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ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
НА ЖЕНСКОЈ ЛИНИЈИ:
КАКО ГОВОРИМО О
МАТРИЛИНЕАРНОСТИ
Женско наслеђе, једнако као женско искуство и  женски ути
цај, теже постаје део историје, теже налази своје место у
њој.   И даље је ток   женске линије у   науци, уметности и
мишљењу више у знаку замене, занемаривања или одсуства,
те се не може рећи да се женско искуство истински контек
стуализује и интегрише у знања и  истраживања, нити пак
у друге увиде и садржаје који чине науку и мишљење. Жен
ско је и даље или преседан, или ексцес, и све док спорадич
но присуство не постане регуларно и устаљено, не може се
успоставити дијалог о истинској равноправности.
Матрилинеарност је тема о којој се и иначе мало говори из
ван уско дефинисаних истраживачких подручја. Сам термин,
међутим, не подразумева искључиво наслеђивање по мајчи
ној линији, премда га антрополози и социолози користе да
означе друштва у којима се сродство одређује према жена
ма. Таква друштва су постојала на подручју Старог Египта и
Месопотамије а и данас се могу наћи на просторима Афри
ке, Индије и Полинезије, на то ће нас, уосталом, подсети
ти и ауторке овог темата: матријархална устројства тема су
континуираних истраживања. Но ипак, матрилинеарност је
и даље дисперзивна појава, па је и говор о њој управо та
кав. Матрилинеарност је и даље тема са маргине која је све
једнако у трагању за сопственим интердисциплинарним и
мултижанровским уобличењем.
Шта ћемо, дакле, у и даље недовољно обухватном контексту
постојећих токова истраживања моћи ново и важно да каже
мо о овој теми? Ауторке приложених текстова проговориће
о матрилинеарности као заметнутој традицији и наслеђеном
наративу, о матрилинеарности као стратегији и поет ици, о
контекстима телесности, технологије и дехуманизације
као просторима које ће говор о матрилинеарности осваја
ти и присвајати, о дискурсу фантастичне књижевности као
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могућем оквиру рефлексије о женском наслеђу и женском
присуству, о матрилинеарности као континуитету борбе за
еманципацију али и преношењу сећања, сведочанстава и
искустава, о двојној природи матрилинеарног наслеђа ко
је може бити и ослобађајуће и оптерећујуће, о матрилине
арности као политици подршке, али и диктату напуштања,
односно одбацивања женских улога како би се прекинули
континуитети подређеног положаја жене у друштву. Интер
претације које ћемо читати засниваће се на дефинисању и
редефинисању свих расположивих женских функција и уло
га, на трагању и налажењу обележја и односа унутар матри
линеарних низова, унутар искустава мајки и кћери, сестара
и супруга, пријатељица и сарадница, унутар женских конта
ката и утицаја, унутар тема среће и несреће, смрти и рата,
страсти и болести.
Покретање теме матрилинеарности  важно је због вековне
борбе жена да остваре   аутономију у патријархалном дру
штву, због постављања питања на који се начин формирају
женско-женски односи, због разјашњења „енигме” о томе
како дејствује женска генеалогија, због потраге за одгово
рима на низ недоумица и непознаница, попут оних као што
су: да ли се женска обележја наслеђују или перпетуирају,  
остављају ли мајке кћерима трагове и упутства о томе ка
ко живети у свету, како се поставити пред  патријархалним
молбама и принудама, а како пред мушким миљем и наси
љем и, коначно, како макар одломити врх леденог брега ду
готрајног ћутања о женском роду и свему што се женским
зове, па макар било одсутно, расуто и прећутано.

Ивана Живић, Пливачица, 
цртеж, графитна оловка на папиру, 100 x 70 цм, 2017.
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ПРИНЦИП
МАТРИЛИНЕАРНОСТИ У
РАБИНСКОМ ЈУДАИЗ МУ
Сажетак: Матрилинераност у јудаизму представља предмет де
бата, будући да још увек нема јединственог одговора на питање
његовог порекла у овој религији и разлога за инкорпорирање у прак
су рабина. Фактори који су довели до појаве матрилинеарности
код Јевреја несумњиво су многобројни и различити, премда сви
осликавају социо-економско стање једног друштва у конкретном
историјском тренутку. Овај рад пружа увид у општа сазнања ко
ја се тичу принципа матрилинеарности у јудаизму, нудећи нека
објашњења за његово увођење од стране рабина. Кључно питање
на које рад треба да одговори јесте да ли матрилинеарност код
Јевреја има своје Библијско утемељење.
Кључне речи: матрилинеарност, јудаизам, Јевреји, Библија,
идентитет

Опште је познато традиционално становиште јудаизма да
се Јеврејином може сматрати искључиво оно лице коме је
мајка Јеврејка. Сходно осетљивости и специфичности овог
питања, јавља се потреба за анализирањем принципа матри
линеарности, његових корена у јудаизму и да ли оно има
своје Библијско утемељење.
Према рабинском јудаизму,1 дете Јеврејина и мајке друге
народности сматра се нејеврејином, односно неизраел и
1 Рабински јудаизам представљао је главни облик јудаизма од 6. века пре
нове ере и кодификације вавилонског Талмуда. Заснива се на уверењу да
је Мојсије од Бога добио писмену Тору на планини Синај, уз претходна
усмена објашњења, позната као ,,усмена Тора’’. Управо је концепција
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ћанином (на латинском језику: gentiles), док се дете Јеврејке
и оца друге народности сматра припадником јеврејског на
рода. Мишна2 доноси посебан термин којим се означава ли
це које се због околности приликом рођења не може сматра
ти Јеврејином: mamzer (мушки облик) или mamzeret (жен
ски облик). Коен (Cohen) је против превођења овог појма
због специфичности хебрејског3 правног система.4 Са друге
стране, антрополози и социолози користе термин матрили
неарност да означе друштва у којима се сродство одређу
је према женама, не мушкарцима. Таква друштва постојала
су на подручју Старог Египта и Месопотамије, а и данас се
могу наћи на просторима Африке, Индије и Полинезије.5
Премда није проучавано са аспекта савремених теорија у
антропологији, рано јеврејско друштво нема карактери
стике матрилинеарности уколико се пореди са друштвима
Старог Египта и Месопотамије. Напротив: изузев неколико
примера, рано јеврејско друштво прилично је патријархал
но, те је стога питање због чега су рабини усвојили принцип
матрилинеарности за одређење статуса (идентитета) детета
рођеног у мешовитом браку утолико значајније.
За Стари завет, односно део Библије који се односи на Јевре
је, може се рећи да, гледано са хронолошког аспекта, дуго
није познавао принцип матрилинеарности, тачније све до
Вавилонског ропства.6 Краљеви и друге истакнуте лично
сти неретко су женили странкиње: тако је Јуда, четврти син
Јакова од Лије, оженио жену из Ханана7, Јозеф је оженио
да је Бог открио Тору у два дела, писаним и усменим путем, основа
рабинског јудаизма. Видети: Neusner, J. (1975) Early Rabbinic Judaism:
Historical Studies in Religion, Literature and Art, Leid en: Brill Archive,
рp. 3-34.
2 Назив за прву значајнију писану редакцију усмене Торе. Састоји се од
шест заповести, од којих свака садржи 7-12 трактата.
