енти на ра ти ва о ку ћи, о лич ним осо
би на ма, о дру ги ма и бу дућ но сти. Та ко они пред ста вљање 

45 Ber, V. nav. dje lo, str. 62.
46 Овај тер мин смо упо тре би ли ка ко би смо скре ну ли па жњу на дик сур зив

ну ди хо то ми ју из ме ђу небес кућ ни ка и оних ко ји жи ве та кво ис ку ство. 
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за по чи њу по тра гом за об ја шње њем свог ста ту са ко ри сник 
Прихватилишта и по ри ца њем да је од лу ка да бу ду ов-
де сво је вољ но до ни је та, а оста так при ча ња си ту и ра ју ван 
уста но ве, у про шлост, у бу дућ ност и у ма њој мје ри у са да
шњост. Да на ра тив но ис ко ра че из Прихватилиштана шим 
са го вор ни ци ма по ма жу дру ге ре френ те не тач ке: при че о 
ку ћи и ин ди рект на ком па ра ци ја са дру ги ма. Да су при че о 
ку ћи ва жна иден ти тет ска нит по мо ћу ко је се бра не од фак
та да је ди ни дом ко ји има ју у овом тре нут ку ди је ле са се би 
слич ни ма – бес кућ ни ци ма, по твр ђу је и Еми ров на ра тив. За 
раз ли ку од оста лих, ње го ва ку ћа је из гор је ла. По ни шта ва
ње фи зич ког објек та – пер со ни фи ка ци је до ма, овог чо вје ка 
смје шта у не при хва тљи во са да и ов дје. Ње го во при ча ње се 
та ко огранича ва на му ке са ко јим се су сре ће, и из ко јих не 
ви ди из лаз.  

Ту је још јед на тех ни ка од бра не сли ке о се би: упо ре ђи ва ње 
са дру ги ма и ис ти ца ње сво јих спе ци фич но сти и ме ђу соб них 
раз ли ка. Ови дру ги су лу ди, ли је ни, скло ни су ко би ма, љу
ди ко је тре ба из бје га ва ти. Па ипак, на шим са го вр ни ци ма не 
не до ста је сво је вр сне ем па ти је. Из сво је по зи ци је – мо рал но 
су пер и ор ни јих и до стој ни јих по вје ре ња, на дру ге ре зид е нте 
нпр. оне ко ји идунаканте, ко ји су пр ља ви и не бри ну о се
би, се љу те, али и са вје ту ју, ра зу ми ју или ба рем ра ци о на ли
зу ју да и за њих та кве требадапостојинекоместо. Те шко 
је от кри ти ла тент но иза ис ка за не ем па ти је  и на сто ја ња да 
се ови дру ги при во ле на про мје ну. Уп ит но је на и ме да ли је 
ов дје ри јеч о не кој вр сти лич ног пу то ка за и/или са мо кри ти
ке, о са мо по твр ђи ва њу кроз по ре ђе ње или нео сви је ште ном 
на сто ја њу да се пред дру ги ма спо ља ко лек тив но пред ста ве 
као бо љи. Ко нач но, да су упра во ти дру ги ве о ма ва жни от
кри ва мо у на ра ти ви ма оних ис пи та ни ка ко ји ни су пре ки ну
ли чи ни се, кључ ну ве зу са спо ља – има ти ку ћу. Они стал но 
про вје ра ва ју пре го ва ра ју ћи са нормалнимљу ди ма да ли су 
од ба че ни, и по твр ђу ју да их ти дру ги још уви јек пре по зна ју. 
С дру ге стра не, ова је ве за ла ба ва у слу ча ју дво ји це ис пи та
ни ка ко ји не ма ју дом. Је дан се од лу чио на са мо и зо ла ци ју и 
у спо ља шњем и у сви је ту уста но ве, док дру ги тра га за осми
шља ва њем по тен ци јал ног иден ти те та бес кућ ни ка ве зу ју
ћи се за уста но ву и се бе пред ста вља ју ћи као у том сви је ту 
нео п ход ног и на да све из у зет ног. Ко нач но, не за ви сно од то га 
гдје се на ла зе, сви на ши са го вор ни ци са по вје ре њем гле да
ју у бу дућ ност. Вје ру је мо – осми шља ва ње мо гу ћих но вих 
вер зи ја се бе и сво јих жи во та, ре ла ти ви зи ра ва же ње оп штег 
дис кур са ко ји пра ти ко ри сни ке уста но ве. 

Мо гли би смо за кљу чи ти на шу ана ли зу сље де ћом оп сер ва ци
јом – да и љу ди на крај њој дру штве ној мар ги ни прихва тају 
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оп шти дис курс о бес кућ ни ци ма, да је ри јеч о друштвеној 
исти ни ко ја ни њи ма ко ји жи ве ово ис ку ство ни је при
хватљи ва, и ко нач но да рас по ла жу се том тех ни ка и стра те
ги ја да се од бра не, и вје ру је мо у бу дућ но сти (уз по др шку 
си сте ма ко ји би под ра зу ми је вао кон крет ну по моћ око ста
но ва ња и материјалног обезбјеђења, али и од су ство стигме) 
про мје не сво ју ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју. Бу ду ћи да је ри
јеч о прет по став ци без до вољ но ја ке ем приј ске по твр де – 
ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли тек ма ли број ис пи та ни ка, са 
сво је стра не пле ди ра мо на да ље ис тра жи ва ње ове по себ но 
сло же не47 те ма ти ке. Раз ло га за то има мно го.48 
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WHO IS THE HOMELESS 

STORIES FROM THESHELTERFORADULTSANDOLD  
IN BELGRADE

Abstract

This paper ofers analysis of the stories told by beneficiaries of the 
Shelter for Adults and the Elderly in Belgrade, about themselves and 
others. The goal was to recognize and describe identity hooks for 
selfpresentation. In order to understand our respondents’ narratives, 
it was necessary to respect the milieu in which the narration took 
place. This specific context – the institution for care of persons in 
social need i.e. a shelter for the homeless – is influencing not only the 
ways of encountering others, but also the version of the truth about 
oneself. The conceptual framework of the study was found in social 
constructionism, and the starting assumption is that the process of 
identity work is interactive in its nature. In other words, we create 
selfidentity negotiating with others and with ourselves. Searching 
for personal identity points, deep interviews were conducted with five 
residents of the shelter. In their narratives, important identity hooks are 
recognized: personal traits, values and significant others, in relation to 

which they build/defend their identities.

Keywords:shelter,homelessness,identities,socialconstructionism
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1757203R
            УДК 316.83:316.72 

             305-055.3
оригиналан научни рад
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Кључне речи: ЛГБТ, идентитет, значења, Герцово схватање
културе,интернализованахомофобија,насиљеидискриминација

Увод

Овај рад је на стао као део ши рег ис тра жи вач ког ра да у окви
ру док тор ске ди сер та ци је на те му ЛГБТ парт нер ских за јед
ни ца у Бе о гра ду.1 Је дан део ди сер та ци је об у хва та ба вље ње 

1 На слов ра да је „Хо мо сек су ал не за јед ни це у Бе о гра ду – ком па ра тив но 
ис тра жи ва ње о ста во ви ма хе те ро сек су ал них и хо мо сек су ал них ис пи та
ни ка/ца  о фе но ме ну хо мо сек су ал них за јед ни ца” и на црт ис тра жи ва ња је 
до сту пан online. 
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те мом сва ко днев ног жи во та, зна че ња ко је ЛГБТ по пу ла ци ја 
има у пер цеп ци ји свог иден ти те та, као и раз ли чи тим стра те
ги ја ма „про ла ска” у дру штву ко је је из ра зи то хо мо фо бич но. 
Упра во је ана ли зом тих раз ли чи тих ис ку ста ва сва ко днев ног 
жи во та, по ста ло ја сно да су они об ли ко ва ни од ре ђе ним „ше
ма ма” или од ре ђе ним ко до ви ма за сна ла же ње, при ла го ђа ва
ње или пре жи вља ва ње за не ке осо бе. Та ко ђе, ја сно је да су 
те ше ме или ко до ви за јед нич ки за ве ћи део не хе те ро сек су
ал не по пу ла ци је и да се по ла зе ћи из те пер спек ти ве о њи
ма мо же раз ми шља ти као еле мен ти ма од ре ђе не (не ви дљи
ве) кул ту ре. „Гра ни це” и „је зик” те гру пе ко ја би мо гла да 
чи ни јед ну кул ту ру ни су ја сно од ре ђе не и ни ма ло фик сне 
јер је LGBTTIQ по пу ла ци ја2 хе те ро ге на по се би (као што су 
то и „хе те ро сек су ал ци”).Ка о пр во, LGBTTIQ осо бе не чи не 
„уни форм ну и мо но лит ну со ци јал ну гру пу”3 и као дру го, хо
мо сек су ал ни иден ти тет ни је њи хов је ди ни иден ти тет ни ти 
се мо же го во ри ти о ис то сти тог иден ти те та код раз ли чи тих 
осо ба. У сва ком слу ча ју те о ре ти ча ри се сла жу да ле збеј ке 
и ге је ви фор ми ра ју за јед ни це са по себ ном кул ту ром4, иа ко 
уну тар тих за јед ни ца мо же мо на ћи број не пот кул ту ре.

О кул ту ри се у овом кон тек сту го во ри као о сим бо лич ком 
си сте му, тј. по ла зи се од Гер цо вог (Cli ford Ge ertz) схва та ња 
кул ту ре кроз „мре же зна че ња”. Ако кул ту ру раз у ме мо у том 
сми слу, мо же мо го во ри ти о ор га ни за ци ји си сте ма зна че ња 
код ЛГБТ осо ба као де лу јед ног ши рег окви ра зна че ња ко ји 
се фор ми ра у опо зи ци ји и у ни ша ма до ми нант не хе те ро сек
су ал не кул ту ре. Сви ови пој мо ви се об ра ђу ју у пр вом де лу 
ра да где ће би ти из ло же ни про блем хо мо сек су ал ног иден
ти те та из со ци јал нокон струк ти ви стич ке пер спек ти ве, као и 
пој мо ви стиг ме и ин тер на ли зо ва не хо мо фо би је.

У дру гом де лу ра да да те су из ја ве из не ко ли ко сту ди ја 
слу ча ја ко ји об ја шња ва ју по је ди не аспек те жи во та ЛГБТ 

2 Тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти ка да је у пи та њу име но ва ње сек су ал них 
из бо ра се раз ли ку је у ли те ра ту ри. Мо жда је по ли тич ки нај ко рект ни је 
ко ри си ти из раз „нехе те ро сек су ал на по пу ла ци ја” јер је де скрип ти ван и 
не ука зу је ди рект но на иден ти тет ску по зи ци ју са ко јом се мо жда мно ге 
хо мо сек су ал не осо бе не би сло жи ле. По ред то га, у овом тек сту ко ри
стим и ду жи акро ним – LGBTTIQ, ко ја се од но си на ле збеј ке, ге је ве, 
би сексуал не осо бе, transgender, transsexual, intersex и queer особе. 

3 Švab, A. and Ku har, R. (2005) TheUnbearableComfortOf Privacy. The
EverydayLifeofGaysandLesbians, Lju blja na: The Pe a ce In sti tu te, p. 19. 

4 We eks, J. (1977) ComingOut:HomosexualPoliticsinBritain,fromtheNi-
neteenthCenturytothePresent; Lon don: Qu ar tet Bo oks; D’Emi lio, J. (1983) 
SexualPolitics,SexualCommunities:TheMakingofaHomosexualMino-
rityintheUnitedStates,1940-1970. Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press; 
Mur ray, S. (1992) Com po nents of Gay Com mu nity in San Fran ci sco, in: Gay
CultureinAmerica:EssaysfromtheField, edi ted by Gil bert Herdt, Bo ston: 
Be a con, pp. 10746.
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популаци је из че га су ви дљи ви еле мен ти об ра ђе ни у пр вом 
де лу, а ко ји се од но се на са мо пер цеп ци ју хо мо сек су ал ног 
иден ти те та, осе ћај ин тер на ли зо ва не хо мо фо би је и стиг
ме, као и по себ не стра те ги је на чи на на ко ји осо ба схва та и 
пред ста вља сво ју сек су ал ну ори јен та ци ју. Из ових аспе ка
та је ви дљи во на ко ји на чин су зна че ња ко ја по ве зу је мо са 
вла сти тим сек су ал ним иден ти те том од ре ђе на кон тек стом и 
кул ту ром у ко јој од ра ста мо и функ ци они ше мо на сва ко днев
ном ни воу. Ако неко при па да  хе те ро сек су ал ној „ве ћи ни” он
да је че сто раз у ме ва ње не ко га ко је LGBTTIQ огра ни че но у 
сми слу ис ку ства и ко му ни ка ци је. Срп ско дру штво чи ни ову 
дис тан цу ве ћом, она је ви дљи ва и осе ћа се, о че му све до чи и 
да ље висок сте пен хо мо фо би је.5

ЛГБТ–одидентитетадокултуре?

Со ци јал нокон струк ти ви стич ка те о ри ја иден ти те та ко ја има 
ко ре не у со ци о ло ги ји и те о ри ји де ви ја ци ја, тран сфор ми са
ла је исто ри ју сек су ал но сти.6 Ме ђу тим, са ма mainstream со
ци о ло ги ја не ма исто ри ју про у ча ва ња сек су ал но сти. Глав ни 
фо кус про у ча ва ња сва ко днев ног жи во та и кул ту ре ле збеј ки 
и ге је ва ја вља се са раз во јем геј и ле збеј ских сту ди ја од ка
сних 60их и ра них 70их го ди на, где се сек су ал ност про у
ча ва као цен трал на со ци јал на ка те го ри ја, пре не го сво ђе њем 
сек су ал но сти на ин ди ви ду ал ни ни во. Ово ме је сва ка ко до
при не ла бор ба аме рич ког по кре та за гра ђан ска пра ва раз
ли чи тих дру штве них гру па (од жен ског по кре та, бор бе за 
пра ва цр на ца до бор бе ге је ва и ле збеј ки), ко ји су тра жи ли 
пра во на при зна ва ње сво јих раз ли чи тих кул тур них иден
ти те та. Мул ти кул ту ра ли зам ко ји и на те о риј ском и на по
ли тич ком пла ну обе ле жа ва ка сни XX век, до при но си овој 
де ба ти о ста ту су ЛГБТ ма њи на. Ка да се све му до да ин тер
сек ци о нал ност као при ступ, ја сно је да се јед ној гру пи не 
мо же на мет ну ти је дан иден ти тет, већ да се о са мом хо мо сек
су ал ном иден ти те ту мо ра и те о риј ски рас пра вља ти на на чин  
ко ји не под ра зу ме ва до ми на ци ју јед ног де ла иден ти те та над 
дру гим (нпр. за мно ге транс осо бе пи та ње њи хо вог род ног 
иден ти те та и од ре ђи ва ња је ва жни ја ка те го ри ја од сек су ал не 
ори јен та ци је или су бар не раз двој не).

5 По да ци из 2010. го ди не по ка зу ју да 67% гра ђа на/ки Ср би је сма тра да је 
хо мо сек су ал ност бо лест, док 56% ве ру је да је ве о ма опа сна по дру штво 
(“Пред ра су де на ви де ло”, 2010. Бе о град: Геј стрејт али јан са, ЦЕ СИД, 
стр. 8), док по да ци за 2014. по ка зу ју да сва ки дру ги гра ђа нин сма тра да 
је хо мо сек су ал ност бо лест, а ви ше од 80% не же ли ЛГБТ осо бе у сво јој 
по ро ди ци.

6 Ir vi ne, M. J. A pla ce in the Ra in bow: The o ri zing Les bian and Gay Cul tu
re, in: S. Queer theory-Sociology, ed. Se id man, (2003), Ox ford: Blac kwell  
Pu blis hers, p. 214.
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Ме ђу тим, што се ти че од но са из ме ђу кул ту ре и иден ти те та, 
он је на не ки на чин „па ра док са лан”.7 С јед не стра не, јед ној 
дру штве ној гру пи ко ја је мар ги на ли зо ва на, по тре бан је кул
тур ни иден ти тет ко ји ло ци ра ту гру пу, да је јој дру штве ни 
ле ги ти ми тет у со ци јал ном про сто ру, али с дру ге стра не, ми 
мо ра мо би ти све сни при ро де тог иден ти те та, ње го ве кон
стру и са но сти. Слич на де ба та по сто ји уну тар фе ми ни стич ке 
те о ри је и по кре та, где се жен ски иден ти тет од ба цу је и ја ча, 
пре и спи ту је, де кон стру и ше и на но во при сва ја. Та ко, Џе фри 
Викс (Jef rey We eks), го во ри о сек су ал ним иден ти те ти ма као 
„нео п ход ним фик ци ја ма” (necessary fictions)8, чи ме до бро 
опи су је па ра докс у ве зи кон струк ци је иден ти те та и по тре
бе за њим. Ути цај ко ји геј и ле збеј ске сту ди је као и queer
студије и раз ли чи те пост мо дер не и фе ми ни стич ке те о ри
је има ју на са вре ме на ту ма че ња кул ту ре, зна че и иза зов за 
тради ци о нал но раз у ме ва ње кул ту ре и иден ти те та.9

Исто риј ски по сма тра но, ЛГБТ иден ти те ти су са вре ме не ка
те го ри је: „Ка сних 70их и по чет ком 80их, док сам ра дио 
на ис тра жи ва њу за дру гу књи гу о исто ри ји хо мо сек су ал но
сти у Аме ри ци, био сам за па њен кад сам от крио да је да
нас оп шта, не при ко сно ве на по де ла љу ди, њи хо вих емо ци ја 
и чи но ва, на ’хо мо сек су ал не’ и ’хе те ро сек су ал не’ са свим 
но ви јег по ре кла.10 Пре ма Џо на тан Кац Не ду (Jo nat han Katz 
Ned), ка да су се по ја ви ли ови из ра зи кра јем 19. ве ка, они су 
има ли дру га чи је зна че ње па је ре ци мо “хе те ро сек су ал ност” 
пре ма MerrianWebsterреч ни ку из 1923. го ди не де фи ни са
на као „мор бид на сек су ал на страст пре ма осо би су прот ног 
по ла”.11 Oве ре чи су та ко ђе из ра зи ду бљих дру штве них по
сле ди ца – оне су нам пред ста вље не „као ре чи ко је обе ле жа
ва ју веч ну чи ње ни цу при ро де – тер ми ни ’хе те ро сек су а лац’ 
и ’хо мо сек су а лац’ кон сти ту и шу нор ма тив ну сек су ал ну ети
ку, сек су ал нопо ли тич ку иде о ло ги ју, и је дан исто риј ско спе
ци фи чан на чин ка те го ри зо ва ња од но са ме ђу по ло ви ма”.12 
Да кле, по ла зе ћи из со ци о кон струк ти ви стич ке пер спек ти ве, 
хо мо сек су ал ни иден ти тет је исто риј ска и кул тур на ка те го
ри ја. Ме ђу тим, до да је Кац Нед „мо ја дру штве но кон струк
ци о ни стич ка хи по те за, уз гред, не твр ди да су хе те ро сек су
ал на или хо мо сек су ал на осе ћа ња ма ње ре ал на, ду бо ка или 

7 Исто, стр. 229.
8 Исто. 
9 Исто, стр. 228. 
10 Kac, N. Dž. Ka ko su na sta li he te ro sek su al ci?, u: QT–Časopiszakvirteoriju
ikulturu,br. 12 (2010), Be o grad: Gayten –LGBT Cen tar za pro mo ci ju pra va 
sek su al nih ma nji na, str. 191.

11 Исто, стр. 192.
12 Исто.
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ле ги тим на јер су дру штве но кон стру и са на, не го про сто да 
ни су омнипре зент на, да ни су би о ло шка суд би на”.13

Код те о ре ти ча ра дру штве ног кон струк ци о ни зма у обла сти 
сек су ал но сти, уста ље но је да се раз ли ку је хо мо сек су ал ни 
иден ти тет као не што што за ви си од дру штва, вре ме на и со
циокул тур них окол но сти и хо мо сек су ал но по на ша ње ко је 
је уни вер зал но, и ко је мо же мо на ћи у свим дру штви ма, свим 
до би ма итд. Ово раз ли ко ва ње Кац Нед до во ди у пи та ње  
он на во ди да би хо мо сек су ал но по на ша ње као уни вер зал но 
(прет по став ке о „веч ном хо мо сек су ал цу”) мо гли да схва ти
мо са мо ако по ђе мо од де фи ни ци је сек су ал ног по на ша ња 
као ме ха нич ког, ако по ђе мо од би о ло шке иде је „по на ша ња” 
(behavior), док би „исто риј ски спе ци фи чан иден ти тет” ка
кав по зна је мо да нас, би ло „ствар но име и ка рак тер” за те 
об ли ке сек су ал ног по на ша ња  ко је да нас име ну је мо као 
хе те ро сек су ал но, хо мо сек су ал но, би сек су ал но, итд. Ме ђу
тим, ства ри ни су та ко јед но став не и по де ла сек су ал но сти 
на до мен „по на ша ња” и „иден ти те та” из гле да да ни је та ко 
ло гич на. Про блем са овом опо зи ци јом је у то ме што се прет
по ста вља да би са мо сек су ал но по на ша ње би ло одво је но од 
де ло ва ња дру штве них чи ни о ца, где са ма ин тим ност мо же 
да се од ви ја не сме та но, на не ки при ро дан на чин, и да као та
ква оп ста не у усло ви ма ри го ро зне опре си је кроз ве ко ве људ
ске исто ри је. Пи та ње ни је да кле да ли су же не из пле ме на 
Мо ха ве14 сво је хо мо сек су ал не рад ње на зи ва ли хо мо сек су ал
ним, већ ка ко су их до жи вља ва ли! Кац Нед твр ди да се ра
ди упра во о то ме, да ми не мо же мо твр ди ти уни вер зал ност 
не ких сек су ал них прак си без по зна ва ња зна че ња тих прак си 
за оне ко ји их из во де: „Ако је сек су ал но по на ша ње ви ше од 
про стог спа ја ња ор га на, ако је увек об ли ко ва но на ро чи тим 
си сте мом у ком функ ци о ни ше, и ако увек укљу чу је сме шу 
дру штве но де фи ни са них осе ћа ња и зна че ња, по на ша ње је 
исто оно ли ко исто риј ски ре ла тив но и кон стру и са но ко ли ко 
и иден ти тет”.15 Ово је раз лог и за што овај ау тор се бе на зи
ва „ра ди кал ним дру штве ним кон струк ци о ни стом”.16 Да кле, 

13 Исто, стр. 195.
14 По сто је при ме ри ве за ни за ин диј ска пле ме на као пле ме Мо ха ве где су 

по сто јали жен ско жен ски бра ко ви као дру штве но при хва ће ни ако јед на 
од же на пре у зме уло гу му шкар ца. Сма тра ло се да су та кве „му жев не же
не” из раз ду хов но сти, од но сно, спа ја ње ма ску ли них и фе ми ни них осо
би на је био из раз лич но сти или за ни ма ња, а не из раз сек су ал но сти ка ко 
ми то да нас раз у ме мо; Rupp, L. Lju bav pre ma že na ma u mo der nom svi je tu, 
u: Povijestgej i lezbijskogživotaikulture, ed. Al drich, R. (2011), Za greb; 
Be o grad: San dorf, str. 226. 

15 Kac, N. нав. де ло, стр. 193.
16 „Ра ди кал ни дру штве ни кон струк ци о ни сти, ме ђу ко је спа дам и сам, 

прет по ста вља ју исто риј ску ре ла тив ност сек су ал них по на ша ња, као и 
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ради се о зна че њу ко је се раз ли ку је у раз ли чи тим исто риј
ским и дру штве ним кон тек сти ма, а ис пи ти ва ње сва ко днев
ног жи во та LGBTTIQосо ба у кон крет ним кон тек сти ма пру
жа нам увид у та раз ли чи та зна че ња.

Пре ма ау то ру Ху перт су (Char les Hup perts) про у ча ва ње про
шло сти хо мо сек су ал них од но са увек за ви си од то га ка ко су 
раз ли чи ти на ро ди или по је дин ци кон ци пи ра ли хо мо сек су
ал не од но се  и ка ко су рас пра вља ли о њи ма: “(…) илу зор но 
је вје ро ва ти да мо же мо у пот пу но сти ра зу мје ти зна че ње ко је 
су сек су ал ним ис ку стви ма при да ва ли љу ди чи ји су кул тур
ни и дру штве ни кон тек сти би ли пот пу но раз ли чи ти у од но
су на да на шње”.17 У ан тич кој Ати ни, на при мер, док је пе де
ре сти ја би ла „ал тер на тив ни об лик сек су ал но сти” и „че сто 
вр ло ци је ње на”, жен ска хо мо сек су ал ност  и уоп ште жен ска 
сек су ал ност је би ла мар ги нал на у од но су на му шку: „Же не 
су ве ћи ну вре ме на про во ди ле у ку ћи, док се жи вот њи хо вих 
му же ва од ви јао пре те жно на отво ре ном. Јав ни и кул тур ни 
жи вот у Ате ни би ли су му шка ствар и све је би ло ор га ни
зо ва но за до бро бит му шка ра ца”.18 Ово зна чи да су из во ри 
ко ји го во ре о (хо мо)сек су ал но сти из тог пе ри о да исто ри је 
из во ри ко је су пи са ли ис кљу чи во му шкар ци за му шку пу
бли ку; по да ци са ко ји ма се рас по ла же су иде о ло шки обо је
ни и огра ни че ни19. Та ко је на при мер од пе сни ки ње Сап фо 
из 6. ве ка п. н. е. глав ни на пе са ма из гу бље на док су оста
ла не ка де ла у фраг мен ти ма. Про блем ре кон струк ци је про
шло сти хо мо сек су ал них од но са оте жа ва и чи ње ни ца што 
се углав ном ра ди о прак са ма и по на ша њи ма ко ји су би ли 
мар ги на ли зо ва ни и не ви дљи ви у дру штву. Не ки од из во ра 
у но вом ве ку су упра во суд ски и по ли циј ски за пи си ко ји су 
на ста ли на осно ву хап ше ња и осу ђи ва ња осо ба ко је су има
ле хо мо сек су ал не од но се. Та ко ђе, оно што оте жа ва по тра гу 
за „зна че њи ма” је су и на ше да на шње (не)мо гућ но сти (че сто 
и ис тра жи вач ке пред ра су де), да раз у ме мо на ко ји на чин се 
прак ти ко ва ла сек су ал ност из ме ђу осо ба истог по ла. Та ко, 
и са ма исто ри ја хо мо сек су ал них од но са об у хва та ви ше геј 

иден ти те та, зна че ња, ка те го ри ја, гру па и ин сти ту ци ја. Ова те о ри ја ре
ла тив но сти ни је ви ше на ро чи то ра ди кал на ка да се при ме њу је на про
ме ну исто риј ских емо ци ја и ин сти ту ци ја „по ро ди це“, на при мер. Али 
оста је суб вер зив на ка да се при ме њу је на ерот ску и род ну исто ри ју, јер 
до во ди у пи та ње на шу твр до гла ву, уча у ре ну иде ју о есен ци јал ној, веч ној 
хетеро сек су ал но сти и хо мо сек су ал но сти”; Исто, стр. 193.