3 Оба придева, јеврејски и хебрејски, легитимно егзистирају у српском
језику, с тим да се хебрејски у досадашњој пракси чешће односио на је
зик Старих Јевреја којим су записани Стари завет, Талмуд и други стари
верски списи. Види: Одбор за стандардизацију српског језика, Одлука
бр. 1, 16. 02. 1998., 25. 08. 2017., http://www.rastko.rs/filologija/odbor/od
luka001.html
4 Cohen, S. (1985) The Origins of Matrilineal Principle in Rabbinic Law, AJS
Review Vol.10, Cambridge: Cambridge University Press, p. 19.
5 Schneider, D. (1961) Matrilineal Kinship, Berkeley: University of California
Press, рр. 7-112.
6 Истраживачи овај период најчешће означавају са pre-exilian, мисливши
на прогон Јевреја и Вавилонско ропство од 597. до 538. г. п. н. е. Видети:
Merriam Webster Dictionary, 15. 08. 2017., https://www.merriam-webster.
com/dictionary/preex ilic
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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Египћанку итд. Премда је постојала забрана за Израелићане
да се жене женама из Ханана, ниједан брак из периода пре
Вавилонског ропства који је био склопљен са странкињом
није проглашен за ништаван или неважећи. Брак је припадао
приватној сфери, представљао заједницу мушкарца и жене,
те се држава мало или нимало није мешала у ово подруч
је.8 Деца коју би странкиње родиле у браку са Израелћанима
и сама су сматрана Израелћанима. Будући да у ово време
не постоји идеја о прихватању јудаизма као новој вери (тзв.
конверзија), Коен сматра да је склапање брака у практичном
смислу било изједначено са каснијом идејом о конверзији.9
Са друге стране, Стари завет карактеришу места на којима
је изражен матрилинеарни идентитет, али у сасвим друга
чијем контексту: јасно се даје предност деци која су рођена
у браковима као званичним, легалним, заједницама у одно
су на децу конкубина и жена-робова.10 Приметно је да се
матрилинеарни принцип користио када Израелћанка роди
странцу дете, с тим да је странац у тим случајевима живео у
жениној кући. То су тзв. матрилокални бракови.11
Када говоримо о Езри12, он у Јудеји уноси правне реформе
у моменту када се сличан процес одвија у Атини у 5. веку
пре нове ере, где Перикле под Атињанима подразумева само
децу рођену од стране Атињанки које су склопиле правно
валидан брак са мушкарцем из Атине.13 Eзра је најпре за
бранио виђенијим људима Јерусалима да склапају брак са
странкињама, да би након тога покушао да из заједнице ис
кључи 113 странкиња и њихову децу. Поставља се питање
због чега Езра елиминише супруге-странкиње и, нарочито,
децу које су оне родиле из корпуса Израелћана. Истражи
вачи су се давно усагласили да су у питању далекосежне
је експлицитно навођење да су народ који треба истребити и који је и
уништен од стране Јевреја. Видети: Cohen, S. (1985), р. 22.
8 Bickerman, E. (1975) La concepcion du marriag e a Athenes, Bulletino dell
Istituto di Diritto Romano 78, Roma: Istituto di Diritto Romano, рp.1-28.
9 Cohen, S. (1985), р. 21. Важна карактеристика конверзије јесте тран
сформисање религијског идентитета праћено симболичким ритуали
ма. Видети: Meintel, D. (2007) When There Is No Conversion: Spiritualists
and Personal Religious Change, Anthropologica 49 (1), Toronto: Canadian
Anthropology Society, рp. 149–162.
10 Књига постања 21:10, 22:20-24.
11 О матрилокалним браковима видети: Watermarck, E. (1922) The History
of Human Marriage, New York: Allerton, рp. 296-297.
12 Премда сама Књига говори о групи Јевреја који се враћају назад у Јеру
салим након Вавилонског ропства, овде се мисли на Езру као законодав
ца и његово виђење брачних и породичних односа.
13 Lacey, W. (1968) The Family in Classical Greece, Ithaca: Cornell University
Press, рp. 100-103.
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последице које је Езра имао на уму са становиштем да ће
дете које роди Јеврејка бити Јеврејин (мајка ће га васпита
ти у јеврејском духу), док дете странкиње никада неће бити
Јеврејин.14 Мотиви за овакву забрану и уопште становиште
могу се тражити и даље, али је неоспорно да је Езра унео
матрилинеар ни принцип међу Јевреје. Да ли је он постојао и
раније, код ранијих законодаваца, или је аутентично Езрино
дело, питање је на које наука још увек није дала свој коначан
одговор.
Међутим, приличан је број расправа које су се тицале утица
ја римског законодавства на Езру: оне настају још у 18. веку
да би већ 1942. године Луј Епштајн (Louis Epstein) тврдио
да је на рабински јудаизам утицало римско право. Према
римском праву, могућност склапања у правном смислу пре
познатљивог брака (conubium, connubium) имали су искљу
чиво грађани Рима. Брак између особе која је имала право
на conubium и особе која то није (сви сем Римљана) био би
валидан али не би имао важност као iustum matrimonium. Из
овога следи да Римљанин, уколико ожени не-Римљанку, до
бија дете које неће имати право на римско грађанство; уко
лико добије дете са ропкињом, дете би имало статус роба.15
Међутим, разлике између римског права и дефиниција раби
на нису мале и безначајне: нпр. римско право не познаје по
јам mamzer који Мишни није нимало стран. Важно је истаћи
да римски законодавци остављају простора за исправљање
грешке појединца: уколико Римљанин или Римљанка сту
пе у брачну заједницу са лицем које није грађанин/грађанка
Рима у уверењу да оно заправо има статус грађана и притом
докаже да је то учињено ненамерно, супружник/супружни
ца и деца одмах добијају статус грађана Рима.16 Рабински
јудаизам ову праксу не познаје. Како је Коен, врсни познава
лац ове теме, закључио: уколико су рабини уопште писали
о браку и статусу деце по рођењу под страним утицајима,
онда то несумњиво може бити само римско право јер су кла
сично грчко, хеленистичко и староег ипатско у потпуности
неупоредиви са рабинским јудаизмом.17
Када говоримо о Старом Риму, интересантно је образло
жење матрилинеарности јудаизма са аспекта утицаја рим
ске праксе. Наиме, одређени број истраживача позивао се
14 Tscernowitz, C (1944). History of Hebrew Law, Vol.3, New York: no
publisher, рp. 108-111.
15 Watson, A. (1967) The Law of Persons in the Later Roman Republic, Oxford:
Clarendon Press, рp. 27-28.
16	 Gnomon of the Idios Logos, §39, 46, 47.
17 Cohen, S. (1985), р. 45.
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на римску изреку mater certa, pater incertus,18 према којој је
идентитет мајке увек био познат, док се за оца није могао
поуздано утврдити. На пример, уколико жена роди дете у
брачној заједници, за оца се према правном систему сматрао
супруг, али је јасно да он није морао увек бити биолошки
отац детета. Коен чврсто одбацује тезу да је поменута рим
ска пракса утицала на рабине и њихово усвајање принципа
матрилинеарности, наводећи да је по рабинском јудаизму
искључиво отац био правно одговоран за дете. Идеја о пра
вима мајке на дете, наслеђу детета од стране оба родитеља
и слично у Европи се јавља доста касније, односно тек у 19.
веку.19
Јудаизам другог храма трајао је од 530. године п. н. е. до 70.
године. За овај период карактеристично је понављање изри
чите забране о женидби са девојкама из већ поменутог Ха
нана, премда аутори који припадају овом периоду, наводећи
неколицину појединаца који су се оженили девојкама са овог
подручја, не дају никакве коментаре на овакве бракове.20
Међутим, ова забрана се временом појачава тако да рабини
почињу неговати наратив по коме сваки Израелћанин коме
странкиња роди дете заправо ствара Божије непријатеље.
Можда најзначајнија каракеристика овог периода јесте ин
систирање рабина да странкиње, пре него што би склопиле
брак са Израилћанима, морају прихватити јудаизам.
Фил, Павле и Јосиф, аутори првог века, не негују матрили
неарни принцип. Фил уводи термин nothos, али у сасвим
негативном контексту.21 Под овим појмом обухватиће сву
децу рођену у мешовитим браковима, без обзира да ли отац
или мајка нису Јевреји. Павле сматра да један родитељ мо
ра бити хришћанин да би дете било посвећено Христу, не
истичући значај оца или мајке понаособ.22 Јосиф бележи да
се линија породичне генезе губи уколико је жена свеште
ника (проповедника вере) нпр. силована, али не наводи ни
на једном месту да странкиња која рађа Јеврејину децу за
право рађа не-Јевреје. Међутим, он јасно истиче примере
18 Изрека ,,мајка је увек позната, отац не’’ утемељена је у римском пра
ву са снагом praesumptio iuris et de iure, тврдећи да је отац онај на кога
укаже брачна заједница, што се јасно може разликовати од очинства у
биолошком смислу.
19 Cohen, S. (2001) The Matrilineal Principle in Historical Perspective, Ju
daism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, Michigan: Gale,
Cengage Learning, p. 10.
20 Charles, R. (1913) Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament,
vol. 2, Oxford: Clarendon Press, p. 182.
21 Адекватан превод био би копиле. Видети: Cohen, S. (2001), p. 28.
22 Посланица Коринћанима 7:14.
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конверзије мушкараца који су се оженили Јеврејкама, али
никада не помиње обратни процес. Истраживачи се сла
жу да је ово резултат управо убеђења да су деца Јевреја –
Јевреји, без обзира на порекло и верско опредељење мајке.23
Почетком 20. века јављају се теорије према којима је матри
линеарност Јевреја заоставштина примитивних јеврејских
заједница које су сродство Израелћана одређивале према
мајци. Упоришта за ове теорије тражена су у Библији и Тал
муду24 али су оне ипак одбачене будући да представници
истих нису уочавали разлику између појмова матрилинеар
ност и матријархат.
Прелаз између библијске патрилинеарности ка матрилине
арности не може се датирати пре појаве саме Мишне. Ову
специфичну транзицију јесте пратио утицај идеја Старог
Рима, али и схватање које се јавља и развија у 1. веку пре
Христа и 1. веку нове ере да се припадницом јудаизма не
сматра само жена која је удата за Јеврејина (како се у Би
блији помиње) већ и она над којом је извршен обредни чин
водом (крштење). Матрилинеарни принцип у овом периоду
јасно дефинише да женин статус у овом контексту не стоји у
директној вези са одређењем мужа: уколико она сама пређе
у јудаизам, њена деца су Јевреји, без обзира на то да ли је
муж Јеврејин или не. Тренутно у науци постоји мишљење да
не постоје конкретни докази да је матрилинеарност уведена
због одређених друштвених потреба.25
Сумирајући савремена гледишта на принцип матрилине
арности у јудаизму, неопходно је рећи да је све већи број
мешовитих бракова склопљених током 20. века актуел изо
вао проблематику националног одређивања Јевреја. Стано
виште караизма26 заснива се на тврдњи да се идентитет Је
вреја преноси патрилинеарно, премда постоје представници
који тврде да је неопходно да оба родитеља буду Јевреји.27
Са друге стране, ортодоксни јудаизам категоричан је по пи
тању идентитета Јевреја, тврдећи да чак и ако лице промени
веру током живота, оно заувек остаје Јеврејин или Јеврејка
уколико се тако одређује њихова мајка. Велику пажњу шире
23 Cohen, S. (2001), рp. 28-29.
24 Aptowitzer, V. (1925)   Spuren des Matriarchats im jued ischen Schrifttum,
Hebrew Union College Annual 4, p. 207-240.
25 Cohen, S. (1985), р. 13.
26 У питању је јеврејски верски покрет који признаје Танаха (Микру) за
централну фигуру јеврејског верског права. Разликује се од становишта
рабинског јудаизма који Усмену Тору, кодификовану у Талмуду, сматра
једином репрезентативном интерпретацијом верских закона.
27 Њихов основни аргумент јесте навођење потомака у Тори према мушкој
линији, односно патрилинеарно.
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јавности изазвао је Конзервативни покрет рабина 1986. го
дине, који се залагао да ће сваки рабин који прихвати патри
линеарни принцип одређивања порекла бити екскомуници
ран, односно да се више неће сматрати рабином. Истини за
вољу, овај покрет је у исто време истакао да су добродошли
сви они који се ,,искрено осећају као Јевреји’’ и да се ,,по
себна сензитивност треба показати према Јеврејима који су
у мешовитим браковима и њиховим породицама’’.28 Треба
имати на уму и да је само три године пре овог чина (1983)
Централна конференција рабина Америке у својој Резолу
цији истакла потребу за формалним преласком у јудаизам
за све оне којима се бар један родитељ одређује као део је
врејског народа, чиме су се удаљили од традиционалног
одређивaња идентитета на основу мајке.29
Дебате на ову тему тренутно су заустављене помирљивим
гледиштима професора Коен
 а, који сматра да је првобитно
правило одређивања идентитета било патрилинеарно, али
само у случајевима када су родитељи били у правно при
знатој заједници (браку) или када је дете у правном смислу
имало оца. Принцип матрилинеарности се у Библији у пу
ном обиму развија тек од другог века.30 До доба Езре, ме
шовити бракови не да су били забрањени, већ их је требало
избегавати. Сходно томе, дете рођено у оваквој заједници у
правном смислу нема оца што повлачи са собом одређивање
статуса детета на основу статуса мајке, по било којој осно
ви. Као резултат, у случајевима мешовитих бракова, који
су притом забрањени, дете црпи своје јеврејско порекло од
мајке: у осталим случајевима, када су оба родитеља Јевреји,
статус детета се одређује по оцу, с тим да је неприпадност
мајке јеврејском народу важан предуслов за последње.
ЛИТЕРАТУРА:
Aptowitzer, V. (1925) Spuren des Matriarchats im jued ischen Schrift
tum, Hebrew Union College Annual 4, рp. 207-240.
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рp. 1-28.
Charles, R. (1913) Apocryphaand Pseudepigrapha of the Old
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28 Wertheim
 er J. (2002) Jews in the Center: Conservative Synagogues and their
Members, New Brunswick: Rutgers University Press, pp. 195-269.