17 Hup perts, C. Ho mo sek su al nost i le zbij stvo u Grč koj i Ri mu, u: Povijestgeji
lezbijskogživotaikulture, ed. Al drich, R. (2011), Za greb; Be o grad: San dorf, 
str. 29.

18 Исто, стр. 32.
19 Исто, стр. 33.
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не го ле збеј ске те ме.20 Жен ска хо мо сек су ал ност је углав ном 
оста ја ла не ви дљи ва што је би ло по ве за но са тим да је са
ма жен ска сек су ал ност би ла не ви дљи ва или се ту ма чи ла као 
„без о па сна” јер же не на вод но има ју сла би ји ли би до и сек су
ал ну же љу у од но су на му шкар це. Та ко ђе, му шка рац је био 
ини ци ја тор се ку су ал ног чи на. Оту да и пред ста ве о то ме да је 
жен ска хо мо сек су ал ност ро ман тич на ве за две же не али ко ја 
је у су шти ни асек су ал на (же на се не по сма тра као ак тив на у 
сек су ал ном сми слу).

Ако се ба ви мо зна че њи ма ко је LGBTTIQ осо бе при пи су ју 
свом по на ша њу, ко је осе ћа ју ис ку стве но и ко је об ли ку је њи
хо ве жи вот не из бо ре, он да је те о риј ски оквир ко ји на ла зи мо 
код осни ва ча „ин тер пре та тив не ан тро по ло ги је”, Кли фор да 
Гер ца, по го дан за да ље ту ма че ње. На и ме, раз у ме ти не хе те
ро сек су ал ну осо бу и ње ну/ње го ву ег зи стен ци ју у хе те ро нор
ма тив ним окви ри ма, зна чи раз у ме ти зна че ња ко ја она или 
он при пи су ју свом де ла њу – или по зна ва ти „има ги на тив ни 
свет” тих осо ба.21 Ако го во ри мо о „кла си фи ко ва њу струк ту
ра зна че ња” или „дру штве но уста но вље них ко до ва”, он да се 
„ко до ви” ко ји ге је ви или ле збеј ке раз ме њу ју и ко ји об ли ку ју 
њи хо во по на ша ње, раз ли ку је од „хе те ро” ко до ва. У од но су 
на тај ве ћин ски кул ту ро ло шки кон цепт ко ји не пре по зна је 
ЛГБТ зна че ња, до ла зи че сто до не по ду да ра ња, не спо ра зу ма 
или не ви дљи во сти у од но су на „хо мо сек су ал но”. Да би се 
раз у ме ли си сте ми зна ко ва, од но сно сим бо ли по треб но је да 
ту ма че ње кроз раз у ме ва ње бу де „ори јен ти са но на уче сни
ка”, док се на уч на ана ли за сво ди на по тра гу за на чи ни ма на 
ко ји од ре ђе ни су бјек ти ту ма че свет, за  фор му ла ма ко је ко ри
сте да би де фи ни са ли оно што им се де ша ва (Герц у ства ри 
пи ше о на ро ди ма, али што је ов де пре ве де но на од ре ђе не 
гру пе). На при мер, о на чи ну оде ва ња и зна че њи ма ко је оде ћа 
има у жи во ту геј осо бе мо же мо раз ми шља ти као о од ре ђе
ној стра те ги ји – оде ћа по ста је зна ча јан кул тур ни озна чи тељ, 
посеб но за гру пу чи јим чла но ви ма је по треб но да пре по зна
ју јед ни дру ге, да из ра зе свој иден ти тет у про сто ру у ко ме би 
ина че би ли не ви дљи ви.22 Герц це ло ку пан по сту пак ту ма че
ња кул ту ре и схва та као по ку шај да се раз у ме ју на из глед не
ра зу мљи ви дру штве ни из ра зи, да се об ја сне – те је ана лиза 
кул ту ре ин тер пре та тив на на у ка у по тра зи за зна че њи ма.

Упра во, у мо мен ту ка да по јам кул ту ре по ста је мо жда пре ви
ше по пу ла ран и рас про стра њен, по ста вља се пи та ње да ли 

20 Al drich, R. (2011) Povijestgejilezbijskogživotaikulture, Za greb; Be o grad: 
San dorf, str. 18.

21 Пре ма: Герц, К. (1998) Тумачењекултура, Бе о град: Би бли о те ка XX век.
22 Ir vi ne, M. J. нав. де ло, стр. 225. 
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LGBTTIQ чи не по себ ну кул ту ру? Да ли то он да ме ња и са мо 
зна че ње и де фи ни ци ју кул ту ре? Пи та ња ко ја ау то ри по ста
вља ју ти чу се и то га шта и ко има пра во да за тра жи ста тус 
„кул ту ре”? Ка ко се кон сти ту и шу кул тур ни иден ти те ти? Да 
ли су они есен ци јал ни или кон стру и са ни? Да ли су не ке кул
ту ре ле ги тим ни је од дру гих? Да ли уоп ште по сто ји не што 
као sexual cultures? Од го во ри на сва ова пи та ња зах те ва ју 
раз у ме ва ње укр шта ња те о риј ских па ра диг ми ко је се од но се 
не са мо на сек су ал ност, већ и на ра су, кла су, ет нич ки иден
ти тет, род, итд.23 Мо же мо раз ми шља ти и о то ме да је про
блем раз ли ке ко ји се ја вља у по ку ша ју да раз у ме мо ЛГБТ 
„све то ве”, по ку шај да се про ши ри по јам Дру го сти, да се 
са ма раз ли ка схва ти као при хва та ње зна че ња и пер спек ти
ве дру га чи јих од нас. Ко ји сте пен раз у ме ва ња ће по сто ја ти 
за ви си на рав но од це ло куп ног кул тур ног и иде о ло шког кон
тек ста јед ног дру штва, ко је се у Ср би ји по ка зу је још увек 
као до ми нант но хо мо фо бич но окру же ње.

Де нис Алт ман (Den nis Alt man) сма тра да хо мо сек су ал ци као 
ма њин ска гру па па те од сте ре о ти па ко ји су део хо мо фо бич
не пред ста ве ко ју дру штво има о њи ма. Ра ди се о ин тер на
ли за ци ји опре си је – „Ако су љу ди до ве де ни до то га да осе
ћа ју кри ви цу у ве зи са бит ним де лом њи хо вог иден ти те та, 
они ће, по све му су де ћи, осе ти ти ве ли ке пси хо ло шке при ти
ске (…) Из од би ја ња дру штва да при зна хо мо сек су ал ност 
као би тан део људ ског ис ку ства по ти че нај ра зор ни ји аспект 
опре си је – чи ње ни ца да опре си ја би ва ин тер на ли зо ва на”.24 
Ин тер на ли зо ва на хо мо фо би ја или ин тер на ли за ци ја стиг ме 
се од но си на усва ја ње не га тив них со ци јал них пред ра су да 
као део соп стве ног вред но сног си сте ма и кон цепт сел фа.25 
Ве ћи на ЛГБТ осо ба усво ји прин ци пе сек су ал не стиг ме у то
ку од ра ста ња бар до не ког сте пе на, уз оче ки ва ње да ће осо ба 
по ста ти хе те ро сек су ал на. А с об зи ром да је сек су ал на ори
јен та ци ја нај че шће при кри ве на и ни је та ко очи глед на, би ло 
ко, без об зи ра на сво ју ствар ну сек су ал ну ори јен та ци ју, мо
же би ти пре по знат као хе те ро сек су ал на, хо мо сек су ал на или 
би сек су ал на осо ба. Осо би на интернализова не хо мо фо би је 
или стиг ме је сте да ка да се ја вља код „хе те ро сек су ал них” 
осо ба он да се нај ви ше усме ра ва ка спо ља, кроз не га тив не 

23 Пре ма: Ir vi ne. M. J. A pla ce in the Ra in bow: The o ri zing Les bian and 
Gay Cul tu re, in: Queer theory-Sociology, ed. Se id man, S. (2003), Ox ford:  
Blac kwell Pu blis hers, p. 213.

24 Alt man, D. Kri vi ca i in ter na li zo va nje opre si je, QT–Časopiszakvirteorijui
kulturu, br. 12 (2010), Be o grad: Gayten – LGBT Cen tar za pro mo ci ju pra va 
sek su al nih ma nji na, str. 18.

25 He rek, G. M., Gil lis, J. R. and Co gan, J. C. (2009) In ter na li zed stig ma among 
se xu al mi no rity adults: In sights from a so cial psycho lo gi cal per spec ti ve,  
JournalofCounselingPsychology, 56(1), pp. 3243.
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ре ак ци је и сек су ал не пред ра су де што се још озна ча ва и као 
хо мо фо би ја или хе те ро сек си зам. Ме ђу тим, ка да се ја вља 
код ЛГБТ осо ба, он да је ин тер на ли за ци ја стиг ме усме ре на 
и ка уну тра и ка спо ља – осо ба од ра ста са уве ре њем да је 
хе те ро сек су ал ност вред ни ја или при мар на вр ста сек су ал но
сти и мо же ис ка за ти мр жњу пре ма дру гим ле збеј ка ма, ге је
ви ма, би сек су ал ним и транс осо ба ма, али ујед но мо же га
ји ти мр жњу и пре ма соп стве ним хо мо сек су ал ним же ља ма. 
Ин тер на ли зо ва на стиг ма се за то и на зи ва ин тер на ли зо ва ном 
хо мо фо би јом. Ва жно је на гла си ти да ни је у пи та њу про
сто пси хо ло шки про блем осо бе већ про цес ко ји се од ви ја у 
стал ној ин тер ак ци ји из ме ђу дру штва, иде о ло шких кон цеп та 
о хо мо сек су ал но сти ко ји по сто је и соп стве не сли ке о се би. 

Свакодневниживотихомофобија

Те шко ће у на ла же њу „скри ве не по пу ла ци је” че сто се спо
ми њу у ли те ра ту ри о ЛГБТ.26 У мом узор ку ис пи та ни ци/е су 
би ра ни пу тем мре же при ја тељ ских кон та ка та и пре по ру ком 
у ви ду snowball узор ка. Ова кав на чин ода би ра узор ка је увек 
до не кле ли ми ти ран, јер он мо же да омо гу ћи при ступ јед
ном хо мо ге ном де лу ис пи та ни ка/ца  ЛГБТ за јед ни це27, а по
себ но ако је ис тра жи вач/иц а осо ба бел ки ња, сред ње кла се, 
ablebodied, мо же да до ђе до ис кљу чи ва ња ма ње при ви ле гов
них ле збеј ки и геј му шка ра ца. Та ко ђе, транс осо бе су че сто 
мар ги на ли зо ва не у окви ру ис тра жи ва ња, па се скра ће ни ца 
„ЛГБТ” тек де кла ра тив но од но си на њих, док су у са мом 
са др жа ју че сто ис кљу че ни. То су не ки од ме то до лошко
теориј ских ри зи ка ко ји пра те ова кав тип ис тра жи ва ња. У 
овом де лу ће би ти пред ста вље не из ја ве че ти ри ис пи та ни ка/
цe , ко је на нај бо љи на чи ну илу стру ју ис ку ства ве ли ког бро ја 
не хе те ро сек су ал них осо ба у срп ском дру штву.28

Ис тра жи вач ки при ступ у то ку при ку пља ња по да та ка пу тем 
ду бин ских ин тер вјуа се са сто јао у по тра зи за пер цеп ци јом 
ис пи та ни ка/ца  о про це си ма кроз ко је про ла зе или су про
ла зи ли у то ку свог од ра ста ња а ти чу се њи хо ве сек су ал не 
ори јен та ци је. У пи та њу је по тра га за зна че њи ма ис пи та ни
ка/ца  о ре ак ци ји дру гих и о це ло куп ном про це су са зна ва ња 

26 Clar ke, V. ‘Kids are just cruel anyway’: Les bian and gay pa rents’ talk abo
ut ho mop ho bic bullying, BritishJournalofSocialPsychology, 43. (2004), 
Lon don: The Bri tish Psycho lo gi cal So ci ety, p. 534; Fish, J. Sam pling les bi
ans: How to get 1000 les bi ans to com ple te a qu e sti on na i re, in: Feminism&
Psychology, 9(2), (1999), pp. 229238.

27 Dun ne, G. A. (1997) Lesbianlifestyles:Women’sworkandthepoliticsofse-
xuality, Lon don: Mac mil lan.

28 Име на као и лич ни по да ци ис пи та ни ка/ца  ко ји би мо гли ука за ти на иден
ти тет осо бе су из ме ње ни.
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и фор ми ра ња иде је о се би кроз ис ку ство „Дру гог/Дру ге” у 
хе те ро нор ма тив ном окру же њу. Ис пи та ни це/и су го во ри ли о 
сво јим ис ку стви ма у то ку од ра ста ња, о раз ли чи тим на чи ни
ма раз у ме ва ња и име но ва ња свог иден ти те та, што упу ћу је 
на од ре ђе ну про це су ал ност иден ти те та и не рас ки див од нос 
из ме ђу кон тек ста и са мо пер цеп ци је:

„Не бих ре кла за се бе да сам ле збеј ка. Ја во лим да ка жем Ја
волимжене или –Неинтересујумемушкарци. Ја се се ћам 
да сам се ја још као де вој чи ца за љу бљи ва ла у не ке же не, да 
сам се ди ви ла не ким же на ма на на чин да ја тек сад мо гу да 
скон там да је то има ло ве зе са тим. Али ни сам ја то скон та ла 
уоп ште (смех). Ја сам не што по ку ша ва ла са де ча ци ма, као 
и ја сам као и мо је дру га ри це за љу бље на у не ког. Углав ном, 
се ћам се да је то би ло као не ки де ча ци не што про ба ју код 
те бе а на те би је да од ре а гу јеш на то, да то при хва тиш или 
не. И се ћам се да је ме ни би ло ја ко чуд но јер ја ни шта ни сам 
осе ћа ла. Он да сам по ку ша ва ла не што, а би ло је мо ме на та и 
да сам осе ћа ла не што јер имаш раз не вр сте за љу бљи ва ња, 
не ки пут се дру гар ски за љу биш у не ког, не ки пут је чи сто 
сек су ал но. И он да се се ћам да је би ла не ка де вој ка ка да сам 
има ла 17 го ди на, не ка де вој ка ми је ку пи ла не ки ба лон, и 
не што се мо та ла око ме не (смех). Она је про сто би ла за ин те
ре со ва на и отво ре на са сво јим же ља ма, а ја то ни шта ни сам 
кон та ла. Не ки љу ди су по ку ша ва ли да ми об ја сне за што она 
то ра ди, и тек пар го ди на ка сни је ја сам скон та ла шта су они 
хте ли да ка жу. Та ко ђе, из тог мла ђег пе ри о да се ћам се јед не 
де вој ке, дру га ри це од мог дру га. Ми смо се де ли за јед но на 
гај би и не што се зе за ли, и она је са мо при шла и по љу би ла 
ме. И ја сам се за љу би ла у њу (смех). Али ја то њој ни сам 
ни кад по ка за ла и прак тич но ја ни сам од ре а го ва ла на тај њен 
им пулс. Да ни ма је био не ки вајб ме ђу на ма али ја то не ка ко 
уоп ште ни сам мо гла да из не сем. Ја уоп ште ни сам схва ти ла 
шта се де ша ва ка да ме она по љу би ла, за ме не је то све би ло 
као на пре вер бал ном ни воу. Мо жда сам се пи та ла та да да ли 
је то до зво ље но да ли је нор мал но, али ни је ми та да па ло на 
па мет за што би она то ура ди ла, ви ше сам би ла оку пи ра на 
со бом, шта да ра дим сад (Је ле на, 42, Бе о град)”.

У Гер цо вом сми слу опи са кул ту ре као зна чењ ских ко до
ва, хе те ро сек су ал ност је то ли ко упи са на у на шу со ци ја
ли за ци ју, да ми већ уна пред зна мо шта од ре ђе ни ге сто ви, 
феномени и чи та ви до га ђа ји зна че – ка да ти не ко по кло ни 
ба лон или до би јеш по љу бац од не ког су прот ног по ла то ме 
је ла ко при пи са ти зна че ње. Ме ђу тим, си ту а ци ја у ко јој се то 
де ша ва са осо бом истог по ла мо же би ти збу њу ју ћа, пот пу
но но ва  без од ре ђе ног кул тур ног, од но сно зна чењ ског са
др жа ја, иста си ту а ци ја по ста је не чи тљи ва у на ма по зна тим 
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ко до ви ма.  За ни мљив је из раз ко ји ова ис пи та ни ца ко ри сти –  
„пре вер бал но” – јер у пи та њу је сте си ту а ци ја ко ја је ван ре
чи, ван спо соб но сти осо бе да у том мо мен ту ар ти ку ли ше 
зна че ње тог до га ђа ја. Мо же се ре ћи да исто пол ни од но си 
ни су не што што се „учи” у сми слу у ко ме се учи хе те ро сек
су ал ност, та кви са др жа ји ни су део „стан дард не” со ци ја ли
за ци је и он да су збу њу ју ћи за осо бу. Или ка ко пи ше Алт
ман, у ве ћи ни оно га што дру штво под у ча ва де цу о сек су, 
ну ди се мо дел ко ји је пот пу но хе те ро сек су а лан – „Те шко ћа 
аутовања 29 је оту да у сле де ћем: ве ћи на нас по ста је све сна 
не ја сних хо мо сек су ал них осе ћа ња, а да прет ход но не ма 
иједан мо дел ко ји ће му по мо ћи да их раз у ме”.30

Ла ра опи су је свој про цес ау то ва ња хе те ро сек су ал ним при
ја те љи ма/пријатељицама , са ко ји ма је го ди на ма ко му ни ци
ра ла, али ко ји са зна ју за ње ну сек су ал ну ори јен та ци ју на
кон ње не 30те го ди не: „Ја ко је чуд но ка да не ко са мо не што 
прет по ста вља о те би, а пот пу но дру га чи је ка да то тре ба да 
са оп штиш. То је још те же ка да су у пи та њу бли ске осо бе, 
при ја те љи це, кон крет но са да ми слим на пар њих. Ја се се
ћам да сам та да, а то ни је би ло то ли ко дав но осе ћа ла огро
ман страх, али ни сам ви ше мо гла да из др жим, да не при чам 
о то ме, да не при чам о се би, то је би ло као да не по сто јим за 
њих. Ре кла сам јед ној стрејт при ја те љи ци да сам ле збеј ка јер 
сам се у том мо мен ту та ко осе ћа ла. Ње на ре ак ци ја је од та да 
па на ред них пар го ди на би ла ско ро па пот пу но за о би ла же ње 
те те ме и ну ла по др шке. Ми слим да је то био ујед но и крај 
на шег при ја тељ ства ко ји ми је до ста те шко пао, јер сам осе
ћа ла до ста ду го кри ви цу (Ла ра, 32, Бе о град).”

Ова из ја ва од сли ка ва хе те ро нор ма тив ни кон текст у ко ме се 
ЛГБТ осо бе на ла зе и са ко јим мо ра ју да се су о че у мно гим 
мо мен ти ма свог жи во та, ако не же ле да оста ну у сфе ри не
ви дљи во сти. Ла ра то опи су је ре чи ма – нисам вишемогла
даиздржим,данепричамотоме,данепричамосеби,то
је било као да не постојим за њих. Про цес coming-outа 
или ау то ва ња је ја ко би тан за LGBTTIQ осо бе јер се ти че 
при хва та ња  од стра не дру штва али пр вен стве но из град ње 
соп стве не сли ке о се би. С об зи ром да смо као људ ска би ћа 
есен ци јал но со ци јал на би ћа, ми не мо же мо при хва ти ти се
бе, би ти срећ ни и ис пу ње ни, без љу ба ви и при хва ће но сти 

29 А у то ва ње од енг. из ра за comingout или скра ће но out, озна ча ва раз от
кри ва ње соп стве не сек су ал не ори јен та ци је дру ги ма. Не кад се ка же да 
се осо ба ау то ва ла са ма се би (се би је при зна ла сво ју хо мо сек су ал ност) а 
не кад да се ау то ва ла ро ди те љи ма, при ја те љи ма или око ли ни („ау то ва ти 
се” не мо ра ну жно да зна чи да се осо ба ау то ва ла јав но, сви ма, тј. из раз 
мо же да има раз ли чи то зна че ње за раз ли чи те осо бе).

30 Alt man, нав. де ло, стр. 20.
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дру гих.31 А ка да по сто ји со ци јал на дис тан ца и хо мо фо би
ја, за нехе те ро сек су ал ну осо бу то зна чи од би ја ње на не ком 
ба зич ном ни воу ко је осо ба мо же да до жи ви као од би ја ње 
су шти не свог би ћа. Оту да се ја вља стиг ма и стид ко ји су по
ве за ни са дру га чи јом сек су ал ном ори јен та ци јом јер се ра ди 
о непризнавању ко је осо ба ин тер на ли зу је кроз од ра ста ње.32

„Има до ста ства ри ко је ме не пла ше. Ка да у не ком дру штву, 
ши рем, не ко ка же на при мер – лезбејка, ја се сва ску пим, 
ни је ми при јат но, не ћу да ме ни ко ви ди, скри вам се. То је 
не ка ау то мат ска ре ак ци ја. Ја не же лим да се скри вам, ја се 
са мо пла шим. Ми слим да је ла ко би ти по ли ти чан, па као ја 
сам кул, ја сам аут, ја но сим ту по ли тич ку при чу, а са дру ге 
стра не ми слим да сви ми из ну тра но си мо, па мо жда и код 
не ког ко је мо жда не ка ико на геј по кре та, не ку до зу ау то
хо мо фо бич но сти и стра хо ва ко је мо жда не же ли да при зна, 
јер ни је као кул да то осе ћа. За се бе, мо гу ре ћи да ми је то 
пре по зна ва ње се бе би ло не по сто је ће као оп ци ја – из ну тра 
та ко жи во а спо ља сам би ла у то тал ној ши зо фре ни ји тад, не 
знам” (Је ле на, 42, Бе о град).

Не ка да стиг ма до ла зи и из ну тра, и не ка да је осо ба све сна 
да је до шло до ин тер на ли за ци је спо ља шње хо мо фо би је, али 
та ре ак ци ја функ ци о ни ше као „ау то мат ска”, што зна чи да 
за осо бу ко ја то осе ћа ни је ла ко да пре ва зи ђе свој страх.33 
Ге не рал но, жи вот не при че ЛГБТ осо ба све до че о то ме да ис
ку ство дис кри ми на ци је и не ви дљи во сти чи ни са став ни део 
де кла ри са ња, comingoutа и фор ми ра ња сли ке о се би. Ис ку
ство дис кри ми на ци је та ко ђе че сто ни је за вр шен про цес већ 
тра је и об ли ку је раз ли чи те жи вот не стра те ги је и од но се са 

31 Пре ма ге шталт те о ри ји „тек кроз са зна ње ка кви смо са дру гим љу ди ма 
и ка кви су они са на ма ми за и ста по ста је мо оно што је смо и по зна је
мо се бе”; Yon tef, G. M. (1993) Awareness,Dialogue&Process:Essayson
GestaltTherapy, Uni ted Sta tes: The Ge stalt Jo ur nal Press, p. 30. 

32 Де нис Алт ман је пи шу ћи о тим про це си ма дао и соп стве ни при мер: 
„По што се ста во ви дру штва ин тер на ли зу ју, хо мо сек су ал ци раз ви ја ју 
ви сок сте пен осе ћа ња кри ви це пре ма се би; ка да сам ја у пи та њу, сум
њам да ћу се ика да осло бо ди ти осе ћа ња кри ви це, ко ли ко год се тру дио”;  
Alt man, нав. де ло, стр. 18.

33 Мо же мо уо чи ти чи тав низ си ту а ци ја у ко ји ма осо ба има осе ћај не при па
да ња, осе ћа од ба че ност, мо ра да се скри ва, ла же или се ди рект но су ко
бља ва са дру штвом. Ре ци мо, код ис пи та ни ца ко је су ле збеј ке чест је био 
од го вор да ја ко ду го ни су мо гле да из го во ре реч ле збеј ка. Слич но је и са 
транс осо ба ма, ко је ја ко ду го при хва та ју сво ју раз ли чи тост, раз ли ке на 
те ле сном ни воу, и тек ка да про ђу кроз раз ли чи те ста ди ју ме ау то ва ња, од
но сно при хва та ња и тра же ња за јед ни це ко ја при хва та њи хо ву раз ли чи
тост, осе ћај сти да и стиг ме по во дом те раз ли чи то сти сла би и гу би сна гу. 
Да кле, са ме LGBTQ за јед ни це су че сто ме ста осна жи ва ња и по др шке –  
не ка вр ста „огле да ла” у ко ме се осо ба про на ла зи и до би ја мо гућ ност да 
раз от кри је се бе и осе ти при хва ће ност тог де ла, и да кроз при че дру гих 
лак ше и бр же ар ти ку ли ше соп стве не про це се. 
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дру гим љу ди ма. Ин тер на ли зо ва на хо мо фо би ја као не га тив
на сли ка о се би као ЛГБТ осо би је че сто са став ни део фор
ми ра ња иден ти те та. Раз лог оме је  дру штве на кли ма јер у 
кон тек сту Ср би је, по сто ји јак при ти сак да се не до зво ли ис
по ља ва ње хо мо сек су ал но сти у јав ном про сто ру. Та кво ста
ње је ујед но про дукт од ре ђе них фак то ра на ни воу струк ту ре 
(по ли ти ке пре ма хо мо сек су ал но сти, хе те ро нор ма тив ност, 
тра ди ци о нал не вред но сти) и ујед но не по сто ја ња мо де ла 
на осно ву ко јих би хо мо сек су ал на осо ба мо гла уоп ште да 
фор ми ра афир ма ти ван став о сво јој сек су ал но сти. Та ко ђе, 
по сто ји од ре ђе на кон тра дик тор ност око про це са ау то ва ња –  
по сто ји по тре ба да се осо ба по ве же са дру гим LGBTTIQ
осо ба ма, али ујед но са мо ау то ва ње но си са со бом опа сност 
од на си ља и не вољ ног раз от кри ва ња. Ова дво стру кост об ли
ку је сва ко днев ну ко му ни ка ци ју мно гих не хе те ро сек су ал них 
осо ба, по себ но ка да су у пи та њу транс осо бе.