29 Reform Movement’s Resolution on Patrilineal Descent, 02. 10. 2017., https://
www.jewishvirtuallibrary.org/reform-movement-s-resolution-on-patrilinealdescent-march-1983
30 Tscernowitz, C. (1944), op. cit., pp. 301-303.
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НАЋИ СВОЈЕ МЕСТО У
ЛАНЦУ ЖЕНСКЕ ИСТОРИЈЕ:
МАТРИЛИНЕАРНОСТ У
ОПУСУ ЕЛЕНЕ ФЕРАНТЕ
Сажетак: У тексту се матрилинеарност чита као средишња
тема досадашњег опуса италијанске књижевнице која пише под
псеудонимом Елена Феранте (Elena Ferrante). Већ у њеном првом
роману L’amore molesto (1992) уводи се пар мајка : ћерка, који се
даље развија у све разгранатију мрежу женских односа, све до
њене посљедње књиге, такозване Напуљске тетралогије. Интер
претација се заснива на проналажењу кључних карактеристика
које одређују односе унутар матрилинеарног низа – искуству ћер
ке која трага за фигуром идеалне мајке, њеном освјешћивању да
постоји женска историја коју треба да реинтерпретира како би
могла да се ослободи наметнутих патријархалних оквира, поста
јање мајком и супругом и потоње редефинисање тих улога, најче
шће кроз напуштање породице и/или супруга зарад живота који
није само везан за приватну сферу, и сл. На тај начин се успоста
вља паралела између ликова жена не само унутар текста једног
романа, већ на нивоу читавог досадашњег опуса Елене Феранте.
Кључне ријечи: матрилинеарност, мреже женских односа,
живот у дому, жене на академији, Елена Феранте

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’amo
re molesto (1992). У другом роману I giorni dell’abbandono
(2002) примарна је тема напуштене супруге, која је уједно
и мајка. Тиме се криза идентитета супруге преноси и на по
кушај приповједачице да задовољи идеал мајчинске улоге.
Мајчинство као највише разрађена и средишња тема поново
је заступљена у трећем роману ове ауторке La figlia oscu
ra (2006), у којем приповједачица преиспитује своје раније
поступке посебно се осврћући на то каква је била као мај
ка. Уочава се смјена перспектива, тако што у првом рома
ну о односу мајке и ћерке приповиједа ћерка, а у другом и
посебно трећем роману дата је перспектива мајке.
Досада најобимнија књига Елене Феранте, и она која ју је
учинила глобално познатом, јесте четворотомни роман Мо
ја генијална пријатељица. Мада је у претходним књигама
ауторкин фокус био на односима између мајки и ћерки, у
овом је дјелу однос између двије пријатељице тај око којег
се гради прича. Ово извјесно помјерање интересовања са
међугенерацијског женско-женског односа на однос између
пријатељица могло се наговијестити већ у трећем роману
Елене Феранте. Ипак, такозвана Напуљска тетралогија ни
је само најобимније дјело, већ оно сажима и већину тема
које је Феранте обрађивала у свом претходном опусу, узима
јући у обзир и књигу за дјецу La spaggia di notte (2007). Тако
је и тема мајчинства, иако на почетку тетралогије не више
примарна, и даље важна, како за индивидуално одрастање и
формирање јунакиња, тако и за њихов међусобни однос,1 да
би у четвртом тому поново постала централна. Такође, вели
ки обим романа везан је за временски распон који се у њему
покрива, од дјетињства до старости јунакиња, што омогућа
ва ауторки да теме попут мајчинства прикаже у различитим
фазама развоја једног лика.
Између те двије тачке, дјетињства и старости, приказан је
живот јунакиња који је дефинисан њиховим покушајем да
се изборе за сопствену аутономију у патријархалном дру
штву Италије друге половине 20. вијека. Њихово сазријева
ње, описано у првом тому књиге кроз матрицу образовног
романа, одвија се на два нивоа. Први је ниво родног сазри
јевања, јер јунакиње свој идентитет жене треба да потврде
1 Једна од интерпретација се чак заснива и на покушају да се однос изме
ђу приповједачице и њене најбоље другарице у психоан
 алитичком кљу
чу анализира као однос између мајке и ћерке, што је свакако оправдано
јер су у оба случаја у питању женско-женски односи; видети: Maksimo
wicz, C. Maternal Failure and Its Bequest: Toxic Attachment in the Neap oli
tan Novels, in: The Works of Elena Ferrante: Reconfiguring the Margins, eds.
Russo Bullaro, G. and Love, S. V. (2016), New York: Palgrave McMillan,
pp. 207–236.
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удајом. Други пак ниво јесте њихово образовање. Између
ова два нивоа настаје напетост, тако да је кључни изазов за
јунакиње како да усагласе личне амбиције и жеље за само
сталношћу са правилима друштва у којем живе и које им као
једину опцију нуди удају. Удаја такође подразумијева преу
зимање и испуњавање функције мајчинства, а управо тема
мајчинства се развија кроз више генерација. Старију гене
рацију чине мајке јунакиња, на које се ћерке уједно и угле
дају, али и од којих желе да се разликују како би превазишле
њихове грешке. Како се роман развија, тако на ред долазе и
саме јунакиње које постају мајке. Тиме је мајчинство сагле
дано и из угла ћерки, али и из угла мајки, и то тако што су
обје улоге, ћерке и мајке, сажете у једном лику, што је случај
са приповједачицом и њеном пријатељицом.
У досадашњој академској литератури о стваралаштву Елене
Феранте анализирање теме мајчинства је честа пракса, тако
да је чак и треће поглавље до сада јединог зборника радо
ва објављеног о опусу ове ауторке, The Works of Elena Fer
rante: Reconfiguring the Margins, посвећено овој теми.2 Циљ
овог текста је двострук. Он представља наставак анализе
коју је ауторка овог есеја већ започела, анализирајући исту
тему у прва три романа Елене Феранте у последњем броју
часописа Genero.3 Такође, полази се корак даље у односу на
претходне интерпретације, које се углавном ограничавају на
анализу ове теме у појединачним романима,4 и то закључно
са трећим дијелом тетралогије, јер је четврти у оригиналу
објављен тек 2014, а у преводу на енглески језик 2015. го
дине. То значи да још увијек није анализирано мајчинство
које је измијенио трагички обрт у четвртом тому, који у сло
бодном преводу носи наслов Прича о изгубљеној дјевојчи
ци (Storia della bambina perduta). Сагледавање цјелокупног
досадашњег опуса Елене Феранте, као проширеног, али
јединственог фикционалног свијета у којем увијек припо
вједачице имају глас и обликују причу, и у којој постоје те
ме попут мајчинства које се понављају из књиге у књигу
и обрађују на сличан начин, омогућава мапирање кључних
тачака поетике ове ауторке.
2 Bullaro, G. R. and Love, S. V. eds. (2016) The Works of Elena Ferrante:
Recofiguring the Margins, New York: Palgrave McMillan.
3 Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,
Genero br. 21, Beog rad: Centar za ženske studije, у штампи.
4 Ван Нес (Van Nes) само у једном пасусу напомиње да је тема мајчинства
заступљена и у првим романима Елене Феранте; видети: Van Nes, Em
ma. Dixit Mater: The Significance of the Maternal Voic e in Ferrante’s Nea
politan Novels, in: The Works of Elena Ferrante: Reconfiguring the Margins,
eds. Bullaro, G. R. and Love, S. V. (2016) New York: Palgrave McMillan,
p. 294.
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Матрилинеарна генеалогија
Прихватање женске историје
У опусу Елене Феранте међугенерацијски женско-женски
однос појављује се већ у првом роману, кроз централни од
нос који се изграђује између мајке Делије и ћерке Амалије,
приповједачице. На дан мајчине смрти ћерки је рођендан,
што на симболичком нивоу указује на генерацијско смјењи
вање и суштински утицај мајке на ћеркин идентитет. Уједно,
ћеркина потрага за узроком мајчине смрти подразумијева и
прихватање мајчиног искуства и својеврстан ход мајчиним
стопама. Наиме, до краја романа ће се испоставити да је мај
ка на неки начин оставила трагове иза себе и упутства која
ће послужити Делији као водич кроз трауматичну прошлост
у којој су обје биле жртве мушког насиља, све до завршне
сцене у роману, која има и катарзични ефекат за јунакињу.
Делија дословно прихвата мајку у себи препознајући се у
слици из Амалијине личне карте.5
Међутим, како примјећује Лаура Бенедети (Laura Benedet
ti), роман се завршава у амбивалентном тону, тако да се не
може са сигурношћу тврдити да је Делија прихватила мајчи
но насљеђе, што је позитивно разрешење, „или је напротив
ријеч о перпетуирању разарајуће конфузије”.6 Иако је ова
интерпретација о отвореном крају оправдана, она се доне
кле може побити ако се узму у обзир тумачења развоја у
визуелном изгледу Делије. На крају романа, она је обучена
у мајчино плаво одијело, које се може читати као симбол
еманципације, за разлику од одјеће коју носи у првим сег
ментима текста, којом се сексуализује женско тијело.7 Било
оно потпуно прихватање, или не, ова врста препознавања
мајчиног насљеђа свакако се може интерпретирати као први
корак у признању постојања женске генеалогије, и као отва
рање могућности за ћерке да наставе даље са реинтерпре
тацијом женске историје којој припадају и која их одређује.

5 Ferrante, E. (2006) Troubling Love, New York: Europa Editions, Kindle
edition, p. 26.
6 Benedetti, L. (2007) The Tigress in the Snow: Motherhood nas Literature in
Twentieth-Century Italiy, Toronto: University of Toronto Press, p. 107.
7 Детаљније о анализи Делијине одјеће у: Mullenneau x, L. (2007) Burying
Mother’s Ghost: Elena Ferrante’s Troubling Love, in: Forum Italicum: a Jo
urnal of Italian studies, No. 41(1), New York: Stony Brook University, pp.
246–250; De Rogatis, T. Metamorphosis and Rebirth: Greek Mythology and
Initiation Rites in Elena Ferrante’s Troubling Love, in: The Works of Elena
Ferrante. Reconfiguring the Margins, eds. Bullaro, G. R. and Love, S. V.
(2016), New York: Palgrave McMillan, pp. 200–201
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Женска генеалогија, заснована на пару мајка : ћерка, у дру
гом роману Елене Феранте шири се на читаву мрежу одно
са.8 У њему се тематизује период живота приповједачице
Олге након што ју је оставио супруг, а та врста напушта
ња је Олгин највећи страх из дјетињства. Наиме, једна од
најстрашнијих успомена за њу јесте прича о судбини једне
од њених сусјетки, која је изгубила сопствени живот када
ју је муж напустио. Тим чином напуштања, она је постала
poverella (итал. „несрећница, сиротица, јадница”), изгубила
је своје име, идентитет, здрав разум, чак и сопствено тијело.9
Динамика романа се изграђује на напетости између унутра
шњег простора стана у коме је Олга дословно и метафорич
но заробљена, и с друге стране, простора слободе за који
Олга треба да се избори. Оно што ће приповједачицу спре
чавати да до слободе дође није нека спољашња сила нити
дјелање мушких ликова. Напротив, унутрашњи притисак
настао као посљедица прихватања патријархалних норми
поставља јој препреке на путу еманципације.
Историја женског искуства коју Олга познаје, и која је одре
ђује у тој борби са самом собом, па тиме и са патријархатом,
има наизглед контрадикторну улогу. Она је ту да опомене на
претходне грешке, али без прихватања претходног искуства
и међугенерацијске солидарности немогуће је ослободити
се од друштвено наметнутих родних улога. Стога ће од Ол
гине интерпретације женске историје зависити и исход ње
не личне борбе. Испрва, симболички лик poverelle за Олгу
представља опомену шта би њој могло да се деси уколико
свој идентитет изгради само кроз улогу супруге. Зато је пред
Олгом изазов преосмишљавања властите историје, како би
успјела да се као појединачна карика у ланцу жена ослободи
терета који се генерацијама преноси са мајке на ћерку.
Сцена која представља средишњу тачку у којој се преклапају
различите генерације жена јесте она у којој се Олгина ћерка
Иларија маскира у мајку, што се дешава на самом климаксу
текста у тренуцима приповједачицине највеће нестабилно
сти.10 Иларијина маска ће Олгу подсјетити на старе жене из
њеног дјетињства које су биле дио карикатуралних дјечијих
фантазија. Захваљујући погледу на себе извана, односно из
ћеркиних очију, Олга постаје свјесна женске генеалогије,
и у том тренутку се роман прелама. Свјесна континутета у
женском искуству, Олга тај континуитет више не перципира
8 Bobičić, N. нав. дјело.
9 Ferrante, E. (2005) The Days of Abandonment, New York: Europa Editions,
Kindle edition, Ch. 2.
10 Исто, погл. 26.
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као оптерећујуће насљеђе већ захваљујући њему добија по
дршку да нађе пут изван наметнутог патријархалног идеала
жене као супруге и мајке.11
Мрежу женских односа, као и у претходном роману, чини
основни пар мајка и ћерка, али се он сада преноси на још
по једну генерацију старијих и млађих, тако да на крају
низ чине (ако се крене од најмлађе жене) праунука, унука
(Олга), ћерка и мајка. Увођењем и симболичке фигуре pove
relle, Феранте женске генеалогије ослобађа нужности био
лошке повезаности жена. У њеном фикционалном свијету,
однос ћерке и мајке могућ је између било које двије жене,
и све оне јесу у том односу са различитим другим женама.
Да они чак не морају ни бити блиски односи, већ да их је
могуће замислити између готово потпуних странкиња, ко
је повезују слична, женска искуства, Феранте је показала у
свом трећем роману La figlia oscura. О значају овог романа,
као преломног за њено стваралштво и као увода за настанак
Напуљске тетралогије, ауторка је и сама говорила у једном
од интервјуа: „Али и даље мислим да је најхрабрија, најри
зичнија књига La figlia oscura. Да нијесам прошла кроз то,
са великом анксиозношћу, не бих написала Моју генијалну
пријатељицу”.12

Ланац жена
Заплет трећег романа Елене Феранте чини прича о припо
вједачици Леди и њеном самосталном одласку на љетова
ње. Убрзо по доласку на море, пажњу јој привлачи велика
породица коју сваког дана среће на плажи. Посебно јој је
занимљива млада мајка Нина, њена ћерка и ћеркина лутка
Нани. Леда посматрајући Нину и њен однос са ћерком по
чиње да се присјећа свог живота и преиспитује сопствено
понашање као мајке. Наиме, и она има двије одрасле ћерке,
које је у једном периоду свог живота напустила. Ово напу
штање ћерки представаља једну од највећих повреда па
тријархалног устројства, и чин је са којим приповједачица
и као самостална средовјечна жена мора да се поново суо
чи. Разлог Лединог одласка није једнозначно објашњен, али
свакако јесте мотивисан незадовољством због улоге супруге
и мајке која је искључила њене академске амбиције, али и
шире, ограничавала јој је аутономност и живот ван приват
ног простора дома. Та врста тензије између породичног и
академског живота један је од кључних животних проблема

11 Bobičić, N. нав. дјело.
12 Ferrante, E. (2016) Frantumaglia: Writer’s Journey, Melbourne: Text
Publishing, Kindle edition, Ch. 3.