Че сто осо ба у то ку од ра ста ња и од ра слог до ба фор ми ра од
ре ђе не стра те ги је про ла ска и стра те ги је от по ра дис кри ми на
ци ји. У том сми слу, ва жно је на по ме ну ти да су те стра те ги је 
та ко ђе са став ни део сва ко днев ног жи во та и ко му ни ка ци је 
не хе те ро сек су ал них осо ба, као са мо за шти та у не до стат ку 
дру гих ре сур са по др шке и за шти те:

„А ге не рал но, у основ ној шко ли, у раз ре ду ни ка да ни сам 
имао ни је дан про блем, ни од јед ног де ча ка. У ства ри, имао 
сам су пер учи те ља, а да ли је он о то ме при чао са њи ма без 
мог зна ња ја не знам, али су ствар но сви де ча ци из раз ре да 
би ли ужа сно не ка ко чак за штит нич ки на стро је ни пре ма ме
ни. Ни су се дру жи ли са мном, ни је то би ло да сам ја као део 
еки пе ни ка да, али ни је би ло ни ка квог мал тре ти ра ња, зе за ња 
и то. Би ло је до ба ци ва ња од дру гих де ча ка из шко ле, ни ка да 
ни је ни ко фи зич ки на ср нуо на ме не, али су до ба ци ва ли то 
пешко,педерко,женскипетко и та кве ства ри. Што је ме ни 
мо жда ка сни је у јед ном тре нут ку и пре ста ло да сме та, јер ја 
сам имао јед ну стра те ги ју а то је да се дру жим са де вој чи ца
ма ко је су ал фа жен ке. То су де вој чи це ко је су ри бе, ко ји ма 
су пр ве из ра сле гру ди, ко је су већ као од ра сле и ја сам као 
њи хов друг. Ја сам у ства ри при ме тио да ка да про ла зим са 
њи ма кроз град то се не де ша ва, да де ча ци ка да ви де ме не 
са њом не ће то ра ди ти јер он да су ис кљу чи ли мо гућ ност да 
им се до пад ну. И то је ме ни би ла стра те ги ја це лу основ ну. 
Чак се ка сни је и у сред њој не ка ко про вла чи ло да ја мо рам 
да бу дем бли зак са де вој ка ма ко је су ри бе, фа це у шко ли. 
Ја ми слим да је то ме не до ста шти ти ло, као и то што је мој 
та та у Шап цу до ста по знат, као су пер лик, кул ор так, чак и 
са не ким мо јим дру га ри ма – не ка ко ме шти ти ла и по ро ди
ца. И то је би ло у основ ној шко ли та ко. Ми слим да ми се 
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са мо јед ном де си ло да ме је дан лик по го дио сен дви чем, али 
ми слим да се сва ком де си ло та ко не што у шко ли, не ки као 
ин ци дент. Ми слим, он је ме не по го дио са на ме ром за то што 
сам ја „жен ски пет ко”. И ја сам оти шао код раз ред не и на
пра вио ха ос. Био сам у фа зо ну или ће он до би ти укор или ћу 
ја тра жи ти да се пре ба цим у дру гу шко лу. Он је до био укор 
и гле дао ме она ко ис под ока, што је ме ни све би ло стра ва јер 
зна чи ја имам моћ да ти због ме не до би јеш укор, ја сам ис ко
ри стио сво је пра во да се жа лим сво јој раз ред ној, ди рек то ру 
и шта год. Сред ња шко ла је би ла дру га чи ја јер сам се ау то
вао и баш ме би ло бри га. И не ка ко сам осе ћао то као моћ 
што они ме ни до ба це а ја не од ре а гу јем и то ме не ап со лут но 
не по тре се (Крис, 31, Бе о град)”.

По ред ових аспе ка та, ва жан је и ви зу ел ни аспект по јав но сти 
LGBTTIQ осо ба. Бо јан, транс му шка рац го во ри о по ло жа ју 
транс по пу ла ци је у Ср би ји: 

„Ка та стро фа је транс осо ба ма. До ста транс осо ба, а по го
то во транс же на не ма по др шку уну тар по ро ди це. Ај де, за 
транс му шкар це и ђе не ђе не, али за транс же не је ка та стро
фа, јер за ми сли ти јед ног хе те ро сек су ал ног му шкар ца ко ји 
је син, – ееј,синбре, и сад тај син у јед ном мо мен ту ка же да 
ни је син, и да не же ли то да бу де. И ја ко су рет ки слу ча је ви 
да по ро ди ца ком плет при хва ти транс же ну, јер транс де ча ци 
ка да од ра ста ју, де вој чи ца кад се об у че у оде ћу де ча ка, дру га
чи је је при хва ће на, а кад си де чак ко ји се об у че као де вој чи
ца то је већ про блем. Јер ни је чуд но ни ка да фе ми ни на же на 
об у че му шку ко шу љу, му шке пан та ло не, то је као до бро. А 
за ми сли му шка рац ко ји је она ко ма љав, ма ску лин, об у че ха
љи ну, би ће као – штајеово? То се зо ве reallife тест, да ти 
ви диш ка ко се у јав но сти но сиш са сво јим иден ти те том са 
ко јим же лиш да про ђеш, у ра зно ра зним окру же њи ма, и ка ко 
те љу ди пер ци пи ра ју” (Бо јан, 29, Бе о град).

Зна че ња ко је се при пи су ју род ним иден ти те ти ма су од ре ђе
на ду бо ко ви зу ел ним аспек том, по јав но шћу. За транс осо бе 
њи хов род, транс иден ти тет ни је не што што мо гу ла ко да 
„при кри ју”, по себ но у пе ри о ду тран зи ци је (док је сек су ал на 
ори јен та ци ја че сто ме сто кон фу зи је тек ка да се ис по љи, ка
да је пред мет па жње). Транс осо бе за то све до че о раз ликама 
ко је по сто је и раз ли чи тим ко до ви ма ко ји се при пи су ју транс 
му шкар ци ма у од но су на транс же не. За транс же не, мно го 
је те же у срп ском дру штву, ко је је пре те жно хе те ро па три
јар хал но, усме ре но на ма ску ли ни иден ти тет – док је транс 
му шкар ци ма до не кле лак ше да се укло пе у онај род ни иден
ти тет ко ји же ле (ма да ако се не укла па ју, то је та ко ђе про бле
ма ти чан по ло жај ко ји мо же да ство ри до ста стра ха и тран
сфо би је). Би ти не до вољ но же на или не до вољ но му шка рац 
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је „иска ка ње” из за да тих и кру тих му шко жен ских род них 
уло га. Ви зу ел ни ко до ви за транс осо бе су ја ко бит ни, по
себ но у си ту а ци ји ка да по сто ји не по кла па ње на чи на на ко ји 
се род но од ре ђу ју са лич ним до ку мен ти ма, што је је дан од 
најве ћих про бле ма за транс по пу ла ци ју у Ср би ји.

Закључак

По сто ја ње ис ку ста ва као што су сек су ал на ори јен та ци ја ко
ја је дру га чи ја од хе те ро сек су ал не као и род них иден ти те та 
ко ји ни су би нар ни, и са тим по ве за ни на си ље, стиг ма и не
ра зу ме ва ње од стра не дру штва, чи ни да мо же мо го во ри ти у 
раз ми шља ти о по себ ној „кул ту ри” ко ја је по зна та при пад
ни ци ма/припадницама  ЛГБТ популације, а ко ју углав ном не 
де ле хе те ро сек су ал не же не и му шкар ци. 

Ако кул ту ру пре ма Гер цу, чи не „дру штве но уста но вље не 
струк ту ре зна че ња”, мо же мо прет по ста ви ти да при пад ни ци 
LGBTTIQ по пу ла ци је чи не део скри ве не и не ви дљи ве кул
ту ре, јер по сто је зна че ња ко ја су опо зи т на хе те ро но р ма тив
ним и ко ја кон сти ту и шу са знај ни и емо тив ни свет не хе те ро
сек су ал них осо ба. Би ти у опо зи ци ји са хе те ро нор ма тив ним 
зна че њи ма зна чи из ло же ност дис кри ми на ци ји и на си љу, 
зна чи до ста не спо ра зу ма и осе ћа ја не ра зу ме ва ња, али зна чи 
и от пор, из ве сни иза зов дру штву ко је је нор ми ра но пре ма 
хе те ро сек су ал ним пра ви ли ма и би нар ним род ним ре жи ми
ма у ко ји ма су ја сно раз дво је не ка те го ри је хе те ро сек су ал но/
хо мо сек су ал но, му шка рац/же на. LGBTTIQ„кул ту ра” мо же 
де кон стру и са ти ове опо зи ци је, у то ме је ње на моћ и вред
ност за ши ре дру штво. Али, оту да и страх ко ји се че сто ја
вља из де сни чар ских и кон зер ва тив них кру го ва – на вод на 
опа сност да ће до ћи до не стан ка по ро ди це, док се ра ди о 
уру ша ва њу хе те ро сек су ал них при ви ле ги ја на ко ји ма по
чи ва тра ди ци о нал на кон цеп ци ја дру штва у ко ме се же не и 
сексуал не ма њи не тре ти ра ју као ма ње вред не.
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BEING A LGBTTIQ – MEANINGS THAT SHAPE US

Abstract

This paper analyses certain aspects of everyday life of the LGBT 
population in Serbia, starting with Gerc’s understanding of culture. 
Aspects that shape the “identity” of a nonheterosexual person in a 
predominantly heteronormative and heterosexual environment are a 
stigma, internalized homophobia, and various strategies of “passing” 
and connecting with the “gay” community. These elements are an 
integral part of the lives of LGBT people and based on them we can 
talk about certain meanings that are common to LGBT population. 
The first part deals with concepts such as identity, internalized stigma/
homophobia, while the second part deals with several case studies of 
nonheterosexual persons. The experiences such as sexual orientation 
diferent from heterosexual and gender identities that are not binary 
make it possible to speak in Gerc’s sense of a certain “culture” that is 
familiar to LGBT minority, which is largely not shared by heterosexual 
women and men in the same society. That culture of the LGBTTIQ 
population forms part of a hidden and an invisible culture – being 
in opposition to the heteronormative concepts means exposure to 
discrimination and violence, which brings a lot of misunderstandings 
but also means resistance – a certain challenge to the society that is 
standardized by heterosexual rules and binary gender regimes. The 
LGBTTIQ “culture” has the power to deconstruct oppositions such as 

heterosexual/homosexual, men/women, etc.

Keywords:LGBT, identity,Gerc’sunderstandingofculture,stigma,
internalizedhomophobia,violenceanddiscrimination
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KA KO MI SLI TI PRAK SU RA DA
HANNAHARENDT–VANJASUTLIĆ–

SU VRE ME NOST
Sažetak: Su vre me ni pri stu pi poj mu ra da i pra xi sa ima ju mno go stru
ke ho ri zon te. Ov dje se po la zi od ari sto te lov skog od no sa spram ra da 
kod Han nah Arendt i nje nog in zi sti ra nja na istin skom ljud skom dje lo
va nju, odvo je nom od in stru men tal nih od no sa. Ka ko god da je mi sli la 
rad, re du ci ra ju ći ga na nu ždu odr ža nja ži vo ta, kod nje je va žno cje lo
vi to shva ća nje prak se kao pro sto ra raz li či to sti, mo guć no sti i slo bo de. 
Jed na od za go net nih te za kod H. Arendt je kri ti ka Mar xo va shva ća nja 
ra da. Raz li ko va nje ra da i pro iz vod nje, na tra gu Kar la Mar xa, vr lo je 
is tan ča no raz vi je no kod Va nje Su tli ća. U nje go vim tek sto vi ma po ka zu je 
se da je istin ska pro iz vod nja (kao pro duc tio) za pra vo ot kri va nje bit ka 
ko ji se skri va iza otu đe nja. Sto ga je su vre me no shva ća nje čo vje ka kao 
stva ra lač kog bi ća te melj ni mo ment osmiš lja va nja svi je ta. 

Ključneriječi: rad, pro iz vod nja, pra xis, Han nah Arendt, Va nja Su tlić, 
Karl Marx 

Klasičnetezeoradukaomuciitlacinisuugaslenegosuzado
bilenovaobličja.Današnjičovjekjedeziluzioniranipripadnik
tehnoznanstvenogporetka,sasvimsvojim(ne)mogućnostimau
ustrojenomsvijetu,subjektkojisebeuraduobjektivira,ozbilju
jeiotuđuje,unezavršivomdinamizmuizmjeničnogoslobađanja
iporobljavanja.Jesmolislobodni?Nastojimokakoslobodovati,
takoseioneslobođavati,ugustomtkanjuteškoshvatljiveikom
pleksneuvjetovanosti.Suvremenipristupipojmupraxisaisvim
njegovimdimenzijamaimajumnogostrukadna,odnosnoneus
tanovljivebezdaneukojimasepresijecajupitanjasličnaarend
tovskomorijentirajućemupitu:Štočinimokadadjelujemo?Ta
kvopitanjezaistaimasmislasamoakosepostavljaupluralizmu
(ili:poliarhizmu)vrijednosti,tj.akopriznamodaživimousvije
tuukojemsmoodređenifragmentarnošćuinedovršenošćuzbi
lje.Suočenisnedostatkompovjerenjauvelikeidejedvadesetog

ŽELJKOSENKOVIĆ
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stoljeća(npr.napretka),ipakmoramonastavitispropitivanjem
‘radnogdruštva’,smislaproizvodnjeiozbiljenjakrozdjelova
nje.Odgovoriizpostpostmodernihnačinamišljenjanekadasu
inspirativni,akatkadakaodapozivajunasučeljavanjeskon
ceptom‘povijesnogmišljenja’,prikojemnijepresudnaaktualna
novostteorije/pristupa,negouviduistinskisuodnosonogaštoje
bilo,jestimožebiti,zboguvijeknoveteorijskopraktičkekon
stelacije,aonoštoshvatimoipostuliramotrebalobibitimišlje
njeu“tvorbizajedniceiproizvodnjisvijetaizkazivanjanašeg
neponovljivogzbivanjapovijesti”.1

Razlikovanjeizmeđuradaiproizvodnjeodgovararazliciprirode
isvijeta.UjednompodručjuJaseuspostavljaizaistapostoji,u
drugopodručjesklanjamosekakobiodržalinašebiološkobi
će.Sobziromnaovo,makakoglorificiralirad,kolikogodga
umodernomdobuprotegnulinasvadjelovanja(ipisackažeda
radi, violinist ide raditi i odraditi svirku i sl.), rad imaciklič
kustrukturukojaodgovaraživotuprirode.Tajestrukturakod
Arendtpovezanasapotrošnjom.Ktome,kodArendtjeproizvo
đenjeotvaranjeJapremasvijetu.Govorećiosvomranijemradu,
ArendtuThe Li fe of the Mind,kaže:

“UknjiziVi ta ac ti vaukojojsamsebavilaživotomprovedenim
udelovanju,posebnomejeinteresovalokakotodasesuprotna
idejapotpunogmirakoji donosivi ta con tem pla ti va tolikona
metnuladaupoređenju s timmiromsve razlikemeđu razno
vrsnimaktivnostimavi tae ac ti vaenestaju.Upoređenjusnjim,
višenijevažnodaliobrađujetezemlju,iliproizvoditeupotrebne
predmete,ilidelujetesdrugimaunekimzajedničkimpoduhva
tima.ČakiMarks,učijemdeluimišljenjupitanjedelovanjaima
takoznačajnuulogukoristipojampra xisdabioznačioonošta
čovekradinasuprotonomeštamisli”.2 

Vi ta ac ti va(iliAmor mun di,kakojeprvotni,zamišljeninaslovte
knjige)stojinatraguraščaravanjametafizikeiprekidanjastra
dicijom.Todjelojeposvećenorazumijevanjudjelatnogčovjeka
(onomeštočinimokadadjelujemo),avećjetajprviitemeljni
odredbenismisaohorizontaristotelovski.Naime,aristotelovski
mišljenoupravomsmislujesmokadasmodjelatnabića;energe
iasemožeispoljavatiutrinačinaživota:biostheoretikos,bios
politikos ibiospoietikos.Usvim timmodusimabivstvovanja

1 Sutlić,V.(1994)Uvod u po vi je sno miš lje nje,Zagreb:Demetra,str.152.
2 Arent,H(2009)Ži vot du ha,Beograd:Službeniglasnik,str.19.Štosetiče

ArendtičinekritikeMarxa,premanjojjeMarxovparadoksutomeštonjego
voshvaćanjeproizvodnjeostajeuokviruantipolitičke(platoničke)filozof
sketradicije.Zaštojetometako?Modernifilozofivišesuteoretičaridruštva
nego politike. U smislu kakoArendt shvaća političko,Marx nije u istin
skomsmislupolitičan,jerseprvenstvenozanimaekonomskimanalizamai
raspodjelomdruštvenogbogatstva.
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može se ispoljavati narav čovjeka, tj. logosnimomentpsyche
kao mjesto harmonije i jedinstva svega.Aristotelovska logo
centričnost stoljećima je određivala mnogostruke pravce za
padnjačke racionalnosti, sve do (post)modernih inverzija iste.
Utomsmislu,dekonstrukcijalogocentričnosti(metafizike),bi
lo u izvedbi JacquesaDerridae iliHannahArendt, nikada ni
je jednostavna jer filozofske kategorije nastavljaju određivati
fundamentalninačinnašeguvidausvijet.

Kakojeprevladavanjemetafizike(pogotovokadaseodvijaza
obilaznouodnosuspramepohalnogKantovapoduhvata)uvijek
uopasnostiipreuzetnostiproturječja(jerjepovijestfilozofijeu
osnovipovijestmetafizike),paunedostatku leksike i sintakse
kojabibilaizvantetradiciječestojenadjelufokusiranjenaneki
aspektegzistencijalnogidjelatnogsklopa.TakojeikodArendt
uVi ta ac ti vaprimarnoponuđenadijagnostikanašeg suvreme
nogotuđenja:mismousvojevrsnom‘zaboravupraxis’.Ovuje
sintagmuDanaVillaponudio3kao tumačenjearendtovskekri
tike suvremenog zanemarivanja javnog i političkog područja
odstranemainstreamfilozofskihpravaca.Aluzijanaznameniti
heideggerovski‘zaboravbitka’jenaravnosnažna,alijemože
motranscendiratitakodajeuzmemokaoodskočnicuzaposve
drugačijiteorijskiokvir.

Arendtvolianalogijeialegorije,posebicesujojdragereference
namodernostanje.Njenaslikaoputovanjuusvemirkaozna
menmodernogotuđenjaodsvijetadramatičnijajenegoštoči
tateljusvojojprvoloptaškojreakcijisluti.Nomodernostkarak
teriziraibijegizsvijetausebstvo.Ovojepakoblikunutrašnjeg
egzila,pričemuindividualnosebstvoodbacujezajednički,ljud
skisvijet.Romantizam(odkraja18.stoljećadouprvupolovicu
19.stoljeća)formiraojeiodrediorazvojmodernogdruštva,ero
diralajeslobodajavnogipolitičkogpodručja,štojepripremilo
epohu konformizma i konzumerizma.Romantički autori (npr.
pjesnikWilliamWordsworth, 17701850), snažno su naglaša
valivrijednostintimnostiisamotnogumjetničkogstvaralaštva.
ArendtshvaćaRousseauakaoprotivnika:onjeimaonegativan
utjecajusmislukakoonatumačiključnootuđenjesuvremeno
sti:svjetskootuđenjeiliotuđenjeodsvijeta.Onoimakorijene
jošuplatoničkomilisrednjovjekovnoteološkomtezariju,alije
posebiceprekoromantizmaikroztehnoznanstvenucivilizaciju
pripremiloputzavladavinumaseipojavutotalitarizma.

OttoPöggelerupozoravanavišemjestao isprepletenostimiš
ljenja H.Arendt i M. Heideggera. Isto se vidi i u njihovom

3 Usporediti: Villa, D. R. (1996) Arendt and He i deg ger. The Fa te of the 
Political,Princeton:PrincetonUniversityPress.
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zajedničkomodbijanjutzv.praktičkefilozofije.4Naime,dokje
ta sintagma zaArendt nešto gotovo proturječno s obziromna
njenutezudajeglavninazapadnjačkihmislilacaodređenazabo
ravompraxis,dotlejezaHeideggeravrlovažnadistancaspram
bilokakvesimbiotikekonkretnefilozofskedisciplinei‘izvornog
mišljenja’. Prema Pöggeleru,Arendtičino pitanje o istinskom
bivstvovanju, s obziromnapropitivanje onoga što je biogrč
kipolis,morasedovestiuvezusaHeideggerovimtumačenjem
Aristotela.Aristotelovskoshvaćanjеpraxisa(suodnosatheoriai
praxis),samojeokvirukojemsekodArendtrazvijajumnogo
brojniuvidi,odkojihseHeidegger,zbognjihove‘konkretnosti’
ihibridnostizasigurnosklanjao.DoksekodHeideggerasvako
dnevlje emfatičnovežeuzfluidnostonogadasMan (bezlično
Se),Arendt se opredjeljuje za pluralitet kao istinskost što će
transcendirati kako pravocrtne tehničke zadanosti modernog
društva, tako i atavističke koncepte predmodernihfilozofema.
Naravno,problematičnoještoArendtkonceptzajedničkogdje
lovanja(Action)odvajaodrada(Labor)iproizvođenja(Work),
pabidruštveniproblemitakopostalitehničkimpitanjem,ane
horizontzaistinskopolitičkooptiranje.DokseHeideggerpitao
o tomekoji bipolitičkikonceptodgovarao tehnoznanstveno 
kibernetičkomdobusvijeta,Arendtseotvarakonceptupluralno
sti,alikaodajesaHeideggeromzapravodijelilazajedničkiton
(ugođaj, uštimanost) za prvenstveno ‘negativno’ čuvstovanje
duhavremena(Zeitgeist).Naime,Arendtsedistanciraodsuvre
menihdogađajatekonstantnonaglašavarazboritostiprosudbu
(phronesisiUrteilskraft).Onoštonampakkaograđanstvusvi
jetanedostaje,teškojedostižno.Nijeriječotomedauskikrug
intelektualneiumjetničkeelitevišediskutiraistvara,negoopo
trazizanovimosvjetovljenjemčovjekakojemjekaograđaninu
orijentirdasvijetiznovaučinipolitičkim.

Ukoliko je problem (i) filozofija, Platon je krivac nad krivci
ma. “Upravofilozofija, koja je htjela izgraditi jednupolitičku
filozofijuafilozofepostavitizakraljeve,imamjerodavanudio
u tomrazaranjupolitičkog.HannahArendtpreuzima tehničku
interpretacijuPlatonovognaukaoidejama,kakojujeoblikovao
Heidegger (zanatlija najprije vidi ideju, potomprelazi na čin;
takose,pak, razarazajedničkodjelovanjeu javnompodručju.
Znanostitehnika–kakvejerazvilonovostoljeće–konačnosu
ostvarilitupostavku[…]SuglasnostizmeđuHeideggeraiHan
nahArendtsastojiseutomedanijemogućapolitičkafilozofija
koja,polazećioduvidauideje,upravljadjelovanjem”.5

4 Usporediti:Pöggeler,O.He i deg ger u svom vre me nu,Sarajevo:TKDŠahin
pašić,str.129131.

5 Isto,str.132.
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KodArendt, moderno djelovanje je nadomješteno proizvođe
njemiradom,usveporeljudskogpostojanjazavlačiseekonom
skimodel:sveprožimajućekalkulacijeiprofitiodavnoodređuju
ljudskeodnose,svedjelatnostisusrozanenarad,ametafizikaje
umnogomeutjecalana tehničkodisponiranje svijeta (npr.He
gelifilozofijushvaćakaorad–radpojma).Navedenosemože
shvatitiiuhorizontuosnovnihpostavkiuglednognjemačkogfi
lozofa,OttaPöggelera.Ovajznamenititumačfenomenologijei
naposeHeideggera,olakokritiziratemeljnepostavkeknjigeVi ta 
ac ti va.Naime,kadaustvrdi6daArendtičino tumačenjeprakse
povređujeodnosspramprirodeukojisemoramouklopitiilida
njenedistinkcijeradaiproizvodnjepovređujufenomene,toni
jeništadrugonego tezaskojomseu ishodištu tvrdidasvaki
autorskistavmožemonanekinačineskiviratisamoakonazna
čimodrugačijeproblemske imetodskehorizonte.Smatramda
Arendtne‘presijeca’odnosspramprirode,negogaustrojavau
aristotelovskompostavu,amnogoputaiskazanakritikaspram
rigidnostinjenetrodiobevitaactiva(rad,proizvodnja,djelova
nje)gubioštricupredsmislomtakvogpoduhvata:odijelitiistin
sko ljudsko djelovanje (u čistoći njegove samosvrhe) od svih
instrumentalnihodnosaukojenasstavlja‘svinjskipolis’(grč.
polisporkos).Čestojeisticanatezadanjenouskoshvaćanjedje
lovanjakaosukusapolitičkogneodgovarazbiljisuvremenosti,
no riječ jezapravoo tomeda jeprojekcijadjelovanjakojeće
imati istinski prostor slobode višeslojna: ona je kritika posto
jećihotuđenja,pozivnapovijesnomišljenjeiorijentiranje,za
zivanjedoba svijeta izkojegaćemokonačno iskoračitikao iz
‘mračnogdoba’.Dvadesetostoljećeotvorilojepremalovreme
na/prostorazaonoštojeprocvjetaloueuropskomosamnaestom
stoljeću;mračnostnašeepohejekaonekaregresivnaevolucija:
propadanjeuprošlavremenaukojimajeDrugostbilaneprepo
znata,asvjetlostumjetnostiiznanostislabašna.Stogajeovdje
riječotraženjuireduktivnihreferentnihtočakaistinskiljudskog
nakojećesemagnetskiskupljatižarvelikihpotragaprošlostii
nada budućnosti, kako bi se othrvali instrumentalističkim po
stavima tehnoznanstvene epoheukojepropadamozbogneo
drživog odnosa spram prirode u sebi i srozavanja politike na
tehniku.Utomsmislu,akofilozofijuisvakobitnomišljenjene
prosuđujemo‘odvrha’,odsmisladokojegjojjestalo,naveliko
promašujemo.

Mnoštvo je smjerova iz kojih se može kritiziratiArendtičina
podjela vita activa, od weberijanske do neomarksističke per
spektive.Mnogimajetapodjelaodvećgruba,činisedaseza
nemaruje bilo kakva preklapajuća i dijalektička veza između
područja nužde i slobode. Aristotelova hijerarhija djelatnosti

6 Isto,str.134.
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rada,djelatnostiproizvođenjaidjelatnostidjelovanjakaodau
konačnici osigurava prostor slobode samo zamanjinu, tj. kao
da jeArendtičino shvaćanje politike odveć ekskluzivističko u
redukcionizmusprammnogihaktivnostikojesmatramovažnim
zaljudskostčovjeka.Očemujeturiječ?