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са којима су се суочавале жене на Западу током тзв. другог
таласа феминизма.13
Ако је Делија постала свјесна свог мјеста у женској генеа
логији, Олга је успјела да нађе начин да превазиђе грешке
жена које јој претходе, а Ледин изазов је да не дозволи да је
ланац жена повуче уназад:
„Годинама раније, била сам дјевојка која се осјећала
изгубљено, то је била истина. Све младалачке наде су
се чиниле уништеним, и чинило ми се да падам уна
траг ка мојој мајци, мојој баки, ланцем нијемих или
бијесних жена, одакле сам дошла. Пропуштене при
лике. Амбиција је и даље горјела, хранећи се младим
тијелом [...] Чинило ми се да сам заробљена у својој
сопственој глави, без могућности да тестирам себе,
и била сам фрустрирана.”14
Интерпретирајући овај пасус, Лезли Елвел (Leslie Elwell)
примјећује како је Ледино напуштање ћерки могло бити
мотивисано и потребом да се овај ланац прекине, да њене
ћерке не буду као њена бака, која је завршила само основ
ну школу. И касније у тексту, Елвел такође истиче сегменте
романа у којима се потврђује да је Ледин највећи страх де
градација, односно враћање унатраг низ ланац жена.15 Ме
ђутим, оно чиме се ова интерпретација завршава, и што ће
бити од посебног значаја у анализи Напуљске тетралогије,
јесте то да иако Леда све вријеме покушава да се ослобо
ди од терета који јој намеће мајчин утицај, посебно оличен
кроз напуљски дијалекат, на крају романа баш тај дијалекат
постаје њен језик. Како Елвел закључује, то значи да дола
зи до преплитања мајчиног и ћеркиног дискурса, који су у
међузависном односу, па их је немогуће одвојити.16
Осим метафоре ланца који повлачи унатраг, чиме се даље
развија слика женске генеалогије из другог романа, важност
овог, трећег по реду романа Елене Феранте, јесте и у увође
њу мотива лутке, који у Напуљској тетралогији добија зна
чај централне метафоре, којом књига почиње и (не)очеки
вано завршава. Лутка има двоструку улогу, и мајке и ћерке,
13 За ову тему од посебног је значаја књига: Rich, A. (1976) Of Woman Born:
Motherhood as Expirience and Institution, New York: Norton & Company.
14 Ferrante, E. (2008) The Lost Daugther, New York: Europa Editions, Kindle
edition, Ch. 15.
15 Elwell, L. Break ing Bonds: Refiguring Maternity in Elena Ferrante’s The
Lost Daughter, in: The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring the Margins,
eds. Bullaro, G. R. and Love, S. V. (2016), New York: Palgrave McMillan,
pp. 237–269.
16 Исто, стp. 261.
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због чега код приповједачице изазива осјећај зазорности,
речено језиком Јулије Кристеве (Julia Kristeva), и због чега
Леда одлучује да лутку украде, чиме посредно успоставља
мајчински однос према Нини.17 Према томе, лутка за Феран
те не симболизује само ћерку, она је и шире, модел и патри
јархални идеал жене.18 Ово умножавање примарног односа
мајке и ћерке кроз више ланаца и низова који се међусобно
повезују чини ширу мрежу женских односа.19

Матрилинеарност у Напуљској тетралогији
Интерпретирајући почетак Напуљске тетралогије, на коме
Лила баца у подрум Еленину лутку, Ван Нес примјећује како
Феранте развија паралелне мајчинске структуре, паралелне
ликове мајки, удовица итд. кроз цијели текст романа. Ли
лин чин бацања лутке анализира као чин побуне који под
разумијева одбијање да се одигра улога мајке, наметнута
дјевојчицама у патријархату.20 Ово симболичко удвајање је
двоструко. На првом нивоу се налазе мајке, а на другом дје
војчице које се играју мајки. У овом низу нијесу само мајке
удвојене већ и ћерке. Ликови ћерки дјевојчица Лиле и Лену
симболички су представљене кроз своје лутке. У четвртом
тому романа, када се прича гради око сад већ њихових ћер
ки, лутке су троструко удаљене од почетних ликова мајки и
ћерки.
Иако хронолошки представља почетак пријатељства изме
ђу Лену и Лиле, почетак романа, након мота и списка лико
ва, унеколико је другачији. Наиме, Рино, Лилин син, позива
приповједачицу како би сазнао гдје му је мајка, која је неста
ла двије недјеље раније.21 Лила се, дакле, не појављује ни у
једној другој функцији, чак ни пријатељској, већ на првом
мјесту као мајка која је напустила своје дијете. Непосредно
послије таквог представљања, у другом поглављу приповје
дачица открива да је ријеч о њеној најбољој пријатељици,
коју познаје више од шездесет година и коју само она зо
ве Лила. Сад је, наиме, Лила одлучила да уради оно што је

17 Jovanović, I. (2017) Motiv lutke u delima Elene Ferante, Genero br. 21,
Beograd: Centar za ženske studije, у штампи.
18 Ferrante, E. (2016) нав. дјело, погл. 3.
19 Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,
Genero br. 21, Beog rad: Centar za ženske studije, у штампи.
20 Van Nes, Emma. Dixit Mater: The Significance of the Maternal Voic e in Fer
rante’s Neap olitan Novels, in: The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring
the Margins, eds. Bullaro, G. R. and Love, S. V. (2016) New York: Palgrave
McMillan, p. 299.
21 Ferante, E. (2016) Moja genijalna prijateljica, Beograd: Book, str. 15.
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одувијек жељела, да без трага нестане. Приповједачицина
прича затим представља ретроспективу њиховог живота.
И тек након те оквирне приче, приповједачица описује сце
ну са бацањем лутака у подрум. Као у случају Ледине крађе
лутке, и овдје Лилин чин изазива зазорност и ремети дру
штвено предодређене улоге. Одбацивање лутака је чин који
између приповједачице и Лиле успоставља својеврстан ком
петитивни однос. И лутке се поново појављују тек на самом
крају књиге, на тај начин заокружујући тетралогију.22
Однос приповједачице и њене мајке пратимо кроз различите
животне фазе ликова. С друге стране, о Лилиној мајци Нун
цији углавном сазнајемо да је пасивна, јер поступа у скла
ду са одлукама мушких чланова породице и са оним што
патријархално друштво прописује као норму. Лену је попут
Делије, јер је до средине четвртог тома у потрази за мајком.
Она нема само једну, биолошку мајку, већ покушава да нађе
идеалнију. Да јој испуне ту функцију, увијек бира жене које
су класно више на друштвеној љествици од њене мајке. А
како прелази са једног степена образовања на други, и из
ниже класе у вишу, тако су жене које преузимају мајчинску
улогу све ближе идеалу независне, образоване и снажне же
не. Насупрот њој, Лила има само једну симболичку мајку,
која није идеализована мајка, већ још један лик poverelle.