Utraženjusamodostatneslobodnedjelatnosti,sonustranuin
strumentalističke usmjerenosti, Arendt pokušava nadići mo
mente suvremene politike koji joj se ne čine izrazom otvore
nosti (i)slobode.Umjestosmislotvornosti,suvremenapolitika
jetehnikapreživljavanja,socijalnoguštimavanjaipukogprag
matičkogkalkuliranja.Kada jeprimarno socijalnopitanje (od
radnogdokaritativnogaspekta,npr.),nadjelujebiologiziranje
i reprodukcija.Naravno,životniprocesnijenebitan, izlišno je
ustvrditidaizbrigezapojedincaivrstuproishodeoneuistinu
ljudskeaktivnosti,alibivanjeunjemuje–premanjenom(ipak)
grekofilskomorijentiranju–ostajanjeu(cumgranosalis)pred 
ljudskomtrajanju.

Također,zahegelovskomarksističkutradicijurazlikovanjerada
iproizvođenjanijesamorazumljivo.Unajboljemslučajumoglo
bise rećida tadistinkcijanijedovoljnonaglašavana.Onošto
jezaArendtreferentnatočkarazlikovanjaproizvođenjaspram
radajestsvrhovitost,kojajeimanentnadugotrajnijimproizvo
dimaproizvođenja,zarazlikuodjednokratnostiproizvodarada.
Rezultat proizvođenja razlikuje se od cirkularnosti i nužnosti
radnogprocesa.Umješnostiliumijeće,spravljanjei(li)sačinja
nje, sve od činjenja obrtnika do tvorbe umjetnika, imaju spe
cifičnupozicijuupodručjuvitaactivakojasemožeistumačiti
referencomnaAristotela:

“Umijećesenebavionimstvarimakojejesuilinastajuponu
žnosti,nitipakonimaštosutakveponaravi;timеjepočelounji
masamima.Ibudućisu,dakle,tvorbaičinidbarazličite,nužno
jedaumijećebudetvorba(poiesis),anečinidba(praxis)”.7

Dakle,proizvođenjenijeponaravinegojenekavrstanasilno
sti,usuprotprirodi.Postvarenje ili reifikacijanepronalaziput
unutarprirodnogprocesarastaipropadanja,negousprkosiiz
vannjega.Stabilnostljudskogživotatekjeomogućenaovakvim
izlaženjemizstalnoobnavljajućegprirodnogciklusa.Onause
biimanegativitetkojinijeposredujućielementuhegelovskom
smislu.Drugačijeodtoga(jernije‘druganarav’),tajnegativitet
kodArendtsvojomneprirodnošćuotvaraprostorzaljudskisvi
jet. Proizvodi proizvođenja stoje između prirode i humaniteta 
(u strogom smislu). Ovo je pak u konačnici uspostavljanje

7 Aristotel (1992)Ni ko ma ho va eti ka, Zagreb:Hrvatska sveučilišna naklada,
str.117.(ENVI4,1140a1417).



229

ŽELJKO SENKOVIĆ

hijatusaizmeđuslobodeinužnosti,premdasvijetuspostavljen
proizvodnjomnije po sebi područje slobode; štoviše, njegova
instrumentalnost ponekad se čini bližom ‘uzaludnosti’ radnog
procesa.Međutim, ukoliko je netrajnost radnog procesa isto
značnaispražnjenostiodsmisla,instrumentalnostprocesapro
izvođenjališavajeneovisnevrijednosti.Ovajerazlikaznačajna.

VanjaSutlić,mislilackojeguobičajenosvrstavajuunasljedova
teljaMarxaiHeideggera,premdajetakvoklasificiranjeumnogo
mepromašeno,posebicejevažansobziromnatematikupraxisa
(aovdjetoukonačniciznači:odnosaspramproizvodnje,radai
stvaralačketvorbesvijeta)jerčininekeontologijskediferencije
sobziromnasmisaoradaiproizvodnje.Onuočava8daMarxu
nekolikosvojihtekstova:Eko nom skofi lo zo fij ski ru ko pi si i Nje
mač ka ide o lo gi jaotuđenuljudskusvijestnazivaradom,anjeno
slobodnoispoljavanjeproizvodnjom.Nažalost,Arendtjeupra
vozanemariladistinkcijuproizvodnje i rada izhorizonta smi
slaonogadočegajebilostaloMarxu.KadaArendtkodMarxa
pronalaziproturječja9stezomsekodnjegatražiprevladavanje
radakaootuđenja,adaječovjekistodobnoshvaćenkaoradno
biće,nadjelu jepriličnonediferenciranočitanjeMarxa.Stoga
jeinstruktivnouvidjetikakoVanjaSutlićizperspektivenastoja
njaokopovijesnogmišljenjapristupapojmupraksekodMarxa.
Njemujeprioritetnorazmatranjebitka(biti)čovjeka,odnosno
njegovorazlikovanjeodbitkastvari.PremaSutliću,kodMarxa
postojirazlikaizmeđuproizvodnjekaoslobodneljudskedjelat
nosti,kaobitičovjeka(generičkogživota),kaosvjesneživotne
djelatnostiiradakaootuđenjaljudskedjelatnosti,kaoapstrakt
nogradakojitvorirobe,kaoradakojijestvarmeđustvarima.10 

Makoliko se suvremeni uvidi u bit rada i radnika razvijali u
smjerukibernetičkogtehnoznanstvenogpostavaimnogovrsnih
uvidauzapalostnašeepohe,Marxoviuvidistojekaoepohalna
prekretnica. Premda je od njegova vremena radikalno izmije
njenarealnaekonomija,jošuvijekjevažnanjegovakritikapo
litičke ekonomije, koja se zasnivana “razlikovanjuproizvoda
ljudskogradaodformalnihrobnihidruštvenihpretpostavkinji
hoveproizvodnje”.11Štosustvari,štojeroba,kakvisupredu
vjetiproizvodnje,povijesno jeuvjetovano.Ukonačnici, ideo
logijskimprividomuvezi naravi robeprikrivaju sedruštvene

8 Usporediti:Sutlić,V. (1972)Bit i su vre me nost,Sarajevo:VeselinMasleša,
str.44etc.

9 Usporediti: Arendt, H. (1991) Vi ta ac ti va, Zagreb: Biblioteka August 
Cesarec,str.67109.

10Usporediti:Sutlić,V. (1972)Bit i su vre me nost,Sarajevo:VeselinMasleša,
str.2331.

11Usporediti:Rodin,D.(2012)Po raz pro svje ti telj stva,Zagreb:NakladaBreza,
str.35.
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nejednakostikojegenerirarobnaforma.Marxjesmatraodalju
divladajunadljudimapomoćuvladavinenadstvarima.Sobzi
romnanavedeno,Sutlićpromišljakonstituenseljudskoguvezi
spojmomodnosa,apojamodnosaotvarahorizontotvorenosti
same(jeribitakjeodnos,premaSutliću),usmisludaseistinska
bitčovjekakaobićaodnosapokazujekroznjegovustvaralačku 
(proizvodnu)djelatnost.

“Sviobliciotuđenjaproizlazeizradakaospecifičnogodnosak
bićima u njihovoj sadašnjosti, realnosti, prisutnosti, aktualno
sti,ili,štojeisto,izradakaodjelatnostičijijeciljproizvodnja
roba[…]Uotuđenjujesamstvo(Selbst)nemoć,trpljenje,rad
kaodjelatnostusmjerenaprotivčovjeka,adrugičovjekgospo
darnadčovjekomradnikom.Temeljnootuđenjejepervertiranje
proizvodnjebićaizbitkauradkojistvararobe”.12 

Krozdiferencijuproizvodnjeiradavidiserazlikaizmeđumark
sizma i pragmatizma, novovjekovnog aktivizma i Marxova
shvaćanjaprakse.Uodnosusprambića(istvari)čovjeksene
morasamootuđivatiidehumanizirati,negosemožeiafirmirati
uodnosuspramnjih.Prozvodnja(sutlićevski:proizvodnjabi
ćaizbitka)nije‘svakodnevnazapalost’(alltäglicheVerfallenhe
it),kakotostojikodM.Heideggera,negoto,premaSutliću,važi
samozaotuđeniradkojinetrebaidentificiratisproizvodnjom.

Svijetsedanasdrugačijerazdjeljujeiustrojavanegoranije.U
postkolonijalnom svijetu današnjice, kapitalizam je metamor
foziraouglobalizam.Informacijskodobanadruginačinodre
đuje prostorvrijeme, ekspanzija i dostupnost se uspostavljaju
drugačije, restrukturacijadruštvenihprocesa i odnosanadilazi
sveranijepoznateodnose.Umjestonekadašnjihprirodnihgrani
ca,modernodobaimawifidomene,informacijskutehnologiju
isloženereprodukcijskelancekojiumnažajupotrebeodsmisla
ispražnjenogčovjeka.Radniiproizvodniodnosiintenzivirajuse
uformamamodernogrobovanja(potplaćeniiprekarniradetc.).
Nestanak javnogprostoraproizveo jenestanaksuverenedrža
ve,tradicionalna/konzervativnatumačenjanašesituacijevišene
mogupratitihektičnemijeneukojimajesmo.Suvremenekrize
nepovratnoikorijenskimijenjajujezikiznačenjskisklopkojim
dijagnosticiramonovureprodukcijuživota.

Ako je danas na djelu kriza kapitalizma, što nam to govori o
praksi?Kaoprvo,Marxjeokrizikapitalizmagovorionaima
nentannačin,predviđajućinjegovaentropičkaurušavanja.Bu
dućidasekapitalizam(vjerojatno)ipakneurušavanegotran
sformira(urušavajućizadnjeoazeslobodeiljudskosti),zapravo

12Usporediti:Sutlić,V. (1972) Bit i su vre me nost,Sarajevo:VeselinMasleša,
str.30.
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prvenstvenonestajesmisaopraxisa.Osadašnjojkrizikapitali
zmakažesepak13daje“eksternogenerirana”.Kapitalvišene
upravljamikroelektronskomtehnologijom.Profitnastopa,kako
jeMarxpredviđao,nijesmanjenanegoprebačenaufinancijski
sektor.Financijamaupravljajubankekojeneostvarujuprofitpo
sredstvomproizvodnjedobaranegokrozkamatunakreditirani
novac.KadajeMarxkritiziraopolitičkuekonomiju,uopćenije
činiodistinkcijukapitalana industrijski ifinancijski.Njegovo
shvaćanjekapitalajetakvodakapitalkontrolirasvojefinancije.
Nosjezikomtradicionalneekonomijenemožesedoćidood
govarajuće semantike suvremene ekonomske krize.Uvažnim
svjetskimbankamanovacnepotječesamoizstandardneakumu
lacijeviškakapitala,većiizplasmanafiktivnokreiranognovca.
Financijskeinstitucijesevrlo‘slobodno’(danekažemomutnim
teorijskim izrazom: ‘liberalno’)odnose spramkapitala.Prema
D.Rodinu14danasprevažnuulogu imahibridninovac,koji je
ili fiktivni novac ili je nastao proizvodnjom inovacija umno
gimmodernimsektorima.Kroznoveoblikereprodukcijestvara
senovakonkurencija inovaznanja.Onaopstojeparalelnouz
starijeoblikereprodukcije.Međunjimasedogađasukob,ali i
nuždameđusobnogtoleriranjajerbinagloiumjetnoistiskiva
njejednogsektoraprouzročilosocijalnukatastrofuzaogroman
brojljudi.

Alištojealternativa?Umjestorevolucije,suradnja?Doksemo
derni inovativni sustav iknowhowsustaviupravilunalazeu
bogatijimdržavama,tradicionalnaindustrijskaproizvodnjapre
težnojeunerazvijenomsvijetu.Ovajprvisektorkoristisekom
pjutorskomkontrolom takvanovca, permanentnimvariranjem
kamatnih stopa, jeftinim ili skupimkreditima, otpisimadugo
vazbogbudućihekstraprofita.Financijskoposlovanjebanaka
jestrogokontroliranoiprogramirano.Stogajeonoštozovemo
neoliberalizmomsustavneslobode.Radnicisudanasumnogo
meopterećenijinegoikadprije,alifinancijskeinstitucijeikredi
torineisisavajuvišedirektnoradiradništvo,negoprofitodka
pitala.Proizvodnjaprofitajeumjetnogenerirana,diljemsvijeta
velikapoduzećasupodteretomotplateskupihkredita.Plasmani
fiktivnognovcapropadaju, nisu industrijski oplođeni, a rezer
verealnognovcaubankamanemogupokritigubitkeplasma
nafiktivnognovca.Kapitalsevišenereproduciraautonomno.
Razmjerimogućihsocijalnihkrizasobziromnaovakvukrizu
kapitalanemogusepredvidjeti.Sveproduktivnijeiskupljeteh
nologijegeneriratćenezaposlenost.Paradoksalno, industrijski
radugroženjeiinovativnimradom,kojisenemjerivremenom

13Usporediti:Rodin,D.(2012)Po raz pro svje ti telj stva,Zagreb:NakladaBreza
str.199etc.

14Isto,str.202etc.
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provedenimuspecifičnojdjelatnostirada.Nadrealnaifiktivna,
neljudskaistrogodeterminirana,suvremenaekonomskarecesi
jajebezpresedana.Zatojepotrebnotražitibalanseiusuglaša
vanjeovihrazličitihparadigmi,nužnihzanovespregedabise
izbjegletragedijezaegzistencijumilijunaljudikojiprivređujuu
tradicionalnimoblicimaproizvodnje.

“Globalizamnijeizvornifenomen,većpopratniefektrazvojate
nove tehnologije.Onabez ratova,kolonizacija,osvajanja,po
koravanja, zatiranja razlika premošćuje prostore i vremenske,
političkeidrugegranicetradicionalnihkulturaiživotnihoblika
neuništavajućiih,većpretvarajućiihunoveživotneresurse”.15 

Hoćeliseikakodogoditikooperacija(suradnja)različitihob
likaproizvodnje,podvidomživotaismislaanelogikomkapi
tala,danasjetektamnaslutnjausjenisveizglednijihkatastrofa.
Uslučajevima istinskogproduktivnogdjelovanjaglobalizacije
na tradicijske kulturne i klasične oblike proizvodnje, događa
se afirmativni pristup životu, novi izvor života (smisla), štou
praviluznačiizbjegavanjelogikekapitalakaoprveiprvenstve
neredukcijskeorijentacije.Semantičkerelacijestarijih inovi
jihnačinaživljenja(stvaranja) jedinasuracionalnaalternativa
prijetećimdruštvenimkatastrofama.

Ovoistodobnoprati ipotrebapolicentričkogpolitičkoguređe
nja.Ako je demokracija prvenstveno projekt, sveriječ koja se
fluidnorasplinjuje,ograničimolijesadržajno(primjerice:soci
jaldemokracija,liberalnademokracijaitd.)uvijekjojneštouzi
mamoodpotencijalnosti(mogućnosti)ukojojjezapravonjena
bit.Todademokraciju trebamislitipolazećiodnjeneautopo
ietičnosti, u smisludapretpostavimoključnedosegepolitičke
suvremenostikaoštosuvladavinaprava,zaštitamanjina,stalno
produciranjeiomogućavanjediskursauformipozicijaopozici
ja,ondamožemopretpostavitinjenudynamiskojanijeiscrpiva
iliprimarnofokusirananaono‘kratein’(vladati)u‘demokratia’,
negojeprostorotvorenostiiregulativnihorizontsebeodređenja
građanina.

Demokracijajepoželjanmedijzapermanentnociviliziranjekul
tura i svakovrsniboljitakgrađana.Staro inovo,onikoji ima
juvišeionikojisupotrebiti,pitanjajednakopravnostiivječno
vraćanje neravnopravnosti načelno jednakopravnih, vječna su
pitanjaživotademokracijekaodinamičnogiotvorenogbivstva
građanina.Demokracija je prošlamnoge povijesne promjene,
činisedajesvagdabilakrhkaipodložnaruiniranjuodstrane
interesnihklika (uvijek jepostojalaoligarhija, adanašnjimo
dernioligarsiimajuvišestrukedemokratske,upravilulegitimne,

15Isto,str.212.
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krinke), generirajući razliku vladajućivladani. Budući da su
krozpovijestbiliiskušanimnogobrojnimodeli,premdasemeta
morfozirajućivraćajukaosablastionogaštojetakorećiupisano
učovjekakaobićekoječestopromašujearijetkopogađasmisao
idobrotu,preostajesamosenadatiotvaranjuputovasolidarnosti
aneobnavljanjunekogkanibalskogdruštvenogprocesa,uko
jimasujedinekonstantekapitalimoćštosebesmislenoumna
žaproizvodećibijeduiočajzamnoštvo.Isključeni,odbačenii
prezreni,onikojinemaju šanseza tzv. tržište rada,pokazatelj
sudaonoštodanasnazivamodemokracijomčestosamoomo
gućujeoligarsimadavladaju“uimenaroda”,tedakrozkiber
netičkiostvarenodruštvospektaklauspostavljajuvlastnadjav
nošću.Dominacija ipreobilje jednih,bijedai izolacijadrugih.
Isto uništava pluralizam i različitosti, amišljenje različitosti i
uvažavanjerazlikaonoještonemožemoprenaglasiti.Budući
dademokracijatrebaostvarivatirazličitostiiširitiprostorslobo
de,upitnojezaštointenzivnostvaraplutokrateioligarhe?Moj
odgovorjedaljudskosttrebamislitikaošarolikivrloekstenzi
vansnopmnogostrukihuvjetovanostiinagnućakazlu.Naprvi
pogled ovo implicira svojevrstan antropološki pesimizam.No
teorijuipraksu,mišljenjeiživot,netrebamolociratiokokratko
vidnogpesimizmailioptimizma,negoustrajatinamogućnosti
uvijekiznovaostvarivesvjetovnostisvijeta.Tojejedinaistinska
izvornadimenzijaljudskosti,kojanikadanećezastarjeti,mako
likoikakointenzivnodoživjelirezignacijuineuspjehurealnim
odnosimaidruštvu.

Modernadistinkcijajeutomedasuprivatniinteresipostalijav
nabriga,zatamnjenojeklasičnorazlikovanjejavnogiprivatnog
područja.Makolikosetakavstavčinionemodernim,tojejedna
odključniharendtijanskih referenci, čijim (pre)naglašavanjem
želiistaknutimogućnoststremljenjasvojevrsnoj‘čistoći’u‘di
jeljenjuriječiidjela’,sonustranubiološkoekonomskotržišnih
momenata.Javnopodručjetrebaimatisvrhovitostusebi,jerje
čovjekzoonlogonechon.Toštomivišezatonemamopolitički
sluh,znamenjezapalostiiotuđenostinašeepohe.Utomsmislu,
mnoge radikalnekritikemoderneconditiohumana,kao što je
marksistička,nedolazedotemeljnoguvidauproblemprakse.
Stogajenjenradpokušajprekidasprevladavajućomtradicijom
ipropitivanjezamrlihljudskihmogućnostislobodovanja.Tako
đeronaoptirazapluralizam.Apluralnostjedrugoimezadruga
čijost,zamogućnostistinskogmišljenjakaoprosudbeiuvaža
vanjamnogovrsnihstajalištaDrugih,zaljudskostkojanijeza
tvorenaujednodimenzionalni ideologijskiobrazac(ilikojigod
druginemisleniineosobnidiktatustrojenogsvijeta).

UpriključkunaAristotelovuPo li ti ku,Arendtodređujeradkao
zajedničkunužnuaktivnostljudimaiživotinjama.Stogajerad
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najmanjedistinktivnaljudskaaktivnost,aktomejekrozpovijest
bilaprvenstvenovezanauztijelo,činjenauprivatnosti,njegova
nužnostjedrugariječzaprirodnostkojučovjekkrozaspektani
malnostidijelisadrugimživimbićima.Radjestnužda,štoznači
daćegabitidokbudeljudi,paiuarendtijanskidiferenciranomi
reduciranomodređenju.Međutim,problematičnojezauzimanje
svih ljudskih područja od strane animal laboransa, koji izvor
noprivatneaktivnostiprezentiraunestajućemjavnompodručju.
Životupraxisiščeznuoje,ametaboličkiprocesisuisključivifo
kusmedijskesfere.Udobu‘slike(bez)svijeta’nadjelusukata
strofalnemetamorfoze,paovakvizaziviizvornograzumijevanja
prakse nisu jednostavno nemoderni i reakcionarni, nego radi
kalnafenomenologijskakritikakonzumerizma,pukihbioloških
iprivatnihinteresa,emancipacijeradakaotakvog(štonipošto
nijeistoznačnosradničkomklasom)injegovogpresezanjana
sveljudskeaktivnosti.Čovjekjezoon po li ti kon,društvenobiće,
tj.bićekojekonstantnomožeitrebanadilazitinesloboduiza
danostibiologičnostisvojegbića.Stalnoseoneslobađamoito
jenaprostonormalniaspektnašegživota.Notakođerseioslo
bađamo,itovećuvijekkadaistotekpokušavamo,kadajesmo
slobodaanedasamo‘imamoslobodu’etc.Dinamizamslobode
ineslobodedruga je riječ zadinamizamširokog spektra ljud
skosti.Vođenvizijom istinske ljudskosti,Arendtičinpogled je
distingviraopodručjeljudskedjelatnosti.

KodSutlića radpostajeRad;umjestoHegelove Ideje (koja je
palauvrijeme),tojenoviapsolut,ujednoiepohalnoodređen.
Upravo jepojam radakaodio šire sintagme ‘praksa radakao
znanstvenapovijest’ jednaodnajinovativnijihsintagminana
šem(misaonom)području.Čovjekjepraktičkobiće,tj.praksa
(kaonajvišiobliktheoriauaristotelovskomsmislu)jestbitčo
vjeka.Budućidajebitčovjekavremenita,filozofijatovidikao
povijesnost.Utomsmislu,čovjekje“povijesniproizvodkaoi
svadrugabića”,16aliosimštojeproizvod,onjeiproizvoditelj:
“…cjelokupna tzv.svjetskapovijestnijeništadrugodoproiz
vodnjačovjekapomoćuljudskograda”.17Sovimodređenjima
čovjeksestavljaudispozitivsamostvaranja,slobodeiproizvod
nje.Čovjekjevlastitodjelo,krozdjelovanjestvarasebesamoga
budućidaproizvodnjanikadanijesamoproizvodnjamaterijal
nihiliduhovnih(mnogovrsnihnematerijalnihproizvodauuo
bičajenim,standardnimodredbama),negosečovjekproizvode
ćiodnosisprampunineicjelineonogaštojest,neodnosećise
teknabićanegonabitak(tj.naotvorenostsprammogućnosti
vlastitogostvarenja).

16Sutlić,V.(1972) Bit i su vre me nost,Sarajevo:VeselinMasleša,str.19.
17Marx,K(1953)Ra ni ra do vi,Zagreb:Naprijed,str.237.
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AkosečovjekkaobićepraksekodMarxaiSutlićaunovovje
kovnojpovijestimnogovrsnootuđuje(naMarxovočetverostru
kootuđenjeradanadovezujusemnogadrugasuvremenaotuđe
nja), prvo otuđenje je otuđenje proizvodnje u (nestvaralački)
rad.Proizvoditeljjepriseban,ozbiljujesvojubit,samodjelatan,
zbivaseusebi,ostvarujese.Novovjekasituacijajepakparexel
lencesituacijaotuđenja.Tojehorizontkojinaglašavadistink
cijuproizvodnje i rada,budućida jeproizvodnja (kao istinski
ismislenirad)aktivnostkojomseuspostavljabitčovjeka,bića
izvodeizbitka,unjojsečovjekprepoznajeusvojojosebično
sti (Ansichsein), priznaje bića po svojojmjeri i istodobnou
bogatstvunjihovihvrijednosti.

“Čovjekjeproizvoditeljbićaizbitka.ZatoMarxveželjudsku
slobodu,tj.bivstvovanjeprimjerenobitičovjekauzsmanjenje
radnogdana”.18 

Čovjek se proizvodnjompotvrđuje u svojoj biti, a kao radnik
upotrebljava svoju bit da bi mogao preživjeti. U proizvodnji
istupaizpukepredmetnostiiprisutnostistvari,kroznjujestslo
bodakojapotvrđujenavlastituotvorenostsvojegbića.Sdruge
strane,postvarenjekroz radmoćpreokrećeunemoć,njegovo
bićesepremećeustvarmeđustvarima,robumeđurobama.Pre
maSutliću,istinskaproizvodnjajezapravootkrivanjebitkakoji
seskrivaizaotuđenja.Prevladavanjekrizeotuđenjamogućeje
samoakosedospijeuistinskuvremenitostčovjeka.Čovjekje
povijestanivremenitutolikoštosemožeoslobađatiodprošlogi
pukogsadašnjegzabudućeštokroznjihprogovara.

“Povijestjeotvaranjezatvorenog,oslobađanjeodpukogprošlog
ipukogsadašnjegzabuduće,pokojemonoštojebilonijeproš
lo,aonoštojestnijesadašnjeisvagdašnje,pozitivno,ustaljeno,
ustajalo.Izaotuđenogbudućegštojošnije,izaotuđenogsadaš
njegštosamosada trenutno jest– skrivena je istinskabuduć
nost,kojanosiipronosiistinskubilostiistinskusuvremenost”.19

Važno jeda svijet radapostaje svijetomproizvodnje, tj.povi
jesnog sklopa jednokratne zgode misaonog bitka i smislenog
vremena”.20 Sutlić u knjiziPrak sa ra da kao znan stve na po vi
jest distinkciju rada tematizira u okviru povijesnogmišljenja.
Mislećimogućnost‘pravepovijesnezgode’,Sutlićmisliineo
tklonjivu, nužnu prisutnost rada kao takvog. Sve se usposta
vlja radom, prevladava, u njemu se biće ponavlja i obnavlja,
ukidajući i čuvajući svoje konačne momente. Nužno je pak

18Sutlić,V.(1972) Bit i su vre me nost,Sarajevo:VeselinMasleša,str.25.
19Isto,str.42.
20Sutlić, V. (1987) Prak sa ra da kao znan stve na po vi jest, Zagreb: Globus, 

str.28.
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iskušavanjejošneiskušanihputova.Bitakzajednicesegradi,ali
ujednoirazgrađuje,omogućavajućipovijesnepreokreteizno
vekonstelacije/zgodebitka,vremenaičovjeka.Samosvjesnost
i iznimnost ljudskostiodgovarasamosvojnosti i jedinstvenosti
povijesnogsklopa.Unjoj ikrozjezik(ukazivanju)očitujese
personalnoegzistencijalna bit čovjeka. U odnosima slobode i
otvorenostiprekoračujeseradkrozmukuiotuđenje,adolazise
uproizvodnjukojajeuvijekzapravo‘proizvodnjasvijeta’.

“Izmrakanekazanogainekazljivogapovijesnazgodaupruža
njubitka i vremenaomogućuje, ali neprimorava, bit čovjeka
naprimanjepokazanogainjegovprijenosnasubitakotvorenih
ljudipriređujućizajednicukojajeusudkojineodumirenegose
povijesnomijenjaiprodubljuje”.21

MarxuKri ti ci gothskog pro gra mavišufazukomunizmavezuje
uzradkaoprvuživotnupotrebu,radkrozkojičovjekpovezuje
drugeisebeuzajednicu,radkojijeautorstvocjeloviteličnosti.
TojemišljenoiuglasovitojMarxovojmislioumjetničkomka
rakteru (neotuđenog, proizvodnog) rada.No ovo,ma kako se
danasizneoliberalnogžrvnjanovihrobovanjačiniutopističkim
nedosanjanimsnom,uvijekiznovaupućujenaunutrašnjuproli
feracijupojmarada(Rada),mišljenjemogućnostitogaštočovjek
jestkaobićerada,oskokovitomprevođenjupojmaradaupojam
proizvodnje(kaostvaralaštvaisamostvaralaštvačovjekakaobi
ćaodnosa),odnosnoriječjeoiscrtavanjuiponovnomkolorira
njuklasičnogpojmaprakse koji je današnjimpragmatističko 
kapitalističkimžrvnjemsrozanujednodimenzionalnevidike.

Mislitibitradaznačimisliti‘oslobođenjerada’.Tonije‘oslobo
đenjeod’,negopronalaženjemogućnostizaepohalnekoordina
teukojimaćedoćidoiskonskogzbivanjapunineživota,prakse
ukojojsebivstvujeimislipolazećiodsmislaljudskosti,sebstva
iDrugosti,adabizajedniceizajedništvovanjabilo.Udanašnjim
vremenimakriza22potrebnojetražititemeljiteitemeljnepreo
brazbe,jersupukekorekcijeunutarsuvremenihoblikaradakao
robovanjatakvedasamopogoršavajuizgledezapreokrettradi
cije,zaukazivanjenaslobodukaonenadvladiviineprekoračivi
momentljudskogkojegnikakvepalijativneianestetičnemetode
društvaspektaklanemoguspriječitiuostvarenju.Utomsmi
slu,proizvodnjabićaizbitkanajavljenajeučovjekuradniku.
Riječjeotomedaseomogućidrugačijibitakvrijemečovjek,s
onustranuotvorenogiliprikrivenogrobovanjaiizrabljivanja.

21Sutlić, V. (1987) Prak sa ra da kao znan stve na po vi jest, Zagreb: Globus, 
str.218.

22SamoneoliberalniideolozikaoštojeF.Fukuyamamogusmatratidaboljih
vremenaoddanašnjihnikadanijebilo.
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“Mišljenjepovijesnogživotanezaobilaznopredpostavljasvijet
znanstvenograda,radneznanosti,jergajevećuvijekomogućilo
kaoštojeizzazvanonjimeusuvremenomodlučnomtrenutku.
Obratsvijetajemogućsamoiznjegovasredišta,neizobodakoji
hoćedakorigiravrtnju»kruga«.Kazivanjeprigodaživotaseže
usrčikurealiziranemetafizikerada,mitologikakojegnijepo
sljednjamogućariječ.Moželiživotpreskočitisvojuepohalnu,
razdobnusjenuukojojnestajesvijet,ilićeseodnjeodvratiti
tekkadustrebaživljenjekaouskokusvojesvjetlo?”.23

PrimišljenjuradaipraksekodMarxavažnojenestavljatina
glasak na primat ekonomskog i opću proletarizaciju nego na
ljudskuemancipaciju.Ljudisukaoproizvoditelji(bićaizbitka)
političkabićaupravomsmislu, jer jeproizvodnjakonstituens
svakezajednice,teuvijekisamoproizvođenje.Povijestiživotu
povijestinisudaninegozadani,pajeproizvodnjaikodMarxai
kodArendt‘moćzapočinjanja’i‘carstvoslobode’.Slobodapak
nijesuprotstavljenaosnovnimživotnimpotrebama,negopočiva
nanjima.

“Praxis kao samoproizvođenje svrha je konačni način samo
ostvarenja koji je proces objektivacije subjekta. Dijalektička
racionalnostnakojuseovokretanjeodnosi,upućujedaklena
pojedincatakoinadruštvoucelini,alinanačinotvorenogto
talitetakojidovodiupitanjeracionalnostsamihgranicasistema,
krozpraxiskaomišljenjealitakođeiproizvodnju,kojapostoji
umeriukojojstvaraumnustvarnost”.24Suvremenastajalištao
raduunutarhorizontaljudskeprakseiuopćeljudskogbivstvo
vanja tiču se temeljnog i konstitutivnog momenta ljudskosti.
Paipak,kakogodpromatralipraksurada,tojeuvijekisusret
saonimizmještenimizvansredišta.Naime,uzeliradizaspek
tanuždeodržanjaživota(H.Arendt)ilimnogovrsnihotuđenja
koja suujedno iputprevladavanja istog (K.Marx), riječ jeo
neprekoračivomdjelatnomsklopuskojimčestonismosigurni
dalijemomentneslobodeilislobodeunama.Atomiziranismo
kaoustrojeniprimjercivrsteanimallaborans,alisupovijesnost
iepohalnostmišljenjaonoštopozivanatraženjeiskona.Takoje
isasredištemsvihsredištaljudskog:praksomradakojavrhuni
uproizvodnjisvijeta.Klasičnafilozofijauvijekiznovapozivana
dijalogskojimćemorazvitisluhzazagonetkuslobodeunama.
Todasmostvaralačkabića,samojedrugariječzaosmišljava
njesvijeta.Utomsmislu,pojamradajetransgresivaniupuću
jenahorizontmogućnostiistinskogljudskogživljenjaipunine
svjetovnostiu‘neiskazivojsmislenosti’(ŽarkoPaić),naštonas

23Sutlić, V. (1987) Prak sa ra da kao znan stve na po vi jest, Zagreb: Globus, 
str.158.

24Koljević,B.(2007)Marxovpojampraxisa,Ar he,br.7,NoviSad:Filozofski
fakultet,str.47.
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obvezujuo(be)smišljavanjauovom‘ustrojenomsvijetu’(Goran
Starčević),ukojempremjeravamobezdan(be)smisla.
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HOWTOTHINKWORKANDPRACTICE

HANNAHARENDT–VANJASUTLIĆ–CONTEMPORARIES

Abstract

Contemporary approaches to the terms of labour and praxis have
multiple layers. This paper begins from theAristotelian relation to
labour in HannahArendt’s work and her insistence on truly human
action, separate from instrumental relations.Despiteher thoughtson
labour,which she reduced to the necessity tomaintain life, it is the
overallunderstandingofpraxisasaspacefordiversion,possibilityand
freedomwhichisimportantinArendt’swork.OneofArendt’spuzzling
thesesishercritiqueofMarx’sunderstandingoflabour.Differentiation
betweenlabourandwork,inthespiritofMarx,isexquisitelydeveloped
inVanjaSutlić’swork.Histextsshowthatthetruework(asproductio)
is, in fact, revelationofabeinghidingbehindalienation.Hence, the
fundamental moment of devising the world is the contemporary

understandingofamanasacreativebeing.

Keywords: Labour, Work, praxis, Hannah Arendt, Vanja Sutlić,  
Karl Marx
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HRA NA KAO IDE JA
AN TRO PO LOŠ KI I SO CI O LOŠ KI  
TE O RIJ SKI PRI STU PI HRA NI I  

PRE HRA NI
Sažetak: U ra du su opi sa na osnov na so ci o loš ka i antropološka zna
če nja hra ne kroz po vi jest. Od mi to loš kih i re li gij skih zna če nja, pre ko 
raz me đe iz me đu si ro maš tva i bo gat stva, do la zi mo do kon zu me ri stič
kih, funk ci o na li stič kih, struk tu ra li stič kih i raz voj nih te o ri ja (Bo ur di
eu, Do u glas, Durk he im, Eli as, Fischler, Goody, Le viStra uss, Men nel, 
Myer son, Sim mel, So bal, Ve blen itd.). Hra na i na či ni pre hra ne sa svim 
pri pad nim kul tu ral nim obi ča ji ma i pra vi li ma u raz li či tim druš tve nim 
su sta vi ma i epo ha ma za do bi va ju raz li či te in ter pre ta ci je. Svim tim in ter
pre ta ci ja ma za jed nič ka je či nje ni ca da hra na ni je sa mo pri mar na ljud
ska po tre ba, ne go i idej ni, sim bo lič ki, kul tu ral ni i fi lo zof ski kon cept ko ji 
pred sta vlja in te gral ni dio svje to na zo ra i na či na ži vo ta spe ci fič nog za 
ne ku za jed ni cu i vri je me. Po seb no je in te re sant na po ve za nost hra nid
be nog sa re li gij skim i ima gi nar nim obra sci ma, što tu naj ne po sred ni ju 
di men zi ju ži vo ta sta vlja na mje sto po sred ni ka pre ma sve tom – jer hra na 
još od ar ha ič nih vre me na pred sta vlja sred stvo po sti za nja je din stva sa 
bo žan skim.

Ključneriječi: hra na i pre hra na, so ci o loš ko an tro po loš ka zna če nja, 
te o rij ski pri stu pi, mi to loš ki i re li gij ski obra zac

Uvod

Usvim istraživanjima i teorijskimuradcima izpodručjadruš
tvenihihumanističkihznanostivezanimuzhranu(sociološkim,
filozofskim,psihologijskim,arheološkim,antropološkim,kultu
rološkim,religiološkim)imamoposlasa“hranomkaoidejom”,
“hranomkaokonceptomrazumijevanjapojedinaca izajednice
tenjihovihmeđuodnosa”.Uovomradućemoobraditisuvreme
nesociološkekoncepteprehrane,teosnovnenaglaskekojeoni

NEVENDUVNJAKiMAJABALETIĆ
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stavljajunamjesto,važnostifunkcijuprehraneunutardruštava.
Sasociološkogstajališta“hranakaoideja”prvenstvenojeshva
ćenaumre ži me đu od no saizmeđukulture,civilizacije,religije,
društvenihslojeva,oskudiceikonzumerizma–tekroztriosnov
na sociološka pristupa toj tematici, a to su funkcionalistički,
strukturalističkiirazvojnipristup.

1.Hra na kao je din stvo za jed ni ce i bo žan ske in stan ce u 
to te mi stič kim kon cep ti ma i pred re li gi ja ma: kon zu ma ci ja 
bo žanskog
Uokvirusociologije,problemivezaniuzhranuiprehranubili
surijetkoprisutniuradovimaklasika. Primjerice,spominjanje
hraneudjelimaDurkheima,WeberailiSpencerabilojeusputno
iuvijekuskopovezanosnjihovimglavnimteorijskimorijenta
cijama.TakoDurkheimraspravljaohraniiprehraniisključivo
unutarširegreligijskogokvira,odnosnoukontekstutotemskih
zabranaiklasifikacijasvetogisvjetovnoguodnosunadruštveni
sustav1. Reducirajući religiju na društvene sadržaje (i svjesno
zanemarujući njenu onostranu utemeljenost), Durkheim isti
čekako su ljudiuvijekvjerovalida s religijskimsilama treba
održavati dobreuzajamneodnose, što je imalopraktični izraz
u tzv.pozitivnomkultu.Uanalizi spomenutogpozitivnogod
nosa između svjetovnog i svetog Durkheim koristi svečanost
in tichiuma, koja ima obilježja zajednička svim totemističkim
kultovima.Ova svečanost imadvadijelakoji slijede jedanza
drugim:uprvomdijeluobredomseželiosiguratinapredakži
votinjskeilibiljnevrstekojaklanuslužikaototem,dokseudru
gomkonzumiratotemskaživotinjailibiljka.Durkheimsmatra
dasetemeljpozitivnogkultaunižimivišimreligijamanalazi
upravouinstitucijižrtvovanja2.Jedenjemmesailibiljkedolazi
dosjedinjenjaodnosnopoistovjećivanjasasvetimprincipomu
kojemboravižrtva:unutartotemizmažrtvujesesamtotem(što
značida ježrtvaposebisveta),dokuzrelijimreligijamaona
poprimasvetoobilježjekrozobredposvećenja.Dakle,glavnesu
zadaćekultasjedinjenjesvjetovnihsasvetimbićima,aliiodr
žavanjesvetihbićanaživotu:onoštočovjekstavljanažrtvenik
nisuniživotinjaniprviplodovi,negočovjekovrazuminjegova
misao3.

1 Mennell, S.,Murcott,A. i vanOterloo,A.H. (1998)Pre hra na i kul tu ra. 
So ci o lo gi ja hra ne,Zagreb:Naklada Jesenski iTurk iHrvatsko sociološko 
društvo,str.8.

2 Novaković, D. (1988) Bo žan stve nost druš tva. So ci o lo gi ja re li gi je Emi la 
Durk he i ma i fran cu ske so ci o loš ke ško le, Zagreb: Naklada RZ RKSSOH, 
str.92.

3 Isto,str.93.
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Spencer se, na sličan način kao iDurkheim, bavi religijskom
funkcijomhrane.On posebno ukazuje na primjere žrtvovanja
hranemrtvima,kojesmatrapočecimamaterijalnihprihodareli
gijskihinstitucija,štodolazidopunogizražajatekuvišimsta
dijimadruštvenograzvitka(sukladnonjegovuorganicizmuod
nosnoevolucionizmu).Spominjaojeiulogupostaigladovanja
upostizanjustanjanenormalnoginesvakodnevnog uzbuđenja,
koje jeneophodnozaprovođenjepojedinihprimitivnihoblika
magijskihilireligijskihrituala.Nadalje,Spencerhranuspominje
ukontekstuvojničkogtipadruštva(koje,kaonižitipdruštvene
organizacije,prethodiindustrijskomdruštvu),gdjesedominaci
jaratničkogstaležatumačikontrolomnadzalihamahrane.Me
đutim,uslučajusmanjenjazalihaiprijetnjegladi,moguseoče
kivatinemiriudruštvu.Hranajeuskopovezanaisdruštvenom
nejednakošću:restriktivnizakonikojisureguliraliraspodjelui
korištenjehranejavljajuseusamimpočecimaljudskogdruštva
iuvećinislučajevaukazivalisunapodređenipoložajmladihi
ženauodnosunamuškarce.Umnogimdruštvima(primjerice
ustarojKini iAfrici)korpulencija jebila izvorponosa, jer je
ukazivalanaoslobođenostosobeodfizičkogradai,povezanos
time,višupozicijunadruštvenojljestvici4.Opovezanostireligi
jeihrane,tekarakterističnomtotemizmu,tabuističkimzabrana
mairitualimakonzumacijebožanstvapisalisubrojniautori:E.
Durkheim,J.G.Frazer,M.Eliade,S.Freud,M.Weber,O.Man
dić.Osupstancijalnostihranidbenefunkcijekodljudisvjedoči
ičinjenicadasetotemističkojedinstvosbožanstvomdogađalo
putemkonzumacijesvetebiljkeilisvetežrtveneživotinje–žitni
klasuOzirisovomkultu,žrtvovaniovanilijaracubabilonskim
ikasnijimjudaističkimsvetkovinama5.Jedinstvoputemhraneu
eufemiziranomoblikuostalojeprisutnoiukršćanstvukrozsa
kra ment pri če sti (konzumiranjaposvećenogbeskvasnogkruha
ivinakaopreoblikovanogKristovog tijela ikrvi).Rečeniceu
bogoslužju“Dođiteijediteodovogasvi.”te“Dođiteipijteod
ovogasvi.”kaoključnipozivnapristupanjezajednicevjernika
ka jedinstvu sKristom– jasnooslikavaju simboličnuvažnost
hranidbene funkcije kao snažnog arhaičnog načina postizanja
jedinstvasBogom.Rimskesaturnalijeidionizijskevinskesvet
kovinetakođersupokazateljvažnostikonzumacijehraneipića
kao sredstavaorgijastičke ekstaze.U religijama se “hranidbe
no” regulira i kroz religijske zabranekonzumiranjaodređenih
namirnica (npr. košer hrana kodŽidova) te kroz propisivanje
religijskogpostakaometodepročišćenjavjernika(kršćanstvo,
islam).

4 Supek,R.(1965)Her bert Spen cer i bi o lo gi zam u so ci o lo gi ji,Zagreb:Matica
hrvatska,str.170208.

5 Mandić,O.(1954)Od kul ta lu ba nja do krš ćan stva, Zagreb:Maticahrvatska,
str.120133;137145;199220.
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2.Pri je laz pre ma kul ti vi ra nom i ci vi li zi ra nom u na či ni
ma pre hra ne: od rim skih i sred njo vje kov nih go zbi do 
današnjih ener get ski urav no te že nih obro ka
Weberseupojedinimdijelovimasvogaopusadotičeproblema
hrane i prehrane, ali uglavnom kroz detaljne opise uzgajanja
bilja i pripitomljenih životinja, štoposebnodolazido izražaja
udjeluThe Agra rian So ci o logy of An ci ent Ci vi li sa ti ons6.Me
đutim, njegov doprinos suvremenoj sociologiji prehrane treba
promatratinaposredannačin,osobitokrozanalizuprocesaraci
onalizacijemodernihdruštava, kojijezahvatiosveaspektedruš
tvenogživota. Izmeđuostaloga, racionalizacijapodrazumijeva
prijelazodprirodnogakakultiviranom(odnosnociviliziranom).
Ukolikoovajprocespromatramonaosobnojrazini,možemoka
zatidajedominacijakultiviranihoblikaponašanjanadprirodni
madokazvećeiboljeuklopljenostipojedincausuvremenoraci
onaliziranodruštvo7.Nakojisenačinracionalizacijaodržavana
područjimahraneiprehrane?Odgovornaovopitanje,utemeljen
naWeberovimteorijskimrazmatranjimai iskustvenimprimje
rima,dalisumnogisuvremeniautori,međukojimaseposebno
ističudoprinosiEliasaiMennella.

Primjerice,Eliassmatrakakojeracionalizacijaključnatenden
cijaurazvojuzapadnihdruštavaisastavnijediocivilizacijskog
procesa.Izmeđuostaloga,onapodrazumijevasvevećukontro
luiregulacijubrojnihoblikasvakodnevnogponašanja.Kontro
lamožebitiizvanjska(reguliranazakonimaipravilima),alije
mnogovažnija iproširenijaunutarnjakontrola,gdjepojedinci
sami reguliraju svojeponašanje.Elias ističekako je suvreme
ničovjek,zarazlikuodsvojihpredaka,uznatnomanjojmjeri
sklonjestirukama,ispuhivatinosilivršitinuždunanepriklad
nimmjestima.Racionalnoiciviliziranoponašanjepodrazumi
jevastrogukontrolunagonskihfunkcijakojesuzajedničkelju
dimaiživotinjama:zarazlikuodživotinje,čovjekuspostavlja
distancuizmeđusebeihraneuporabomtanjura,viljuškeinoža,
doknužduobavljanaskrivenimmjestima,izazatvorenihvrata8.
NasličannačinrazmišljaiMennell,kojidokazkultiviranjaici
viliziranjaapetitavidiučinjenicikvantitativneregulacijesvako
dnevnihobroka,kojajegargantuovskesrednjovjekovnegozbe

6 Mennell, S.,Murcott,A. i vanOterloo,A.H. (1998)Pre hra na i kul tu ra. 
So ci o lo gi ja hra ne,Zagreb:Naklada Jesenski iTurk iHrvatsko sociološko 
društvo,str.8.

7 Corrigan,P.(1998)The So ci o logy of Con sump tion,London:SAGEPublica
tions,str.116.

8 Isto, str. 1516.; Elias, N. (1996)O pro ce su ci vi li za ci je: so ci o ge net ska i  
psi ho ge net ska is tra ži va nja12,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,str.457538.
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svelanarazumnekoličinehranekojekonzumirasuvremeničo
vjek(stomrazlikomdasudanašnjiobroci–baremurazvijenim
zemljama– redoviti i sigurni).Kultiviranje i civiliziranjepre
hrane bilo je omogućeno upravo racionalizacijom proizvod
nje,distribucije, raspodjele ipotrošnjehrane,što jeposljedica
industrijskograzvojaiopćenitomodernizacijedruštva.

Hra na i bo gat stvo: druš tve na se gre ga ci ja, pre stiž, 
do ko li ca i kon zu me ri zam u ogle da lu ta nju ra i  

pri bo ra za je lo

VeblenovastudijaThe The ory of the Le i su re Class (izvornoob
javljena1899.godine) prvijeznačajandoprinosanaliziproble
mapotrošnje.GlavnopitanjekojeVeblenpostavljaještoležiu
pozadinidruštvenečasti,prestižaistatusa?Odgovorjejednosta
vaniglasikakoupozadinisvegastojibogatstvo.Drugimriječi
ma,posjedovanjebogatstvaosiguravapojedincumnogovažni
judruštvenuvalutunegosamnovac.Akojenetkobogatiželi,
primjerice, društvenu čast, onmora pokazati svoje bogatstvo.
Autoridentificiradvaglavnanačinapokazivanjabogatstva:prvi
jeupadljivadokolica(ljenčarenje),adrugiupadljivapotrošnja.
Ovdjećemosedetaljnijeosvrnutinapotrošnju,kojauključuje
i trošenje povezano s hranom i prehranom.Ovuvrstu potroš
njeVeblennazivaneproduktivnom (onaneslužizadovoljavanju
osnovnihegzistencijalnihpotreba,kaoštojetoslučajkodnižih
klasa)injomesepokazujuvlastitekvalitetedrugima.

Takosuodređeneaktivnosti,teodabranevrsteekskluzivnehra
ne,pićailiodjećerezerviranezanajbogatije.HranuipićeVeblen
promatraukontekstuspecifičnogpristupapotrošnjiisvrstavaih
međusredstvaprestižnogkonzumiranja.Zaprimjeruzimasve
čanegozbeismatradaoneimajukorijeneumotivudruštveno
sti,tedasuuskovezaneuzreligiju.U„primitivnim“društvima
konzumiranjerijetkihiluksuznihjelabilojetabu zaženeidje
cu, teprivilegijamuškaracaodnosnočlanovavišihdruštvenih
slojeva.Ceremonijalnadiferencijacijaprehrane(iopćenitokon
zumacije)posebnojedolaziladoizražajaprigodomkorištenja
opojnih napitaka i narkotika: u patrijarhalnim društvima žene
surukovaleipripremalespomenutenesvakodnevneartikle,dok
suihuglednimuškarciritualnokonzumirali9.Industrijalizacija
imodernizacijadruštvadovodidotogadasesvevećibrojljudi
uključujeupotrošnju(kojapodrazumijevahranuipiće),štopri
padnikenajbogatijihklasadovodiupozicijudamorajutrošitina
načinkojinećeostavljatisumnjuunjihovuplatežnumoć.Dabi
tobilomoguće,takveosobemoraju,premaVeblenu,uložitiod
ređenovrijemekakobinaučilinakojinačintrošiti,adatobude

9 Mennell,S.,Murcott,A.ivanOterloo,A.H.nav.djelo,str.89.
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očigledno i impresivno zadruge10.Sljedećeobilježjeovakvog
načinapotrošnjejeupadljivorazbacivanjedobrima,štoostavlja
dojam neograničenosti materijalnih resursa. Takvo ponašanje
uizravnojjesuprotnostisasuvremenimekološkimpostulatom
kojisezalažezaodrživirazvoj,odnosnoza“...životuharmoniji
sprirodom.”11

Istotako,usuvremenimpostindustrijskimdruštvima,kaodo
kaz nečijeg bogatstva, mnogo veću važnost dobiva potrošnja
nego li ljenčarenje i slobodnovrijeme.Ovapotonjakarakteri
stikabilajevažnaumalimdruštvima(gdjesvatkosvakogapo
znaje),dokuvelikimdruštvima,kojaobilježavaindividualizi
ranost iotuđenost,primatdobivaupadljivapotrošnjaodnosno
gomilanjematerijalnih dobara.Međutim, individualiziranost i
otuđenostnisujedinirazloziopisanepromjene.Usuvremenom
društvusmatrasesramotomneraditibašništa,pasepripadnici
višihslojevačestopretvarajudaradedruštvenokorisneposlove,
štoihnepriječidaidaljesvojudruštvenureputacijutemeljena
bezobzirnojiupadljivojpotrošnji.Ovutezudetaljnoinasofisti
ciranijinačinrazvijaBourdieu,ostajući,umnogimaspektima,
vjeran veblenovskojtradiciji.Međutim,zarazlikuodVeblena,
Bourdieuukulturnikapital,uzvrijemeinovac,uključujeobra
zovanjekaoključnikoncept:štoduljeosobapohađaobrazov
ne institucije i što su one elitnije, to je veća stečena količina
kulturnogkapitala12.

Mennell,Murcott i van Otterloo ističu i doprinose Riesmana
i Sorokina: Riesmanova razmišljanja posvećena hrani u djelu
The Lo nely Crowd(1950)podutjecajemsuSimmelaiVeblena
iodnosesenapromjeneusimboličkomznačenjuhraneuSAD.
Sorokinova knjiga plod je specifičnih okolnosti:Hun ger as a 
Fac tor in Hu man Af a irs (1921)nastalajepodutjecajemautoro
vogneposrednogiskustvanestašicahranekojesubileposljedica
Oktobarske revolucije. Sorokin je izradio pomnu klasifikaciju
načinaumiranjaodgladi,aistraživaojeiutjecajtemperamenta
naglad,odnosprematehnikamaproizvodnjehrane,uvozuiiz
vozu,migracijama,ratu,kriminalitetu,ustancima,revolucijama,
teodnospremaorganizacijidržave13.

Među spomenutim, relativno skromnim doprinosima klasične
sociologijeproblemimahraneiprehrane,izdvajaseEngelsova
studijaPo lo žaj rad nič ke kla se u En gle skoj (izvornoobjavljena

10Veblen, T. (1953) The The ory of the Le i su re Class, New York: Mentor, 
str.7475.

11Corrigan,P.nav.djelo,str.25.
12Bourdieu,P.(1984)Dis tin ction. A So cial Cri ti que of the Jud ge ment of Ta ste,

London:Routledge&KeganPaul,str.27.
13Mennell,S.,Murcott,A.ivanOterloo,A.H.nav.djelo,str.1011.
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1845).IakoEngelshranuiprehranunijepromatraokaoproble
meper se,negoihjekoristioposrednokaopokazateljedruštve
nenejednakosti,ovajjetekstbiosvojevrstanpoticajzadaljnja
istraživanjanapodručjusociologijehraneiprehrane.Ustudiji,a
posebnoupoglavljuVe li ki gra do vi, detaljnoseanalizirakvalite
taživotaradničkihobiteljiuindustrijskimsredištimaEngleske,
IrskeiŠkotske.Engelsnavodimnoštvoprimjerakrajnjebijede,
gdjeposebnoističeizrazitološeuvjetestanovanja,teoskudnu
inekvalitetnuprehranukojajenerijetkodovodiladoizgladnje
lostiismrti14.Radničkaprehranaovisilajeosigurnostiradnog
mjesta i nadnici, gdje suunajpovoljnijempoložaju bili indu
strijskiradnici.Međutim,dabiseradničkaobiteljkolikotoliko
kvalitetnohranila,trebaojeraditisvakičlanobitelji.