Ријеч је о Мелини Капучо, која је полудјела након што ју је
оставио Донато Сараторе.
Приповједачицина мајка у већем дијелу романа има сличну
функцију попут лика Ледине мајке. За Лену је застрашују
ћа помисао да личи на своју мајку. Физички, зато што њена
мајка храмље на једну ногу. А друштвено, зато што је си
ромашна, необразована, без манира, просјечна представни
ца плебса, према приповједачицином мишљењу. Њена прва
замјена за мајку јесте учитељица Оливијеро, која Лену даје
подршку да настави са школовањем, а након ње гимназијска
професорка Галијани, и на самом крају Адела Ајрота, њена
свекрва. На крају тог круга, испоставиће се да нити једна
од ових замјена за мајку није била толико идеална колико
је приповједачица испрва замишљала. У ствари, Лену сваки
пут освјешћује своју потребу да замијени мајку, да изађе из
једног ланца нијемих и бијесних жена, као у Ледином случа
ју, надајући се да би јој у неком другом ланцу успјешних же
на можда био лакши животни пут. На овом нивоу, мајка не
предствља само лик са којим се приповједачица идентифи
кује на психолошком нивоу, већ се у мајчином лику прелама
и класна позиција приповједачице.
22 Jovanović, I. нав. дјело.
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Овај однос између мајке и ћерке није напет и заснован на
сталним конфликтима личног и идеолошког карактера само
због тога што Лену жели да се ослободи мајчиног утицаја,
већ важи и обратно. Имаколата је строга мајка, спремна да
критикује, готово никада да подржи. Чак и када то уради,
увијек је прикривено, или без икаквог коментара или ње
жности. Напротив, за своју прву ћерку има јасан план који
Лену треба да испуни. Он подразумијева добру удају, или је
то барем оно како се приповједачици чине поступци њене
мајке. Ипак, пред мајчину смрт, Лену и Имаколата ће се по
мирити, што је једна од сцена попут оне у којој се Олгина
ћерка прерушава у мајку, у којима се на истом мјесту налазе
различите генерације жена. Лену у рукама држи бебу Иму,
која је добила име по својој баки, чији леш је у том тренут
ку на болничком кревету.23 Али, до тог тренутка помирења,
потребно је да прође неколико важних фаза у сазријевању
приповједачице и њене најбоље пријатељице. Између оста
лог, и оне постају мајке и пролазе кроз периоде трудноће
и првих година мајчинства. А као посебно упозорење слу
жи опис који приповједачица даје на почетку другог тома,
у којем примјећује како је генерација жена старијих свега
деценију или двије од ње и њених другарица физички и пси
хички пропала, како су постале мрзовољне, лоше обучене,
мршаве и вулгарне жене.24
То искуство постајања мајком у тетралогији се описује у не
колико наврата, јер су и Лила и Лену мајке више дјеце. Као и
остали аспекти њиховог односа, и овај је подложан сталном
међусобном упоређивању и компетитивности. Лилине двије
трудноће су у заједници увијек повезане са њеним готово ма
гијским моћима – прво када одбија да уопште постане мајка,
прије него што је добила Рина, чијим телефонским позивом
роман и почиње, а затим на порођају са ћерком Нунцијом
(која је такође добила име по баки), за који и гинеколошки
ња тврди да је Лила поступала супротно од уобичајеног про
токола, као да жели да задржи дијете у себи. У оба случаја,
Лилино мајчинство не задовољава друштвене норме, и оба
пута се њено тијело опире мајчинству. С друге стране, о ис
куству трудноће Лену сазнајемо много мање. Прву трудноћу
је одлагала из жеље да буде што аутономнија и да се профе
сионално развија. Друга је била нешто лакша. Док трећа, у
којој је била трудна са Ниновом ћерком, представља у неку
руку крај њеног и Ниновог односа, али и неку врсту побје
де над Лилом. Ипак, одгајање беба је екстензивно описано
23 Ferrante, E. (2014) The Story of the Lost Child, New York: Europa Editions,
Kindle edition, ch. 15.
24	 Ferante, E. (2017) Priča o novom prezimenu, Beograd: Booka, str. 102.
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на примјеру његе прве приповједачицине ћерке. Она врста
ужаса и перципирања свог тијела само као извора хране за
дјецу, стални притисак усљед самосталног одгајања бебе
због родне подјеле рада у домаћинству, готово су истовјетно
искуство кроз које пролазе Олга25 и Лену.
У четвртом тому, по први пут Лену и Лила готово у исто
вријеме постају мајке дјевојчица, које су обје назвале по
својим мајкама. Између њих, из приповједачицине перспек
тиве, поново долази до оне врсте неравноправности каква
је постојала и између ње и Лиле. Нунција је готово савр
шена дјевојчица, лијепа и интелигентна. Толика идеалност
постаје сувише велико оптерећење за текст и за међуоднос
другарица, тако да долази до трагичког обрта. У тренутку
када Лила разговара са Нином, држећи у рукама његову и
Еленину ћерку, неко је украо Нунцију. То је изгубљена ћерка
из наслова. Ова врста суровости према Лилином лику чини
од ње трагичку личност. Али изгубљена ћерка се на струк
турном нивоу може довести у везу и са несталим мајкама,
попут Леде. Мајке које нестају и дјеца која се губе, изне
надна прекидања матрилинерног низа, уздрмавају поредак
у цјелости.
Иако је приповједачица та која завиди Лили, на крају рома
на, њена породица барем споља остаје цјеловита, и најслич
нија је Лединој породици. Лену је, као и она, разведена жена
чије успјешне ћерке, које су наставиле уз ланац еманципа
ције, не низ њега, живе у иностранству. Али није идила Еле
нине успјешне породице и Лилино самоукидање оно чиме
се прича заокружује. Напротив, на самом крају, приповједа
чица у поштанском сандучету проналази лутке које је деце
нијама раније њена најбоља пријатељица бацила у подрум.
Тиме се не затвара само круг између њих двије, већ те лут
ке, као метафоре жене, симболизују женско-женски однос
уопште, као средишњи на којем се роман и заснива.
Лену и Лила сажимају искуства претходних приповједачица
из опуса Елене Феранте, по ријечима ауторке:
„Жене у мојим причама су ехо правих жена, које, су
због своје патње или борбености, умногоме утицале
на моју машту: моја мајка, другарица из дјетињства,
познанице чије приче знам. Обично комбинујем њи
хова искуства са својима, и Делија, Амалија, Олга,
Леда, Нина, Елена, Лену су рођене из те мјешавине.
Али ехо који сте ви примијетили можда долази из
25 Ferrante, E. (2005) The Days of Abandonment, New York: Europa Editions,
kindle edition, ch. 24.

30

НАЂА БОБИЧИЋ
осцилација унутар ликова на којима сам увијек ра
дила. Моје жене су јаке, образоване, самосвјесне и
свјесне својих права, само, у исто вријеме су скло
не неочекиваним сломовима, подређеностима сваке
врсте, злим осјећањима. И ја сам такође осјетила ове
осцилације. Добро их познајем, и то утиче на начин
мог писања.”