Utakvimslučajevima(kojisubilinajrjeđi)obiteljjemoglaosi
gurati prehranukoja jepodrazumijevalameso za ručak, te sir
islaninuzavečeru.Radnicikojisuimalimanjeprihodemeso
su jeli dva do tri puta tjedno ili samonedjeljom, a uglavnom
susehranilikrumpiromikruhom.Zanjimasuslijedileobitelji
kojesumesoupotpunostizamijenileslaninompomiješanoms
krumpirom,doksemeđunajsiromašnijimajeosir,kruh,zobena
kaša i krumpir, a ponegdje je prehrana bila reducirana uglav
nomnakrumpir(osobitomeđuirskimobiteljima).Kaoposeban
pokazateljsiromaštvaEngelsjeisticaokonzumiranječaja,tra
dicionalnogbritanskognapitka: oneobitelji koje nisu pile čaj
bilesunajsiromašnije,anemogućnostnabavkečajasmatralase
dokazomkrajnjebijede15.Nakoncu,trebakazatikakosegornji
podaciodnosesamonaoneobiteljiukojimajebiozaposlenba
remjedančlan.Uostalimslučajevimaradničkeobiteljibilesu
prepušteneslučajuiovisilesuomilostinji,prošnji,sakupljanju
otpadaka,anaposljetkuikrađi.

Hra nje nje – sa mo o dr ži va fi zi o loš ka  po tre ba ili  
nad o sob ni ri tual za jed niš tva

Sljedeći ključni esej u sociologiji prehrane je Simmelova So
ci o lo gi ja obro ka (izvornoobjavljen1910),gdjese ističekako
jeljudimanajvišezajedničkaupravopotrebazajelomipićem,
kojajenajegoističnija,tebezuvjetnoineposrednoograničenana
pojedinca.Naime,onoštoosobajedeilipijenipodkojimuvjeti
manemožeistovremenokonzumiratinitkodrugi,nitiitkomože
naistinačinosjetitiokusistestvari16.Iakojeuzimanjehranei

14Engels,F.(1977)Po lo žaj rad nič ke kla se u En gle skoj,Beograd:Prosveta–
BIGZ,str.372.

15Isto,str.73.
16Simmel,G.(2001)Kon tra punk ti kul tu re,Zagreb:NakladaJesenskiiTurki

Hrvatskosociološkodruštvo,str.275.
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pićauprvomreduegoističnafiziološkačinjenicaonaje,istovre
meno,općenitaiuniverzalnaljudskapotreba.Međutim,obrok
postajesociološkominstitucijomutrenutkuzajedništvazasto
lomidijeljenja:ništanemožetakosjedinitiljudekaookuplja
njeokohraneipića.Upravozajedništvouzdižejeloupodručje
uzajamnogdruštvenogdjelovanjainadosobnogznačenja,čime
dobivaiznimnudruštvenuvrijednost.Tavrijednostse,tijekom
povijestiiurazličitimkulturama,najboljeočitovalaubrojnim
pravilima,zabranama i tabuimakoja jeodređenagrupaodno
snozajednicavezivalauzzajedničkeobrokeikojesunajčešće
podrazumijevaleisključenjapojedinihkategorijaljudi(drugači
jeetničke,vjerske,kastinskeiliklasnepripadnosti isl.)17.Isto
tako,uzzajedništvojevezaniestetskiaspektjela,kojisesastoji
oddruštveneformeiliinterakcijeblagovanjaiproizlaziizdru
ženja, te nema nikakve veze s okusom,mirisom ili izgledom
hraneipića.Estetskiaspektjeizražajnijištojevišepročišćen
odfiziološkogaspekta:ukolikojelomanjeslužiutaživanjugla
di,više sunaglašeninjegovi formalni aspekti.Nadalje, što su
naglašenijimanirizastolom,utolikosudruštvenainterakcijai
oblicidruženjaneovisnijiodbilokakvogzadovoljenjaprirodnih
potreba.Dakle,estetskozadovoljstvokojeizazivajujeloipiće
utemeljenojenadvameđusobnoovisnauvjeta:prviseodnosi
nadruštveneformekonzumiranjahraneipića,adruginaodsu
stvointeresapovezanihsazadovoljenjemprizemnihfizioloških
potreba18.

Simmeljenaročitupozornostposvetioformalizacijiistilizaciji 
konzumiranjahrane,štojetakođerostavilotragausuvremenoj
sociologijiprehrane.Ključnielementiovihdvajuprocesasure
dovitostihijerarhijaobroka,apotomreguliranjeponašanjapri
jeluinjihovonormiranje,štojeuprošlostibilaprivilegijaviših
slojeva.Simmelseupuštaudetaljnuanalizuformalizacijeisti
lizacijejedenja,počevšiodpravilaodržanjunožaivilice,oblika
tanjura,bojestolnjakaivrstepribora,individualnogizgledaser
viranogjela,pasvedocjelokupnogizgledablagovaonice19.Na
predakprocesaciviliziranjaikultiviranjaprehraneputemforma
lizacijeistilizacije(štojevrlosličnoEliasovimanalizama,op.
a.)doveojedopostepenogzanemarivanjasubjektivneiprirodne
svrheprehrane,odnosnopukogutaživanjagladi.Svesloženija
pravilaponašanjaicjelokupnaregulacijaprocesaprehranepre
sudnosuodredilakakosamčinjedenja,takoidruštvenuinter
akcijukojaseodvijazastolom.SpomenuteSimmelovetvrdnje
od iznimne suvažnosti za daljnji razvoj sociologije prehrane,
osobitonjegovonaglašavanjedruštvenedimenzijezajedničkih

17Isto,str.276277.
18Gronow,J.(2000)So ci o lo gi ja uku sa,Zagreb:JesenskiiTurk,str.178179.
19Simmel,G.nav.djelo,str.277280.
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obroka,štojeimalonizimplikacija.Mnogisuvremeniautoriu
svojimsu teorijskimiempirijskimradovimaupozoravali (pri
mjerice Douglas, Beardsworth, Keil, Goody i Mennell) kako
uvijekvaljapodsjećatinatemeljnudistinkcijuvezanuuzhranui
prehranu,kojarazlikujebiološkofiziološkunužnosthraneipi
ća(kaoopćihinužnihuvjetapreživljavanja),odnjihovihdruš
tvenihdimenzijakoje,povijesnogledajući,ukorakprateproces
konzumiranja.Simmelovistavoviidanassuimplicitnoprisut
niusociologijiprehrane, iako jepristupprehranisuvremenog
čovjekaobrnut.

Naime,naglasakjenadruštvenomaspektuhranjenjaunajširem
smisluriječi,pateorijskeraspraveiempirijskidokazipokriva
junizaspekatavezanihuzhranuiprehranu(npr.njihovesim
boličkefunkcijeiznačenja,etičkeiestetskedimenzijehranei
prehrane,povezanostspojedinimreligijskimaspektima,utjecaj
industrijenaproizvodnju,preraduidistribucijuhrane,globali
zacija i lokalizacija načinaprehrane i slično), ostavljajući do
jamkako se zaboravlja na temeljne funkcije hrane i pića kao
materijalnihizvoraenergijenužnihzafunkcioniranjeorganizma
odnosnopukopreživljavanje.Dakle,dokjeSimmel,kaojedan
od začetnika sociologije prehrane, induktivnimputemnačinio
elegantan izvododmaterijalnih ifizičkihkadruštvenim idu
hovnimaspektimaprehrane,danasjesituacijaobrnuta.Naovu
činjenicuslikovitoupozoravajuBeardsworthiKeil:“...Iakočvr
stopodupiremoidejudasusimboličkedimenzijehraneiprehra
neključnezasociologeostaje,naravno,činjenicadakadaosoba
jede,onilionanekonzumirajusamosimboličkesastojkeodre
đenenamirnicenegoinjenefizičkekomponenteinutrijente.”20.

Tri osnov na so ci o loš ka pri stu pa pre hra ni:  
funk ci o na li stič ki, struk tu ra li stič ki i raz voj ni pri stup

Na koncu, treba kazati kakomeđu suvremenim autorima po
stoji suglasnost o glavnim teorijskometodološkim pristupima
kojisu,uodređenimperiodima,dominiraliupristupudruštve
nihznanostiproblemimahraneiprehrane.Gledajućikronološ
ki,možesezaključitikakosupojedini teorijski imetodološki
pravcikojisudominiraliuopćojsociologiji(iantropologiji)u
pojedinimrazdobljima,u istovrijemebili „popularni“ imeđu
sociolozima(antropolozima)kojisusebaviliproblemimahra
neiprehrane.Istotako,klasifikacijapojedinihautorskihpristu
paodnosnoempirijskihistraživanjanijekrutainepromjenjiva,
nego ima–uprvomredu–orijentacijsku iheurističkusvrhu.
Usvojojshemirazlikuje triglavnapristupaunutarsociologije

20Beardsworth,A.andKeil,T.(2001)So ci o logy on the Me nu. An In vi ta tion to 
the Study of Food and So ci ety,London:Routledge,str.69.
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hraneiprehrane:funk ci o na li stič ki, struk tu ra li stič ki i kul tu ra li
stič ki.21Nešto jedrugačijashemakojudesetljećekasnijenude
Mennel,Murcott i vanOterloo smatrajući kako se radovi po
svećenihraniiprehranimogu,steorijskogaspekta,klasificirati
ufunkcionalističke,strukturalističkeirazvojne.22Beardsworthi
Keil„objedinjuju“dvijegornjeshemeidijeleteorijskepristupe
učetirikategorije:funkcionalističku,strukturalističku,kultura
lističkuirazvojnu.23Udaljnjemtekstukoristitćemoshemupre
maMennellu,MurcottivanOterloo,unutarkojećemo–prema
potrebi–uklopitidijelovedrugihdvijuteorijskihshema.

Funk ci o na li stič ki pri stup pre hra ni:  
pre hra na kao funk ci ja ili dis funk ci ja  

druš tve nog su sta va

Funkcionalizamistražujenakojinačinhranaiaktivnostiveza
neuznjudoprinoseodržavanjudruštvenogsistemakaocjeline.
Istraživanja funkcionalističkeprovenijencijebaveseorganiza
cijompodsistema proizvodnje, distribucije i potrošnje hrane i
načinanakojionidoprinoseodržavanjudruštvenogsistemakao
funkcionalnecjeline.Posebannaglasakstavljenjenadruštvene
funkcijeraspodjeleipotrošnjehrane,odnosnonaobičajekojisu
uznjihvezaniikojiizražavajuijačajudruštveneodnosekojisu
bitnizastabilnostčitavogsistema.Naprimjer,pretpostavljase
datradicionalneaktivnostivezaneuzhranuiprehranumogupo
zitivnodjelovatinajačanjespolnepodjele,kojasesmatrafunk
cionalnomzadruštveni sistem jer stvara temelj zaodržavanje
nuklearneobiteljikojaimaključnuuloguureprodukcijidruštva,
teprimarnojsocijalizacijidjece.

Uzfunkcionalneelemente,analizirajuseidisfunkcionalniele
mentiilatentnefunkcijevezanuuzhranuiprehranu,tenjihove
posljedicekojeseodražavajunarazličitimrazinamadruštvenog
sistema.Takvaje,primjerice,analizamehanizamakojigeneri
raju strahove i anksioznosti vezane uz hranu i prehranu.Ova
problematika sve je prisutnija u suvremenom svijetu i na po
seban je način potaknuta aktualnim raspravama i prijeporima
vezanimuzštetnostilikorisnostgenetskimodificiranehrane24.
Isto tako, treba uzeti u obzir opsjednutost suvremenog čovje
kadebljinom,tenesigurnostvezanuuzizbor izmeđuorganski
uzgojenih namirnica s jedne, te onihmasovno proizvedenih i

21Goody,J.(1982)Co o king, Cu i si ne, and Class: A Study in Com pa ra ti ve So ci
o logy,NewYork:CambridgeUniversityPress,pp.1239.

22Mennell,S.,Murcott,A.ivanOterloo,A.H.nav.djelo,str.1226.
23Beardsworth,A.andKeil,T.nav.djelo,str.5670.
24Myerson,G.(2001)Don na Ha ra way i ge net ski mo di fi ci ra na hra na,Zagreb:

NakladaJesenskiiTurk.
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industrijskiprerađenih,sdrugestrane.Najvećibrojstudijauko
jimaseeksplicitnokoristiofunkcionalističkipristupnastaojeu
okvirubritanskeškolesocijalneantropologije.Terenskiistraži
vačiizspomenutogkruga,kojisudugotrajnoboraviliiradiliu
kolonijalnojAfriciprijeDrugogsvjetskograta,smatralisukako
suproučavanjehraneigladiključnizarazumijevanjedruštvenih
odnosa,političkogživota,teanalizustrukturalnihpromjenakoje
jeutadruštvadonijelabritanskavladavina.

ToosobitodolazidoizražajakodantropologinjeRichards,koja
jeproizvodnju,pripremuikonzumacijuhranesmjestilaunutar
društvenog i psihološkogkonteksta, pokazajući kako jemeđu
južnoafričkimplemenomBantuisjevernorodezijskompleme
nuBembatajprocesčvrstopovezansaživotnimciklusima,od
nosimameđu ljudima i sa strukturomgrupe25.Sposebnom je
pozornošćuistraživaladruštveneodnoseinjihovupovezanosts
razmjenomhrane,gdjejedetaljnoopisaladruštvenedimenzije
proizvodnjehrane,njenepripreme,distribucije ikonzumacije.
Richardsjeuočilakakosusverodbinskevezebilesnažnoobi
lježenepropisanimpravilimadijeljenjadobara,kojasu–sdruge
stane – bivala prekršena u vrijeme nestašica i prijeteće gladi.
Jednomriječju,autorica jesmjestilanutricionističkukulturuu
šire društveno i ekonomskookružje.Time je uspjela pokazati
kakosimboličkoznačenjehrane,prehrambenihpraksiinavika
imaintegrativnufunkciju,jerslužikakozaizražavanjerodbin
skihveza, tako i za izvršavanjedruštvenihobvezana temelju
reciprocitetameđuostalimčlanovimaplemena26.

Funkcionalniznačajhraneiprehraneprisutanjeumonografija
maRadcliffeBrowna,posebnou raspraviostanovnicimaAn
damanotočja,gdjeje–nasličannačinkaoRichards–pokazao
nakojenačinezajedničkaproizvodnjahraneinjenaraspodjela
unutarzajedniceslužezanaglašavanjeosjećajameđusobnihob
vezaimeđuovisnosti,odnosnozaojačavanjeiintegriranjean
damanskogdruštva27.

Britanski antropolog EwansPritchard, u jednom od klasičnih
antropološkihdjelapodnaslovomThe Nu er (1940)dokumenti
rapolitičkeiekološkedimenzijedruštvaafričkognarodaNuer,
kojejeobitavaloizmeđurijekaNiliKongo28.Autorjedetaljno
opisaovezeizmeđurodbinskogsistemaiprostorneorganizaci
je,pokazavšikakojeprehrambenisistemovogstočarskogna
rodabioutemeljennasimbiozisastokom.Funkcionalnevezeu

25Mennell,S.,Murcott,A.ivanOterloo,A.H.nav.djelo,str.1314.
26Beardsworth,A.iKeil,T.nav.djelo,str.59.
27Isto,str.5960.
28Moore, J. D. (2002) Uvod u an tro po lo gi ju. Te o ri je i te o re ti ča ri kul tu re, 

Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.201203.
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sistemuhraneodnosnoprehranebilesumnogovidljivijenego
u suvremenimdruštvima,gdje takvevezenemajuneposrednu
vezusasvakodnevnimživotom:zaNuererealnostproizvodnje
hraneisezonskihmigracijazastokomsastavnisu,dapačesre
dišnji,dionjihovog svakodnevnogživotnog iskustva29.Dakle,
funkcionalističkipristuptežidokazatikakonačiniprehraneiz
ražavaju i simbolizirajuoblikedruštvenihodnosa. Istraživanja
funkcionalističkeprovenijencijepokazalasukakoseaktivnosti
vezaneuzpotraguzahranomnemoguprovestibezkoordinacije
unutargrupe,tekakopripremaikonzumacijahraneimajuvažnu
ulogu u održavanju i integriranju društvenih struktura (barem
što se tiče„primitivnih“društava,kodkoji je tomnogo lakše
uočiti).

Struk tu ra li stič ki pri stup pre hra ni: du bin ska po ve za nost 
lin gvi stič kih i hra nid be nih obra za ca – hra na kao kod, 
simbol i ko mu ni ka cij ska ozna ka 
OvdjećemoseosvrnutinaLeviStraussovdoprinospoveziva
njustrukturalizmasprehranom.Istražujućiantropološkiietno
grafskimaterijal(posebnoonajpovezansmitologijom),Levi
Strauss je pretpostavljao kako istraživanje površinskih pojava
možedovestidoprepoznavanjadubinskihuniverzalnihobraza
ca,odnosnostrukturakojepredstavljajunepromjenjivetemelje
nepreglednojraznolikostikulturnih(iostalihdruštvenih)oblika.
Strukturalizampočivanalingvističkojanalogiji:pojavnikultur
nioblicigenerirajusenaistinačinnakojisesvakodnevnijezik
proizvodiodjednogdubljegtemeljnogsistemapravila30.Dakle,
ključni utjecaj na njegov strukturalistički pristup imale su te
orije strukturalne lingvistike, aposebno idejada seprepozna
tljivifo ne mi,odkojihsekonstituirajujediniceznačenjasvakog
jezika,konstruiranepoprincipubinarnihopozicijakontrastnih
fonetskihzvukova.

Preslikavajućiovopravilonapodručjeukusaodnosnogastrono
mije,LeviStraussuvodipojamgu ste makaoanalogijupojmufo
ne ma,aprimjerbinarnihopozicijanapodručjugastronomijetu
mačiuspoređujućirazlikeizmeđuengleskeifrancuskekuhinjes
obziromnasljedećetrisuprotnosti(odnosnobinarneopozicije):
endogeno–egzogeno(ilinacionalno–egzotično),središnje– 
rubno,teobilježeno–neobilježeno(ilizačinjeno–neutralno).
Pitanjavezanauzhranuiprehranupostavljenaizstrukturalistič
keperspektiveusmjerenasunapravilaikonvencijekojiupra
vljajunačinimanakojesenamirniceklasificiraju,pripremajui
kombinirajujednasdrugom.Iovdjesepretpostavljatemeljno

29Beardsworth,A.iKeil,T.nav.djelo,str.60.
30Isto,str.6061.
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strukturalističkopravilopremakojemusu(površinskaividljiva)
postojećapravilakuhanjamanifestacijedubljihskrivenihstruk
tura.Kategorijevezaneuzkulinarstvoimajudvostrukuvažnost:
prvo,oneomogućavajurazumijevanjepojedinihkulturaidruš
tava,jerjekulinarstvoodređenogdruštvajezikukojitodruš
tvopreslikavasvojustrukturuiizčegasemoguotkritinjegove
skriveneunutarnjesuprotnosti.Drugo,onevodeotkrivanjute
meljnihstrukturaljudskogmišljenja,iakojesadržajkojiimse
pripisujespecifičanzasvakopojedinodruštvo31.

NajpoznatijiprimjerLeviStraussovogstrukturalističkogpristu
pakulinarstvuječestocitirani,aliioštrokritizirani,kulinarski
trokut,pomoćukojegaseanalizirapreobrazbakojajeprisutna
uprocesupripremesirovihnamirnicaujestivuhranu.Kuhanje
seshvaćakaosredišnjaiuniverzalnačovjekovaaktivnostkoja
povezujerazlikuizmeđusirovogikuhanogsatemeljnom(antro
pološkom)distinkcijomizmeđuprirodeikulture.Utomsmislu,
kuhanjejeonoštotransformiraprirodu(sirovesastojke)ukultu
ru(hranuprilagođenuljudima).Međutim,ikuhanahranamože
seprocesomkvarenjaiznovavratitiuprirodnostanje,naistina
činkaoštoseisirovenamirnicemogupokvaritinaprirodanna
čin32.Razvijajućiovajkoncept,onstvaradetaljnoelaborirantro
kutnačinapripremenamirnica(uprvomredumesa),sobzirom
na kulinarske tehnike koje se primjenjuju.LeviStrauss uvodi
dvakriterijapremakojimaseutvrđujepovezanostnačinapripre
mehranesprirodomodnosnokulturom.Prvikriterijsusredstva
(npr.posuđeilipriborzajelo)kojasekoriste:takosepečenjena
žaru ipečenjeopćenito, tedimljenje identificirajusprirodom,
jersenalazeuizravnomdodirustoplinom.Nasuprotnjimaje
kuhanje koje se identificira s kulturom, jer zahtijeva posebno
izrađenuposudukao“posrednika”pomoćukojegasesirovana
mirnicaizlažeizvorutopline.Drugikriterijjekonačnirezultat
pripremenamirnice (mesa): za razliku od prethodnog slučaja,
ovdjesekuhanje ipečenje identificirajusprirodom,adimlje
njeskulturom.Naime,dimljenjemsemesopretvaraurelativno
trajnu(konzerviranu)namirnicu,doksekuhanjemi(posebno)
pečenjem dešava jednostavna transformacija, a pripremljena
hrananemožesedugočuvati jerse lakokvari.Ovajkoncept
doživiojemnogekritike:Mennell,primjerice,smatrakakopri
mjenakulinarskogtrokutauanalizinačinaprehraneeuropskih
društavaimaslabukomparativnuvrijednost.Naime,uslučaje
vimakadajeLeviStrausspromatraoiuspoređivaopojedinačne
kuhinje,odnosnofrancuskuienglesku,njegovisuzaključcioci
jenjenikaoponovnaaktualizacijapopularnihstereotipovakoji

31Mennell,S.,Murcott,A.ivanOterloo,A.H.nav.djelo,str.15.
32LeviStrauss,C.TheCulinaryTriangle,u:Food and Cul tu re. A Re a der,eds.

C.Counihan,iP.vanEsterik,(1997)London:Routledge,str.2829.
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se i inačevežuuzovedvije kuhinje, noovogaputa na jedan
prikriveni iintelektualiziraninačin33.

Za razliku od LeviStraussa koji je težio pronaći univerzalna
pravilaskrivenaujezikuhranekojabivrijedilazačitavočovje
čanstvoiusvimslučajevima,engleskaantropologinjaDouglas
usmjerilasenaanalizustrukturesvakodnevnihobrokauengle
skimkućanstvimainjenesustudijeimalevelikutjecajnasuvre
meniantropološkiisociološkipristuphraniiprehrani.Analizu
obrokaonatemeljinastrukturalističkojpretpostavcidaseihra
na,poputjezika,možesmatratisvojevrsnimkodomkojegtreba
dešifriratiodnosnootkritinjegoveskriveneporuke.Teskrivene
poruke odnose se na društvene odnose, kao što su “...različiti
stupnjevihijerarhije,uključivanjailiisključivanja,granicaipre
lazakaprekotihgranica.Kaoiseks,iuzimanjehraneima,uz
biološku,idruštvenukomponentu.”34.Drugimriječima,katego
rijehranedekodirajudruštvenedogađaje,azailustracijusvojih
postavkiautoricauzimatemeljnudistinkcijuizmeđuhraneipi
ća.Takose,primjerice,pićaukućanstvuposlužujustrancima,
poznanicima, radnicima, te članovimaobitelji.Međutim,krug
onihskojimasedijelihranaznatnojeuži iuključuječlanove
obitelji,bliskeprijateljeiuvaženegoste.Dakle,ovdjejeključna
razdjelnicaodnosizmeđuintimeidistance,gdjejejelosinonim
zaintimu,apićezadistancu35.

Strukturalističkipristuphraniiprehraniprisutanjeuradovima
Barthesakoji,nasličannačinkaoiDouglas,ističekakopojedi
nanamirnicapredstavljajedinicuinformacije,pasetakonamir
nicemogupromatratikaopojediniznakoviusistemukomunika
cije.Steorijskoggledišta,konceptualnejedinicekojesekoriste
uopisivanjuhranemogubiti uzetekaodijelovi sintakse (me
nija)istila (načinaprehrane)nasemantički,anenaempirijski
način.Ukoliko se analizahrane (namirnica) krećeuokvirima
semantike,ondaselegitimnomogupostavljatipitanjaonjenom
značenju.OvakavpristupBartheskoristiuanalizireklamnihpo
rukaposvećenihhraniiotkrivanekolikoglavnihtema.Jednase
odnosinapovezivanjepojedinihvrstahrane sprošlošću i tra
dicijom,kakobisenaglasiopovijesnikontinuitet.Drugaglav
na tema uključuje razliku izmeđumuškog i ženskog principa
i uključuje element sublimirane seksualnosti.Treća tema kre
ćeseokokonceptazdravlja,točnijeodržavanjatijelaudobroj
formi konzumiranjemodgovarajuće hrane. PremaBarthesu, u

33Mennell,S.(1996)All Man ners of Food: Ea ting and Ta ste in En gland and 
Fran ce from the Mid dle Ages to the Pre sent,Chicago:UniversityofIllinois
Press,pp.610.

34Douglas, M. Deciphering a Meal, in: Food and Cul tu re: A Re a der, eds. 
Counihan,C.andvanEsterik,P.(1997),London:Routledge,str.3641.

35Isto,str.41.
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razvijenim zemljama stvara se specifična nutricionistička svi
jestkojajeusmjerenapremaprilagodbiljudimodernomsvijetu,
dokseistovremenorazličitioblicičovjekovogponašanja,poput
sporta,odmora,islavlja,izražavajuupravokrozhranu36.

Strukturalističkom krugu pripada i francuski sociolog kulture
Bourdieukojise,zarazlikuodostalihstrukturalista,oslanjana
marksističkutradiciju.Bourdieuseusvojimstudijamanebavi
samoukusimakojisetičuhraneilipića,negoiukusimaveza
nimuz potrošnju uopće.Na odabir različitih dobara (ili uslu
ga)neutječesamoosobniukus,negoipoložajosobeusistemu
društvenestratifikacije,pasepripadnicimanižihklasapripisuje
vulgaran ukus,dokseuzpripadnikevišihklasavežepojamra
finiranogukusa37.Bourdieusmatradajesvakaosobaodređena
svojim klasnim položajem odnosno količinom ekonomskog i
kulturnog (simboličkog)kapitalakoji joj,većod rođenja, sto
jinaraspolaganju.Upravojerazlikovanjeianalizadvajuspo
menutihtipovakapitalaglavnaBourdieovateorijskainovacija. 
Kada seu svakodnevnomgovoru spominjekapital, obično se
mislinaonajekonomski.Međutim,Bourdieuupozoravanapo
stojanjekulturnogkapitala,kojisemože transformiratiueko
nomski, ali mu, isto tako, može biti i opozicija. Bourdieovo
shvaćanje kulturnog kapitala može se povezati sVeblenovim
pojmom upadljive potrošnje, gdje nije važna potrošnja sama
posebi,negonačinnakojiseonaobavlja,akojipodrazumije
vaneproduktivno iupadljivo trošenjenovca ivremena38.Kao
indikatorepotrošnjeBourdieuuzimavrstehrane,pića,odjeće,
namještaja,glazbe,umjetničkihdijelainovinakojekonzumira
pojedinaskupina.Onijasnopokazujudadruštvenegrupežive
urazličitimikonzistentnimsvjetovima,kojisudefiniranispe
cifičnomkombinacijomkulturnihpraksi,tepotrošnjomrazliči
tihmaterijalnihiduhovnihsadržaja(gdjeje,kakosmokazali,
odvelikevažnostinačinpotrošnje).Spomenutisvjetoviovise,
dakle,oposvespecifičnimkombinacijamaekonomskog ikul
turnogkapitala i osobekoje impripadajuunjima seosjećaju
posveprirodno,doksuimostalisvjetovinepoznatiičudni.Vi
sokikulturnikapitalrelativnojerijedakistogasemorazaštititi.
Akoekskluzivnipredmetigrupe,tenjenavrednovanjaikulturne
praksepostajudostupneostalimgrupama,onesemorajumije
njatikakobisezadržalarazlikovnadistanca.PremaBourdieu,
sklonosti ljudipremaodređenimvrstamahrane,odjeće iliko
zmetikestrukturiranesupremaistojtemeljnojstrukturikojaod
ređuječitavudruštvenusferu,atojekoličinaistrukturakapitala.

36Beardsworth,A.iKeil,T.nav.djelo,str.63.64.
37Mennell,S.nav.djelo,str.12.
38Corrigan,P.(1998)The So ci o logy of Con sump tion,London:SAGEPublica

tions,str.2627.
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Ukolikoželimoucijelostikonstruiratipodručjaživotnihstilova
unutarkojihsedefinirakulturalnapotrošnja,nužnojezasvaku
klasu(ipodklasu)utvrditinjenha bi tus,kojiiznovaprevodiu
poseban životni stil karakterističnepretpostavke i sredstva tih
relativnohomogenostrukturiranihuvjetaegzistencije39.Kakobi
dokumentiraorazličiteživotnestilovemeđuklasamaipodkla
samausuvremenojFrancuskoj,Bourdieujeproveoopsežnois
traživanjekojeje,izmeđuostaloga,pokazalokakosupromjene
životnihstilova(kojesuposljediceprijelazaiznižeuvišuklasu)
samo površne.Naime, pojedincimogu prihvatiti najuočljivije
dijelovenačinaživotavišegdruštvenogslojaukojisuseuspjeli
pomaknuti,alitajnovostvoreniskladostajesamonavidljivim
elementima.Novinačinživota,kojiseizražava,izmeđuostalo
ga,iodabiromosobitihnamirnica,namještajailiodjeće,previše
jebrzoprihvaćeninijeoblikovannapostepeniprirodannačin
dugogodišnjimodgojemiobrazovanjem.Dakle,osobakojase
uspjelapopetinadruštvenojljestviciidaljeostajeuskovezana
uzsvojeprvotnoklasnoporijeklo,kojejeodređujezačitavživot.
Iakojestrukturalističkipristupdaovelikdoprinosproučavanju
društvenihaspekatahraneiprehrane(primjericenjihoveuloge
umeđuljudskimodnosima,kaoisveizraženijukomunikacijsku
vrijednost),ipaknijeuspioostvaritiglavniciljodnosnorazotkri
tiskrivenuodrednicuhranekojabiimalauniverzalnuvrijednost.
UtomkontekstuposebnoseističeMennellovakritikastruktura
lističkogpristupa.MennellprihvaćaEliasovutezupremakojoj
glavninedostatakstrukturalizmaležiuidejitipičnojzazapadnu
misao,premakojojsepodrazumijevakakoupozadinipromjen
ljivoginaizgledkaotičnogsvakodnevnogsvijetakrijuskrivene
inepromjenljivestrukture.Opisanaredukcijanegativnoutječe
napokušajeshvaćanjanaraviiporijeklavelikihpromjenakoje
su sekrozpovijestdešavaleuprehrambenomsistemu ljudi, a
kojeposebnodolazedoizražajaumodernimdruštvima40.Kao
teorijska protuteža statičnom strukturalizmu javlja se razvojni
pristup,kojistavljanaglasakupravonafenomenpromjeneuna
činimaprehrane,iakonijeutolikojmjerikoherentaniteorijski
zaokruženkaofunkcionalizamilistrukturalizam.

Raz voj ni pri stup pre hra ni: druš tve ni pro ce si i raz voj ne 
smjer ni ce kao ključ ra zu mi je va nja epo hal nih pro mje na u 
sti lo vi ma ži vo ta i pre hra ne
PremamišljenjuBeardsworthaiKeil,glavnisupredstavniciraz
vojnogpristupaprehraniMennell(naizravannačin)iGoody(na
neizravannačin),teHarrisiFischler.Razvojnipristupprilično

39Bourdieu,P.(1984)Dis tin ction. A So cial Cri ti que of the Jud ge ment of Ta ste,
London:Routledge&KeganPaul,str.230.

40Mennell,S.nav.djelo,str.1314.
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je širokih okvira i unutar njega smještaju se različiti pristupi,
kojevežuodređenezajedničkepostavke i slični interesi.Raz
vojnateorijapočivanapretpostavcidajezarazumijevanjesu
vremenih društvenih odnosa i kulturnih oblika nužno uzeti u
obzirnačinenakojisupovezanisodnosimaioblicimakojisu
impovijesnoprethodili.Utomsmislu,usredišteinteresadolazi
društvenapromjena,odnosnonjeniuzroci,smjerovikojimase
kretala,tedruštveniprocesikojejepotaknula.Činjenicaposta
vljanjadruštvenepromjeneusredišterazvojneteorijepodrazu
mijevaiprisutnostkonflikataiprijeporaudruštvenomsistemu
(ikojimausociološkojanalizitrebaposvetitivelikupozornost),
štojedodatnipoticajzasociološkuanalizu41.

Ključno Mennellovo djelo All Man ners of Food (prvo izda
njeobjavljenoje1985.godine)komparativnajestudijanačina
prehraneirazlikauukusimauFrancuskojiEngleskoj,kojaje
imalavelikutjecajnasuvremenusociologijuhraneiprehrane.
U uvodnomdijelu knjige date su glavne odrednice razvojnog
pristupa,kojegaautorprihvaćakaoteorijskuorijentacijuunutar
kojeanalizirafrancuskuiengleskukuhinju(unajširemsmislute
riječi)odsrednjegavijeka,pasvedodrugepolovice20.stoljeća.
Analizukuharica,jelovnika,sljedovajelanabanketimaiostalih
pisanihizvoraMennellkoristikaopočetnutočkuuistraživanju
načinakonzumiranjahraneuBritaniji (iuneštomanjojmjeri
uFrancuskoj),pratećipovijesnirazvojodnosnopromjenekoje
su sena tompodručjudogađaleu spomenutomperiodu.Raz
vojnipristuppočivanapretpostavcidasukulturniukusi ipo
trebeljudiproizvodnjihovadruštvenogiskustva,kojegastječu
unutarplemena,zajednice,društvenegrupeiliklase.Međutim,
društvene sile koji oblikuju ukuse određene generacije proiz
vodsudugotrajnihprocesadruštvenograzvitkakojesutijekom
povijestistvaraleikumuliralemnogeprethodnegeneracije.Za
objašnjenjepromjenakojesedogađajunapodručjuukusatreba
primijenitipovijesnipristupitoonajkojipodrazumijevapažlji
voproučavanjenaizgledzbrkanogpovijesnogmaterijalakakobi
seutvrdilojelimogućeotkritisekvencijalniporedakkojikon
stituirastrukturiraneprocesepromjeneukusa42.UtusvrhuMen
nellkoristifigurativniodnosnosociogenetskipristupkojegaje
razradioNorbertEliasikojijeusmjerenisključivonarazvojne
procese.Glavni jeciljovogapristupa(figurativnesociologije) 
otkritinačinenakojeseljudipovezujuugrupe,slojeve,klase
odnosno društva: to su načinimeđuovisnosti koji obuhvaćaju
sveoblikesuradnjeisukobaikojisuuvrlorijetkimslučajevima
statičniinepromjenjivi.

41Beardsworth,A.iKeilT.nav.djelo,str.6465.
42Mennell,S.nav.djelo,str.15.
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PremaEliasu,glavnapokretačkasiladruštvenogikulturnograz
vojanalaziseusukobuinatjecanju izmeđudruštvenihgrupa,
bezobzirajeliriječoteritorijalnimjedinicama,malimgrupa
mailidruštvenimslojevima.Modelisukobaioblicinatjecanja
mijenjajuseirazvijajutijekomvremenaiizražavajusenane
brojenomnogonačina.SljedećiključnipojamunutarEliasova
teorijskogpristupajeravnotežamoći,kojaseneodnosisamona
odnosemeđudržavama:gdjegodsuljudipovezaniimeđusob
noovisni,oniimajumoćjednihnaddrugima,ponekadvrlone
jednakuijednostranu,ponekaduravnoteženuiobostranu.Moć
gotovouvijekfluktuiradoodređenegranice ičestosemijenja
tijekomvremenauodređenompravcu.Samačinjenicadasulju
dimeđusobnoovisnipodrazumijevadanastojeupotrijebiti(pri)
silunaddrugima,kojaneoblikujesamonjihovoponašanje,ne
goiukuseinačinenakojidoživljavajusebeisvojeaktivnosti.
Dakle,Eliasjekonstruiraovrloširokurazvojnuteorijukojaje
imalarasponodprocesanastajanjadržava,pasvedooblikova
nja individualnogponašanja iosobnosti.Na temeljuopsežnog
istraživanjazapadnihdruštavaEliaszaključujekakojeunjima
nekoliko stoljeća trajaocivilizirajućiproces,koji jezaposlje
dicu imao epohalnupromjenu.Naime, vanjski pritisci koji su
djelovalinaponašanjepojedincatijekomrazvojasuinternalizi
rani,štoznačidapojedincisamiorganizirajuikontrolirajusvoje
ponašanje.Zamjenaizvanjskihpritisakaunutarnjimzahvatilaje
gotovosvapodručjadruštvenogživota,patakoipodručjehra
neiprehrane.Utomsmislu,Eliasjenajvećupozornostposve
tiociviliziranjuisamokontroliponašanjazastolom,amanjidio
samoj hrani, gdje je u prvom redu istraživao važnostmesa u
srednjeminovomvijeku.

Eliasbilježijošjednuvažnučinjenicuvezanuuzmesoiciviliza
cijskiproces,aonaseodnosinapromjeneunačinunjegovaser
viranjausrednjeminovomvijeku.Ugornjemslojusrednjovje
kovnogdruštvanastolusučestobileserviranečitaveživotinje
ilinjihovivelikidijelovi,kojesuserazrezivalezastolom:takav
seobičajzadržaodo17.stoljeća,aponegdječakitijekom18.
stoljeća.Rezanjeidijeljenjemesazastolombilajeosobitačasti
pripadalejedomaćinuiliuglednimgostima43.Spomenutaprak
sapostepenonestajepodutjecajemvišefaktora,međukojima
Eliasizdvajapostupnosmanjenjekućanstava,gdjenizposlova
(pa tako ipripremu iprodajumesa)preuzimajuprofesionalci,
doksekućanstvoizproizvodnepretvaraupotrošačkujedinicu.
Dakle, na tom se području dogodio tipičan civilizacijski zao
kret:odrazrezivanjaživotinjazastolomkaouglednezadaće,do
postepenogjavljanjaosjećajamučnineigađenjapripogleduna

43Elias, N. (1996) O pro ce su ci vi li za ci je: so ci o ge net ska i psi ho ge net ska  
is tra ži va nja 12,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,str.167168.
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čitavemrtveživotinje,štojedovelodotogadaserezanjemesa
premještauskriveneispecijaliziraneenklave(klaoniceimesni
ce)kakvepoznajemousuvremenomsvijetu.PrimjenjućiElia
sovteorijskimodelnakonkretanproblemanalizenačinaprehra
neiukusauFrancuskojiEngleskoj,Mennellželipokazatikako
sepromjenljivestrukturedruštvenemeđuovisnosti,tepromjene
uodnosimamoćiunutardruštvaodražavajunapodručjahrane,
prehraneiukusa.Utomsmislu,onsmatrakakonetrebastrogo
odvajatinutricionističkeodestetskihaspekatarazvojaprehram
benihnavika:distribucijanamirnicaunutardruštvaipromjene
koje su se događale na tompodručju povezani su s istraživa
njemdruštvenihmehanizamakojisuuvjetovaliistvaralistilo
veinačinepripremenamirnica(kuhanja),kojisuserazvijalii
slijedilijedandrugoga,nasličannačinkaoštosetodešavalosa
stilovimauumjetnosti.

Mennell svoju studiju zaključuje opisompromjena koje su se
dogodile u zapadnjačkom načinu prehrane od srednjeg vijeka
dopolovice20.stoljeća.Kaoključnepromjene,izdvajapojavu
discipliniranjaikontroletijela,usponipadvažnostiklasnedife
rencijacijeunačinimaprehrane,tekomercijalizacijuiinternaci
onalizacijuproizvodnjeidistribucijuhrane,štodobivaposebnu
važnost u današnjem globaliziranom svijetu. Ipak, najvažniji
Mennellovteorijskidoprinossuvremenojsociologijiprehraneje
konstatiranjepostojanja jednognaizgledkontradiktornog tren
dakojiobilježavasuvremenuprehranu ikoji sekrećeuprav
cu smanjivanja opreka, te rasta raznolikosti u prehrambenim
navikamaikulinarskimukusima44.

Indikatorikojeizdvajazailustracijusmanjivanjaoprekasuslje
deći:smanjujusedruštvenerazlikekadajeupitanjukonzumi
ranjekoličinehrane;apetitsecivilizira,štojeposljedicasigur
neopskrbehranomibrigezasamokontrolutijela;smanjujuse
razlikeizmeđusezonskihnačinaprehrane,izmeđusvakodnevne
iblagdanskehrane,temeđunačinimaprehraneuseluigradu;
prerađena (industrijski obrađena) hrana postaje dio jelovnika
svihslojevastanovništva;gotovosvikoristeuslugemodernoga
ca te rin ga,tepraktičneibrzehrane;opadarazmetljivostodno
snopripremaikonzumiranjeprevelikih inepotrebnihkoličina
hrane;smanjujesedistancaizmeđuprofesionalneidomaćeku
hinje,gdjevažnuuloguunjihovupribližavanjuimajukuharicei
različitinaputcizapripremuhrane,terazvojtehnologijekućan
skihaparata.Naposljetku,naindividualnojrazinisvemanjizna
čajimapovezanostizmeđudruštvenogprestižaikoličinenovca
potrošenenahranu(ipiće).Indikatorirastaraznolikostisuslje
deći:višenemajednedominantneikrutestilističkehijerarhije

44Mennell,S.nav.djelo,str.322.
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hrane,kojajebilakarakterističnazaEuropuuprošlosti45.Umje
stonjejavljajusepluralizaminatjecanje,gdjeseposebnocijeni
postojanjerazličitihukusanakojepresudanutjecajimajumodni
trendovi, te restorani koji nude egzotičnuodnosno internacio
nalnukuhinju.Naistinačinsuusmjereneisuvremenekuharice,
kojesumeđusobnovrlorazličite,patakovišenepostoji(kaou
prošlosti)jednavodećaiopćeprihvaćenaregionalnailinacional
nazbirkarecepatakojabislužilakaoorijentirsvakodnevnepre
hrane.Uutjecajnimženskimčasopisimačlanciposvećenihrani
takođerpromičuraznolikostiosjećajkozmopolitizma.Nadalje,
narastraznolikostiutječespomenutasvevećasličnostizmeđu
profesionalne i domaćekuhinje, što jeposljedica čestog jede
njaizvankuće,tečinjenicedasusuvremenatehnologijaprerade
hraneiglobaliziranotržištenastoloveprosječnihobiteljidonije
lemnoštvonovih,egzotičnihiizvansezonskih,namirnicakoje
suuprošlostibilenezamislive.

Autorkojijedaoznačajandoprinossuvremenojsociologijihra
neiprehranejebritanskiantropologGoody.Iakonigdjeekspli
citnonespominjerazvojnipristup,onprihvaćanjegoveglavne
pretpostavkekaoteorijskapolazištausvomeistraživanjuhrane
iprehrane.Onsmatra(sličnokaoiMennell,op.a.)kakofunk
cionalistički, strukturalistički i kulturalistički pristupi gotovo
upotpunostizanemarujukategorijuvremenai(uneštomanjoj
mjeri)prostora,tenekoristekomparativnuipovijesnumetodu.
Stoga seGoody zalaže zanjihovoponovnouvođenjeu znan
stvenu analizu društva, pa tako i istraživanje načina prehrane
sa sociološkog zrenika.Raspravljajući o kategoriji vremena u
kontekstuhraneiprehrane(snaglaskomnaekonomijukućan
stava), Goodyističevažnostrazvojnogaspektakojipodrazumi
jevaanalizudužihrazdobljaodnosnopromjenadokojihjedošlo
uodređenomperiodu.Jednomriječju,postojebrojniteorijskii
empirijski razlozi za posvećivanje znatno veće pozornosti di
menzijivremenauistraživanjunačinaprehrane.Udosadašnjim
istraživanjima(posebnoantropološkim)kulturaprehraneodre
đenogdruštvapromatralasekaokontinuirananormativnastruk
tura koja prihvaća ili odbija strane i nove elemente, ovisno o
njihovojstrukturalnojilistilskojkompatibilnosti.Govorećiop
ćenito,ovakavteorijskipristuppočivanapretpostavci(tipičnoj
zastrukturalizam)opostojanjukontinuitetakojiležiupozadinii
kojijestabilaninepromjenjiv,doksepromijenedogađajusamo
napovršini,umanjevažnimsegmentima.Utomsmislu,druš
tvenodjelovanje integrirano je idobrouklopljenoupostojeće
društveneikulturneokvire.

45Isto,str.328.
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Relativnojelakouočitiiopisatipromjeneunačinimakuhanja
kojedolazeizvanaikojesuposljedicauvođenjanovihnamir
nica ikulinarskih tehnika. Iako jepodručjepripreme ikonzu
miranjahraneuglavnomkonzervativnoivezanouztradiciju,u
određenimslučajevimadogađajuseiznenađujućepromjene,kao
što je npr. bilouvođenjekrumpirauprehranu Iraca,masovne
upotrebe rajčica u SADu (osobito njihove industrijske prera
deuumakodrajčica–popularniketchup)ikukuruzauAfrici.
Goodyjevpristupnačinimapripremehranespecifičanjepoto
meštonaglasakstavljanadvijedruštvenestrukture:kućanstvo
i klasu.Hrana je usko povezana s procesimakarakterističnim
zaljudskuvrstu:proizvodnjuireprodukciju.Proizvodnjase,u
prvomredu,odnosinastvaranjematerijalnihdobara,pasesto
gaiistraživanjenačinapripremehranedovodiuodnoskakos
distribucijommoćiiautoritetauekonomskojsferi,takoisdruš
tvenomstratifikacijominjenimpolitičkimposljedicama.Preci
znijerečeno,istraživanjeprocesapribavljanjahraneinjenetran
sformacijepokrivapetglavnihpodručja:uzgoj,pohranjivanje,
kuhanje,jedenjeičišćenje,kojepredstavljajufazeproizvodnje,
distribucije,pripreme,potrošnjeiodlaganja.

Uokvirusocijalneantropologijeisociologijenaposebansena
činističuanalizeprehraneameričkogantropologaHarrisa.Iako
jenjegovpristupteškosmjestitiunekioddominantnihteorijskih
pravaca,Mennell,MurcottivanOterlooističukakojeključno
HarrisovodjeloGood to Eat: Rid dles of Food and Cul tu re (prvo
izdanje objavljeno je 1986) izrazito antistrukturalističko i iz
ravnose suprotstavljaLeviStraussu,osobitonjegovoj senten
ci kako sunekevrste hrane “dobre za razmišljanje”46.Harris,
pomalo cinično, smatra kakovrednovanjehranekaodobre ili
lošezarazmišljanjeovisiotomekolikojeonadobraililošaza
jelo47.PosebnupozornostHarrisposvećujepovijesnojčinjeni
cipremakojojsenitijednapoznataljudskazajednicanehrani
svimeštojeokružujeištoimahranjivuvrijednost,negopostoje
grupniobrascipreferencijaiaverzija.Pokušavajućiprotumačiti
ovuzakonitost,Harrissmatrakakonjeneuzroketrebatražitiu
cjelokupnomsustavuproizvodnjehrane,aposebnoučinjenici
dahrananekimapredstavljaizvorbogatstvaimoći,dokvećini
služizapreživljavanjeodnosnozadovoljavanjeosnovnihfizio
loškihpotreba.NavišeprimjeraHarrispokazujekakosesvre
menommijenjajuprehrambenenavikerazličitihzajednica,što
objašnjavarazvojnim(kojisuuodređenojmjeribliskiievoluci
onističkim)argumentima.Upozadinipostojanjaprehrambenih

46Mennell, S.,Murcott,A. i vanOterloo,A.H. (1998)Pre hra na i kul tu ra. 
So ci o lo gi ja hra ne,Zagreb:Naklada Jesenski iTurk iHrvatsko sociološko 
društvo,str.2223.

47Isto,str.22.
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zabranaitabuauvijekstojipraktičnalogikakojasenastojipri
lagoditifizičkomokolišuiefektivnojeksploatacijidostupnihre
sursaunutarzadanogprirodnoekološkogkonteksta.Dakle,raz
lozizbogkojiseHarrissmatrazagovornikomrazvojnogpristu
pajeučinjenicidanastojiistražitiiopisatispecifičnedruštvene
uvjete i povijesne procese koji su doveli do etabliranja odre
đenogprehrambenogsistemaodnosnonutricionističkekulture48.

Velikdoprinossuvremenojsociologijiprehranedaojespomenuti
francuskiautorFischler,iakoonjegovojteorijskojorijentaciji– 
sličnokaoikodHarrisapostojeprijepori.Primjerice,Mennell,
Murcott i vanOterloo smatraju kako se njegovi radovimogu
svrstati unutar strukturalističkog teorijskogpravca,dok se– s
drugestrane–činiuvjerljivijomocjenaBeardsworthiKeil,koji
kaoprimarneizdvajajurazvojneaspekteFischlerovogpristupa
hraniiprehrani49.Naime,ključnajeFischlerovatezadatradici
onalnapravila,normeiznačenjakojastrukturirajuljudskuhra
nuodnosnonjenokonzumiranjesvevišepotpadajupodproces
disagregacije, odnosno razbijanja davno stvorenih pravila što
dovodidostanjakojeFischlernazivagastroanomijom.Takvo
suvremeno stanje humane prehrane posljedica je djelovanja
(najčešće)kontradiktornihinekonzistentnihpritisakanasvijest
suvremenogpotrošačahranekojepromovirajusnažnaprehram
benaipropagandnaindustrija,tedržavneinstitucije(uglavnom
uvisokorazvijenimzemljama).Podtakosnažnimpritiskomdo
lazidopromjenaosobnogidentitetailibaremonogadijelaiden
titetaosobekojijeodređenpripadnošćuspecifičnojkulinarskoj
kulturi,uglavnomuskovezanojuztradiciju50.

Temeljno je, dakle, Fischlerovo objašnjenje krize sljedeće:
umjestoheteronomnih(izvananametnutih)pravilakojasupre
sudno određivala tradicionalnu prehranu, suvremenu situaciju
sve više karakteriziraju manifestacije individualizma, autono
mijeianomije51.NačinnakojiFischlershvaćakulturnedimen
zije suvremenog prehrambenog sistema prilično je pesimisti
čan, iako naglašava kako postoje individualni i skupni napori
za obnovomnormativnog poretka u prehrambenim praksama,
koji bi iznovadefiniraoznačenjahrane i pojedinihnamirnica.
Tako,primjerice,pojedinciprihvaćajuodređenespecifičnena
činekonzumiranjahrane(kaoštosudijetalnailivegetarijanska
prehrana)kakobiobnovilispomenutunormativnulogiku unutar

48Beardsworth,A.iKeil,T.(2001)So ci o logy on the Me nu. An In vi ta tion to the 
Study of Food and So ci ety,London:Routledge,str.66.

49Isto,str.66.
50Fischler,C.(1988)Food,SelfandIdentity,So cial Sci en ce In for ma tionbr.2,

str.275292.
51Warde,A. (1997)Con sump tion, Food and Ta ste. Cu li nary An ti no mi es and 

Com mo dity Cul tu re,London:SAGEPublications,p.30.
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svogaprehrambenogsistemautemeljenognaosobnomizboru52.
PočetnatočkaFischleroveanalizesuvremeneprehranejepojam
ali men ta,podčimesepodrazumijevabilokoji temeljni jestivi
item koji semože naći unutar određene prehrambene kulture.
BeardsworthiKeilističukakoFischlerpreferirapojamali men ta 
uodnosunaLeviStraussovpojamgu ste ma,zakojegsmatrada
jemanje općenit i previše opterećen strukturalističkim znače
njimai implikacijama53.Sukladnotome,cjelovitiprehrambeni
sistemnekogdruštvasastojiseodsvihali me na tadostupnihu
određenomvremenskomperiodu.

SljedećiključnipojamunutarFishclerovogteorijskogmodelaje
jelovnikodnosnomeni,kojiseshvaćašireodnjegovogsvako
dnevnog,uobičajenogznačenja.Naime,jelovnikpodrazumijeva
niz pravila koja određuju izbor namirnicameđu svimdostup
nima,aunutarprehrambenogsistemapojedinogdruštvamože
postojatimnoštvojelovnika.Izdvojitćemonekolikotipičnihje
lovnikapremaFischleru:prvijetradicionalni,kojipreporukei
pravila izbora namirnica, te njihovo kombiniranje, derivira iz
običajneprakse.Takvapraksaformirasegeneracijama,anjena
neupitnostilegitimnostpokrićeimaučinjenicidugotrajnogpo
stojanja.Preporukeizabranetradicionalnogjelovnikasmatraju
sesamorazumljivima(prihvaćajusekaogotovečinjenice),pri
rodniminepromjenljivim.Odstupanjaodtakvihpravilaizabra
nadovodedo čuđenja, a ponekadprezira i gađenja.Nasuprot
tradicionalnomjeracionalnijelovnik,kodkojegasukriterijiiz
borakreiraniusvrhuostvarenjaodređenogcilja(npr.gubljenje
ili – što je znatno rjeđi slučaj – dobivanje težine, poboljšanje
fizičkihimentalnihsposobnosti,izbjegavanjepojedinihbolesti
ili,općenito,promicanjezdravlja).Ovakvijelovniciuglavnom
se temelje na znanstvenim ili kvaziznanstvenim principima i
čestouključujupriličnoproizvoljneomjere iproračunevrsta i
količina namirnica. Blizak racionalnom je praktični jelovnik,
kojimsetežiumanjitivrijemeinaporuloženeupripremusva
kodnevnihobroka,zatimhedonistički (kojemjeciljostvarenje
štovećegosjetilnogzadovoljstva),tetzv.moralnijelovnik,kod
kojeganaizbornamirnicapresudnoutječuetičkenormevezane
uzpolitička,religijska,iliekološkauvjerenjaosobe.

Zahvaljujući slobodnom izboru, pojedinci mogu konstruirati
osobnejelovnike,birajućiizmeđualternativnihjelovnikaipri
lagođavati ihvlastitomukusu, raspoloženju,materijalnimmo
gućnostima,pačakiokruženjuukojemkonzumirajuhranu.Ta
kvusituacijuFischlernazivapluralizmomjelovnika,štoznači
dapostojimnoštvoalternativnihshemakojestrukturirajuizbor

52Fischler,C.nav.djelo,str.290291.
53Beardsworth,A.iKeilT.nav.djelo,str.67.
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namirnica i načine njihova konzumiranja. Opisani pluralizam
imasvojeekonomskeidruštvenetemelje:onisenalazeugloba
lizacijiopskrbehranom, te industrijalizacijinjeneproizvodnje
idistribucije.Spomenutiprocesi,koji su isprepleteni idjeluju
zajedno,dovodedourušavanjatradicionalnihpravilagastrono
mijeistvaranjagastroanomije,sasvimnegativnimposljedica
ma54.Inakoncu,pluralizamjelovnikamožesedovestiuvezus
konceptompostmodernekoji,izmeđuostaloga,naglašavakako
mjesto pojedinca u društvenom poretku i formiranje osobnog
identitetasvemanjeovisiodruštvenojpoziciji,temjestuiulozi
usvijeturada,asvevišeonačinimapotrošnje.Upravoseputem
potrošnjeizražavapozicijapojedincaudruštvu,njegovaosob
nostiindividualnost.Natajnačinizborinačinaprehrane(kroz
kupovanje i potrošnju odabranih namirnica) postaju važnim
sredstvomustvaranjuosjećajaosobnogidentitetaiizražavanja
različitosti,odnosnokreiranjuvlastitogima gea.

Analizu razvojnogpristupaprehrani zaključit ćemo razmišlja
njima američkog sociologaSobala, koji u okviru razvojne te
orije raspravljaoutjecajudruštvenihpromjenananačinepre
hrane.Opisspomenutihpromjenatemeljinapojmu“društvena
dinamika”podkojimpodrazumijevasamo“...promjenevelikih
razmjera”,dokupristupuhrani iprehranikoristipojam“pre
hrambenakultura”,koji je širi iobuhvatnijiodpojma“načini
prehrane”kojegčešćerabeantropolozi ietnolozi.Sobal ističe
da se suvremeni analitičari društva iz različitih disciplina sla
žukakodanaspostojekrupnidinamičkiprocesikojidovodedo
strukturalnihpromjenausuvremenomsvijetu.Takva“društvena
dinamika”izražavaseuprocesimaglobalizacije,modernizacije,
urbanizacijeimigracija,doksenapodručju“prehrambenekul
ture”paralelnoodvijajuprocesikojeautornazivakonzumeriza
cija,komodizacija i delokalizacija55.Globalizacijapodrazumi
jevapovezivanjeodnosnointegracijuonogaštojenekadabilo
lokalno,regionalnoinacionalnouorganizacijske“aranžmane”
nasvjetskojrazini56.Dakle,nekoćlokaliziraneaktivnostiposta
ju prostornoneograničene i organiziraju se u globalnemreže.
Nahranuseglobalizacijareflektiratakodaseaktivnostipove
zaneuzproizvodnjuipotrošnjuhranesalokalnerazineširena
agroindustrijskeprehrambenekompleksekojifunkcionirajuna
svjetskoj (globalnoj) razini.Modernizaciju Sobal definira kao
strukturalnu promjenu koja uključuje tehnološki razvoj, gdje

54Isto,str.68.
55Sobal, J. Food System Globalization, Eating Transformations, and Nutri

tionTransitions,u:Food in Glo bal Hi story,ed.Grew,R.(1999),Boulder: 
WestviewPress,pp.13.

56McMichael,P.(1996)De ve lop ment and So cial Chan ge: A Glo bal Per spec ti
ve, ThounsandsOaks:PineForgePress.
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sekorištenjemišićnesnage ljudi iživotinja izpredmodernog
vremenazamjenjujemodernimkorištenjemenergijevode,pare
i fosilnihgoriva, tenuklearne i solarneenergije.Takavrazvoj
posljedica je industrijske revolucije, koja jedonijela korjenite
promjeneudruštvenojstrukturiikulturnimvrijednostima.Mo
dernizacijajeimalavelikeposljedicenaproizvodnju,preradu,
distribucije i konzumaciju hrane širom svijeta, a posebno u
industrijskirazvijenimzemljama57.

Urbanizacija je sljedećakrupna strukturalnapromjenagdje se
stanovništvo iz ruralnih sredina niske gustoće (u kojoj većina
sudjelujeuprimarnojproizvodnji)premještauurbane sredine
visokegustoće(gdjesuuvećiniuključeniusekundarneiposeb
notercijarnedjelatnosti).Natajnačinstanovniciruralnihpod
ručja,kojisunekoćproizvodilihranusamizasebeizalokalno
tržište,postaju–popitanjuovogglavnog resursa čovjekovog
preživljavanja – ovisni o (nepoznatim) drugima.Migracije su
strukturalna promjena gdje se ljudi sele iz svojih izvornih lo
kacijaunove,neovisnooudaljenosti–pri čemustvarajuno
vekulturnekontaktei“miješaju”prehrambenekulture,štopo
stepeno vodi do promjena načina prehrane. Veće migracijske
tranzicijedogađajuseutrenutkukadastatičnadruštvapostaju
društvaučestalihputovanjaiselidbi(tipičanprimjermodernog
dinamičnogdruštvasuSAD).Usporedosastrukturnimdruštve
nimpromjenamaodvijajusepromjenenapodručjuprehrambe
nekulture.Prvaodnjihjekonzumerizacija,kojasedešavakada
ljudi od aktivnih proizvođača dobara postaju pasivni potroša
či.Tada izvornu lokalnuhranuvlastiteproizvodnjesupstituira
“masovnahrana”izindustrijaliziraneproizvodnje,kojasenudi
na slobodnom tržištu.Suvremenapostindustrijskadruštvavi
sokosukonzumerizirana,štoseodražavanakreiranjemodernih
i postmodernih iskustava vezanih uz hranu i prehranu.Druga
je promjena komodizacija, kao izravna posljedica konzumeri
zacije.Utomkontekstuhranapostajeekonomskiobjektkojise
tretirakaosvakadrugarobanatržištu,bezobziranaspecifično
sti,simbolikuiznačenjakojehranaoduvijekima,zarazlikuod
drugihrobanatržištu.

Da šak fi lo zof skog i sim bo lič koan tro po loš kog  
po gle da na pro bav ni su stav i usta: osje til na,  

do ži vljaj na, sim bo lič ka, ima gi na cij ska,  
go vor na i spo znaj na zna če nja

Sasimboličkestranenajinteresantnijiorgan,odnosnoorgansa
najvišefunkcijakojesepovezujusanjimaiproistječuiznjih,su
usta.Funkcijeustasu:hranidbena,lingvistička,komunikacijska,

57Sobal,J.nav.djelo3.
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glazbena,kaoisenzualnate,usmislunovorođenačkogdoživljaja
svijeta,neposrednodoživljajna.Francuski simboličkiantropo
logG.Durandnaosnovutridominantnanovorođenačkarefleksa
utvrđujetri osnov ne sim bo lič koima gi na tiv ne an tro po loš ke do
mi nan te: a to sudominantauzdizanja (posturalnadominanta),
prehrambenodigestivnadominantairitmičkoseksualnadomi
nanta58.

Naprvojposturalnouzdižućojdominantistvarajusesli ke uspo
na, svje tla, da na, sun ca, ni ca nja, ra sta, odva ja nja, oruž ja i lu
stra ci jekojepredstavljajuosnovudnevnogsustavavrijednosti.
Za prehrambenodigestivnu dominantu su vezane sim bo lič ke 
sli ke gu ta nja, utro be, no ći, vo de, mje se ca, uka pa nja i si la ska u 
pod ze mlje – koje predstavljaju osnovunoćnog sustavavrijed
nosti. Inakoncutujeritmičkoseksualnadominantakojapred
stavlja sintetski sustavoblikovanja,vrlobitanza stvaranje ci
vilizacijskih,mističkih i religijskih imaginarija–vezaniuz tu
dominantusuprimjericeša ma ni zam, kult va tre, ob red ni ple so vi 
i gla zba, mi sti ka i ma gi ja, kao i ze mljo rad nič ki kon cept ci klič
kog vre me na sa pri pad nim obi ča ji ma kul ta plod no sti.Prehram
benoidigestivnousimboličkomsmislukonstruiracivilizacijski
vrloznačajnusimboličkushemutzv.noćnogsimbolizmakojau
poveznici sadnevnimsimbolizmomsačinjava“filozofijukon
trasta” koja je zametak logičkih, racionalističkih, tehničkih i
inovacijskihsustava–kojivodekakonceptulinearnogvremena
iprogresivizmukaospecifičnomviđenjupovijesti59.

Simbolihrane,gutanja,utrobevezanisuuzsimboličkushemu
kojaseumitologijamaiobredimapojavljivalaudvijekarakteri
stičnevarijacije:1.silazakjunakaupodzemlje(Gilgameš,Orfej,
Odisej)tenjegovpobjedonosnipovrataki2.ukapanje(ritualna
smrt) i kasnije uskrsnuće (Oziris, Thamuz, Perzefona, Krist).
Objevarijacijesusimboličkislične.Prvavarijacijajeviševe
zanauzkultherojateizbavljenjevoljeneosobeizpodzemljaili
pakstjecanjebožanskogznanjaibesmrtnosti.Drugajevarijaci
javiševezanauzkultplodnostizemlje(lunarnuepifanijuVelike
Majke)isvetkovineukapanjainicanjasjemenatevegetativne
plodnosti.Obje varijacije iste simboličke sheme predstavljaju
kombinaciju digestivne dominante (hranjenja, probave, utro
be,ukapanja)iposturalnedominante(nicanja,uzdizanja,rasta,
vegetacijskogobilja).

Odcjelokupnostidigestivnogsustavaizvišerazlogatrebapo
sebno izdvojitiusta.Uzosnovnufunkcijuustakoja jehranid
bena,teuznjihoveostalefunkcije(jezik,govor,komunikacija,

58Durand, G. (1991) An tro po loš ke struk tu re ima gi nar nog, Zagreb: August 
Cesarec,str.4354.

59Isto,str.63314.
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glazba)–ustasuinajneposrednijinačinupoznavanjasvijeta.U
tomsmislumađarskifilozofB.Hamvaspiše:U maj či noj utro bi 
pup ča nom smo vrp com po ve za ni sa svi je tom. Na kon što se ro
di mo, po ve za ni smo usti ma. Me đu osje ti li ma oko je ap strakt no; 
s pred me tom ko ji vi di oko ni kad ne mo že stu pi ti u ne po sre dan 
do dir, ni ti s nji me mo že sra sti. Uho pri puš ta stva ri već neš to 
bli že. Ru ka ih čak hva ta. A nos već udi še nji ho va hla plje nja. 
Usta pak, što za že le uzi ma ju u se be. I tek on da spo zna jem što je 
neš to kad to i oku sim. Usta su iz vor ne po sred nog is ku stva. Di
je te to do bro zna, kad se s ne čim že li upo zna ti, uzi ma to u usta. 
Čo vjek to ka sni je za bo ra vlja.60Osimhranidbenefunkcijeifunk
cijeneposrednogdoživljajastvarnostikrozokusnuosjetilnost,
teosimostalihsimbolaintimevezanihuzusnekojiproizlazeiz
psihoanalitičkih i simboličkoantropologijskihobrazaca–usta
imajuivišu,sofistiranijufunkciju,atojego vor nolin gvi stič ka 
funk ci ja,funkcijakomunikacijeapstraktnihipraktičnihporuka,
saopćavanja,upozoravanjanaopasnost,izricanjapoetskog,filo
zofijskog,vjerskog,empatijskog,znanstvenog,melodijskog–a
takoiratnog,sukobljenog,konkurentskog.Zatonijeneobično
daLeviStrauspronalazidu bin sku struk tu ral nu ana lo gi ju iz me
đu lin gvi stič kog i ga stro nom skog, koju izražava kao paralelu
“fonema”i“gustema”.

Sociologijskipristupi“hranikaoideji”strukturirajuumeđuod
nosima društva, segregacije, trenda, prestiža, konzumerizma i
epohalne promjenjivosti.Kako je vidljivo u navedenim staja
lištima,“hranakao ideja”dobro funkcionirakaoreligijsko je
dinstvozajedniceisvetogkojejeprožetotabuističkimzabra
nama.Također,hranafunkcioniraikaokomunikacijskisimbol,
kod,rafiniranidistinktivniizričajklase,kulturalnientitetzasebe
krozlokalnekuhinje,kaoobredipropis.Udubljemantropološ
kompogleduona je ipraizvorištemitologijskihslika, snažnih
kulturalnihobrazacaimaginacije.Uzsvenjezinepoveznicesa
kulturom i društvom, lingvističkim, govornim, simboličkim i
misaonim,uzsvenjezineparaleleukojimakorespondira–ona
jeinajneposrednijidoživljajživota,najneposrednije“znanjeo
svijetu” – a ujedno i nepresušna potreba koja se u kulturama
obiljapretačeusvojevrsnidigestivniigustatornirazvrat“šačice
odabranih”.Kaotakva,onapostajedif e ren tia spe ci fi ca“elite”
i“puka”,uvarijacijamakojekrozvrijemezadobivajuraznolika
obličja.

Za klju čak

Hranjenje kao najvažnija egzistencijalna potreba ljudi, unutar
različitihzajednicaidruštavazauzimaposvespecifičnuulogu– 

60Hamvas,B.(2002)Fi lo zo fi ja vi na,Zagreb:Ceres,str.10.
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ima posebne odnose sa svetim i totemskim, predstavlja (dio)
rituala zajedništva, nalazi se na razmeđi između siromaštva i
bogatstva, između orgijastičkih pretjeranosti i nutricističkih
naputaka. Podložna je društvenoj promjeni, sukobima, modi,
trendu, formalizirana je i distancirana od subjekta u ritualima
prestiža,tepredstavljanezaobilazansegmentanalizeunutarteo
rija konzumerizma i dokolice.Također, kao takva predstavlja
ilimožepredstavljatiosimfunkcijenekogdruštvenogsustava
takođerinjegovudisfunkciju.

Hrana koja je “energetsko gorivo života” – ujedno je i ideja,
idejnikoncept,kulturalnoobilježje,racionalnozahvaćanjepo
stojećihveza,strukturalnooruđenapretkaisegregacije,svjeto
nazoraidokolice.Također,hranajeinajneposrednijidoživljaj
životakaotakvog,primordijalninačin“učenjasvijeta”,prvotni
instinktpreživljavanjaivoljezamoćtesvihnjihovihpostoje
ćih nadgradnji. Sva opisana gledišta i pristupi (prvenstveno
sociološki, a također i iz drugih znanosti poput kulturologije,
religiologije,filozofije,antropologije)osvjetljavajuteknekeod
mogućihmisaonihaspekatahraneiprehraneudruštvimakroz
povijest.Bilitikonceptivezaniuzdruštvo,uzmitologijuire
ligiju,uzkulturološke,antropološke i lingvističkestrukturalne
obrasce,uzteorijerazvoja,konzumerizmaidruštvenesegrega
cije,ilipakuzsimbolizamosjetnihdoživljaja–svioniukazu
junaprehranukaonaneizostavnu,kakoegzistencijalnutakoi
idejnokonceptualnu,činjenicuživota.
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This article describes the main sociological and anthropological
meaningsofnutritionthroughhistory,frommythologicalandreligious
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consumeristic, functionalistic, structuralistic and developmental
theories (Bourdieu,Douglas,Durkheim,Elias,Fichler,Goody,Levi
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interesting is the connection of consumption with the mythological
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mediatorbetweentheprofaneandtheholyworld–because,fromthe
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Будућидаусебиобједињујемомногострукеиндивидуалне
иколективнеидентитете(идентитетулога,културни,етнич
ки, политички, верски, родни, сексуални), веома је тешко
утврдитикојимеђуњимапреовладавауодређенојситуаци
ји,какојемогућеевентуалнопомиритиидентитетскеамби
валентностии,коначно,какојемогућенаћинајпожељнији
начинзапотврђивањесопственогиодноспремаидентите
тимадругихидругачијих.Проблемсеусложњаваипостаје
озбиљнији нарочито онда када су у питању идентитетски
маркерикојистојена,реклобисе,супротним,екстремним
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позицијама,имајућиувидујавнопромовисанедискурсео
друштвеноприхватљивими/илидубокоукорењенимвред
ностима. Случај хибридности идентитета може се разма
трати на примеру религиозних хомосексуалаца, имајући
пресвегаувидуамбивалентностпоменутесексуалнеори
јентације и хришћанске етике, односно осуде истополних
партнерставаиљубави.

Књига коју овом приликом представљамо, Идентитет,
религиозност, сексуалност, аутора Милоша Јовановића,
доцентанаФилозофскомфакултетууНишу, значајан јеи
вредандоприноспоменутимнаучнимпромишљањима,те
матизујућипроблемидентитетарелигиознихЛГБТособау
Србији.Каоосновакњигепослужилоједугогодишњеауто
ровосоциолошкоинтересовањеиистраживањенаовутему
запотребедокторскедисертације,којујеЈовановићодбра
нионаДепартманузасоциологијуФилозофскогфакултета
Универзитета уНишу, 7. октобра 2015. године.Издавачка
кућаMediterranPublishingизНовогСада,усарадњисаМа
шинскимфакултетомуНишу,објавила јекњигу2016. го
дине.Тиме јенакритичкиувиднаучнојиширој јавности
понуђенатеоријскииемпиријскивреднапубликација,коју
ретко обрађивана тематика у науци, а контроверзна поле
микаујавности,сврставаумалобројнеиготовопионирске
подухватенаовимпросторима.

На 250 страна текста, књига је тематски структурисана у
четири поглавља са одговарајућим подпоглављима: Увод
(Идентитет:покушајразјашњењаконцепта;Социолошка
разматрањаидентитета;Идентитетикао„нужнефик
ције”),Структуралнедатости(Хомосексуалностидруштво
уСрбији2000их;РевитализованарелигијаиЛГБТпопула
ција),Делатност актера (Идентитет религиозних нехете
росексуалаца;Спиритуалностнасупротрелигији;Методо
логија;Напуштањеједнеодсфераипреграђивање;Усеби
пронађенавера)иЗакључак.ПредговорјенаписаладрИва
на Спасић, редовна професорка Одељења за социологију
ФилозофскогфакултетауБеограду,маестралнонасуводећи
укњигуједнимсвојимличнимсећањем,контекстуалнопри
лагођенимтематицикојасеукњизиразматра.Истовремено,
нијепропуштенаприликадасеукаженаквалитетизначај
самемонографије.Посебнојеважноосврнутисеинаврло
опширансписаклитературе,релевантних(научних)извора
података,којијекоришћенууобличавањукњигеипонуђен
нањеномкрају,начаквишеод40страна.Несумњивовисок
нивообавештеностиаутораопредметуистраживањајена
појединим,додушеретким,местимаукњизиусловиопре
вишеопширнаобјашњења,некадачакисасвимнепотребне
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дигресије.Но,овосеможеприписатиинтенцијиауторада
пружиштообухватнијусликутематизованепојавеидаова
ко неуобичајено богата, систематизована и корисна грађа
„послужи будућим истраживачима и умањи им посао око
потрагезапостојећимреференцама”.1

Ууводномделукњигепруженесурелевантнеитеоријски
приличнообухватнеинформацијекојесеодносенаконцеп
туално и социолошко одређење самог појма идентитета у
оквирутриосновнепарадигме:социјалнопсихолошке,кул
туролошкеипостмодернепарадигме.Полазећиодсхвата
њаиндентитетакаопроменљивеконструкције,анеједном
фиксиране датости, аутор наглашава да идентитет постаје
циљчестоглутањаинапорногтрагања(појединацаидру
штвенихгрупа),удијалектичкомпроцесуидентификације
(класификовање/категоризовање и поистовећивање). Ана
литичкоприближавањепроблемусексуалногидентитетау
друштвеномконтексту,крозпримарнутеоријскувизуруЏе
фријаВиксаиМишелаФукоа,остварено јеуодељкукоји
себавиидентитетимакао„нужнимфикцијама”.Узимајући
у обзир разноликост теоријских праваца и бројност поје
диначнихнаучнихинтерпретацијанакоје се ауторпозива
(Е.Гофман,Џ.Х.Мид,Е.Х.Ериксон,Н.Елиас,Т.Лукман,
П.Бергер,Е.Гиденс,М.Фуко,С.Хол,П.Бурдије,Џ.Ба
тлер,Т.В.Адорно,Џ.Виксидр.),уводнидеокњигепропо
ручујемокаодобруикориснуполазнуосновусвимаонима
који су истраживачки оријентисани ка разматрању више
димензионалногисложеногпроблемаидентитета.

Другопоглављекњигепосвећено је сагледавањухомосек
суалностиусрпскомдруштвеноисторијскомконтексту,уз
критички осврт на третман нехетеросексуалаца почев од
средњовековне српске државе све до данас. Ауторова па
жњафокусирасеинапроменеусхватањухомосексуално
стиумедицинском/психијатријскомконтексту(одболести/
психичког поремећаја до варијетета сексуалности) и дру
штвеном(пресвегаправномиполитичком)контексту.Кри
тичкарефлексијазаснованајенакомпаративнојанализии
интерпретацији унапређења положаја ЛГБТ популације у
савременој Србији у односу на време социјализма („већа
видљивост и присутност сексуално другачијих у јавном
простору,декриминализацијаистополнихсексуалниходно
са, успостављање правноинституционалне регулативе ко
јабитребалодаумањиефектедискриминацијесексуалних

1 Јовановић,М.(2016)Идентитет,религиозност,сексуалност:проблем
идентитетарелигиознихЛГБТособауСрбији,НовиСад:Mediterran
Publishing;Ниш:УниверзитетуНишу,Машинскифакултет,стр.199.
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мањина”2). Упркос томе, аутор недвосмислено истиче да
у српском друштву не преовлађује толерантан став према
сексуалниммањинама,аргументованоуказујенапостојање
социјалне дистанце грађанаСрбије према хомосексуалци
ма,показујућидавишинивопоменутедистанцедиректно
корелира са религиозношћу (а тиме и са изразито мора
листичком осудом хомосексуалности као греха у оквиру
православног хришћанства и Српске православне цркве).
Апострофирање везе између ревитализоване религије, од
носно конфесионалне идентификације и негативног става
премахомосексуалностиуСрбијинаучнојеутемељенона
резултатима релевантних емпиријских истраживања оба
вљенихупоследњихдесетакгодинанаовимпросторимаи
илустрованомноштвомвештоодабранихпримераизнашег
актуелногсоцијалногокружења.

Централнидеокњигеприпадатрећемпоглављуподнази
вом Делатност актера. Значај овом делу књиге нарочито
прибављаанализаподатакадобијенихуискуственомистра
живањусупротстављеностирелигиозностиисексуалности
у идентитетуЛГБТособа уСрбији, коју је аутор спровео
применомквалитативнихметода(комбинујућипроблемско
усмерени,дубински,инаративниинтервју).Истраживањем
јеобухваћено17особаизСрбијеичетириизБоснеиХер
цеговине,увременскомразмакуод2005.до2014. године.
Ослањањем на налазе постојећих социолошких истражи
вања у свету о проблему идентитета религиозних нехете
росексуалаца, аутор анализира, интерпретира и шематски
представља четири могућа идеалнотипска начина/страте
гијерешењатаквепроблемскеситуације:1)Потискивање
сексуалности због религије: негирање (хомо)сексуалности
крозактивну„борбупротивгреха”;2)Напуштањерелигије
збогсексуалности:„бег”уатеизам,„одстрањивање”рели
гиозног; 3)Преграђивање религиозности и сексуалности:
„суживот”узпотпунуодвојености4)Интегрисаностре
лигијскогисексуалног:извеснекритичкереинтерпретације
религије уз „умерену” афирмацију нехетеросексуалности.
Кроз личне нарације учесника истраживања, навођењем
појединачних искустава и приповести, поред ова основна
четири типа, контекстуално се анализирају и категоризу
јуиизвеснимеђутиповии/илиподтипови,свеускладуса
флуидношћуипроменљивошћусамогидентитета.

Имајућиувидурелевантностнаучногприступадруштвено
осетљивој, често дискурзивно противречној, а истовреме
нозначајнојтеми,моглобисерећидакњигаИдентитет,

2 Исто,стр.56.
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религиозностсексуалност:проблемидентитетарелигио
знихЛГБТ особа у Србијипредстављанесумњиви допри
нос својевсрном сазнању нашег друштва о самоме себи.
Корисномсазнањуоонимакојисудвострукомаргинализо
ваниидруштвеноскрајнути,окултурнимразноликостима
којенасистовременообогаћујуиоптерећују,о симболич
кимподеламаиборбамакојепрожимајуиобликујусавре
менодруштвоуСрбији.Кроз„идентитетскемукепротив
речнихизбора”,измеђунаслеђатрадицијеиизазовамодер
низације,ауторовасоциолошкаинвентивностексплицитно
разоткриваконтинуитетидисконтинуитетнашегкултурног
развоја,друштвенихвредностиипракси.Иакописанави
соко професионалним (научностручним) стилом, садржај
књигејеупотпуностијасаниразумљив,чакизачитаоце
којинису ускостручнопрофилисани.Узмноштвопонуђе
них аналитичких перспектива, корисних информација и
луциднихпримера,књигаћебитиодпосебногзначајана
рочитостручнојјавностиистудентимадруштвенохумани
стичкихдисциплина.Тимесенинакојиначиннеумању
јуњене значајне информативне и едукативнемогућности,
каоипотенцијалзасоциокултурнусензибилизацијушире
читалачке публике, којој ова књига подједнакоможе бити
занимљиваимисаоноинспиративна.
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(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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