Мреже женских односа се из романа у роман све више усло
жњавају, што се само једним дијелом може тумачити вели
ким обимом тетралогије. Али оно што је важније од обима
јесте да, иако се те мреже граде око једног женско-женског
односа у средишту приче, оне остају отворене и потенцијал
но немају границе. Иако се сценама приказа група женских
ликова јасно уочава нит која повезује генерације, та врста
нити није само једносмјерна. Сваки женски лик је кроз
текст повезан са мноштвом других женских ликова. Често
су те везе родбинске, пријатељске или сусједске, а ауторки
но стално инсистирање на њима, иако подсјећа на чиклит
заплете, ионако већ на моменте исувише драматичне приче,
у ствари има логику у самој структури односа између жен
ских ликова. Зато је и могуће успоставити односе и уочити
сличности између приповједачица у различитим романима,
и између женских ликова не само у тетралогији, већ и оста
лим романима. Посматрајући из тог угла, досадашњи фик
ционални свијет Елене Феранте не само да је кохерентан,
већ је та кохерентност директно заснована на исписивању
женске генеалогије.
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CHAIN: MATRILINEALITY IN THE OPUS 
OF ELENA FERRANTE
Abstract
In the text, matrilineality reads as the core theme in the opus of Italian
novelist writing under the pseudonym of Elena Ferrante. In her first
novel, L’amore molesto (1992), she has introduced a mother-daughter
pair of characters: the daughter character has later developed into an ever
growing network of female relationships all the way to the latest book
of the so-called Neapolitan tetralogy. Interpretation is based on finding
key characteristics that determine relations inside the matrilineal chain
– like the daughter’s experiences in search of an ideal mother figure;
her recognition of the existence of female history and the need for its
reinterpretation so she can be liberated from the imposed patriarchal
frame; becoming a mother and a wife and redefining these roles most
often by deserting her family and/or her husband to live a life which is
not constricted only to the private sphere etc. Thus a parallel is drawn
between female characters not only within the text of the novel but also
in terms of the entire opus of Elena Ferrante.
Key words: matrilineality, networks of female relationships, domestic
life, women in academia, Elena Ferrante
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NJENA KRATKA PRIČA
ŽIVLJENJA I UMIRANJA U
ZBIRCI PJESAMA DO SMRTI
NAREDNE SENKE MARIĆ
Sažetak: Senka Marić, priznata bosanskohercegovačka pjesnikinja, is
pisuje “njenu” kratku priču ženskog življenja i umiranja u svojoj zbirci
pjesama Do smrti naredne, objavljenoj 2016. godine. Nasuprot historiji
viđenoj kao njegovoj priči (HIStory), što znači da historiju uglavnom
pišu muškarci, njena priča (HERstory) otkriva žensku stranu svijeta
kroz njenu ličnu priču. Do smrti naredne je umnogome autobiografska
priča, pa ona funkcionira i kao poetski memoar Senke Marić. Njena
geneza i kao pjesnikinje i kao žene je jedan od mnogih poetskih nivoa
zbirke. Ona se, također, može vidjeti i kao lirski roman o ženskoj onto
logiji. Shodno svemu tome, ovaj rad analizira koncepte ženskog biva
nja i nebivanja u zbirci pjesama Do smrti naredne Senke Marić, kao i
elemente autobiografizacije i mitologizacije njene priče, uključujući i
elemente matrilinearnosti u svim tim nivoima.
Ključne riječi: Senka Marić, njena priča (herstory), Do smrti naredne,
ženska ontologija, autobiografizacija, mitologizacija, matrilinearnost

Senka Marić je rođena u Mostaru pukim slučajem1, kako bi to
rekao Benedikt Anderson (Benedict Anderson) u parafrazi riječi
Režisa Debrea (Regis Debray). Taj puki slučaj Senku Marić čini
pjesnikinjom koja pripada zamišljenoj zajednici2 grada Mostara
1 Anderson, B. (1998) Nacija: zamišljena zajednica, Beograd: Plato, str. 22.
2 Isto.
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i države Bosne i Hercegovine, nacije čiji se dio historije, te za
mišljanja i stvaranja njene zajednice, mijenjao i u toku živo
ta pjesnikinje. Međutim, iako njen umjetnički izraz umnogome
pripada univerzalnoj republici mašte3 i književno nadilazi grani
ce zamišljenih zajednica, pjesme uokvirene zbirkom začudnoga
naslova Do smrti naredne nude i brojne lirske, kulturološke i
ontološke slike koje svojim izvorom i utemeljenjem smještaju
umjetnost riječi Senke Marić u širi kontekst kulturnih tradicija
Evrope i u onaj uži, Hercegovine i Mostara, najdominantnijeg
prostora njenih života. U svemu tome se, ipak, ta oznaka „njenih
života“ izdvaja kao ključna. Naim
 e, treća zbirka pjesama Senke
Marić Do smrti naredne, objavljena 2016. godine, funkcionira,
uvjetno rečeno, i kao njen poetski memoar i kao roman u sti
hovima ženskog lica. Do smrti naredne je, u svakom slučaju,
knjiga o neminovnosti jednog ženskog, a opet i sveženskog i,
na širem univerzalnom nivou, sveljudskog življenja i umiranja;
knjiga o poetskoj genezi ženske duše i tijela; knjiga o ontolo
giji žene u bivanju i nebivanju; a onda, to je i autobiografska
lirizacija matrilinearnosti; te, takoreći, apokrifni zapis o ženi sa
vremenog doba; kao i eshatološki epitaf o specifično ženskim
smrtima autentičnog ženskog pjesničkog iskustva, pri čemu su
pjesme govor nad sopstvenim smrtima iz pozicije življenja i/ili
preživljavanja do smrti naredne; i još mnogo toga. Ovim radom
će se pokušati prikazati i analizirati slojevitost(i) priče ženskog
subjekta, njena (hi)storija (herstory) življenja i umiranja u mno
žini istih, odnosno zapis o ženi i zapis žene u zbirc i pjesama Do
smrti naredne Senke Marić.   
Naslov zbirke je netipičan i nesvakidašnji. On djeluje kao iskaz
iskustva preživljene sopstvene smrti. Njime započinje lirska pri
ča o jednom od života – nakon jednog, a prije drugog umiranja –
u cjelokupnom životu čovjeka, i to problematiziranog ženskog
bića, a kao putovanju od rođenja kao prve stanice i smrti kao
konačnog kraja puta, između čega se, na različitim stanicama,
bezbrojno umire i ponovo rađa, svaki put na neki novi način.
Ta priča je ženska ispovijest u slobodnom stihu. Pjesme su de
mistifikator složenih puteva ženskog postojanja u vizuri Sen
ke Marić. Pjesnička (is)kazateljica govori izravno iz sebe, pa
i onda kada je pjesnički iskaz u drugom ili trećem licu jednine,
kao i u prvom ili trećem licu množine. Tom ogoljavanju sebstva
u izrijeku života, čiji su sastavni dio nebrojene smrti do smrti
konačne, između ostaloga, doprinosi i grafika pjesme, obnaže
nost lirskog postupka i odsustvo interpunkcije, i to pretežno na
mjestima gdje bi rečenički znak trebao označiti određeni kraj.
Paradoksalno, i pored toga što svaka naredna pjesma ima neku
3 Nafisi, A. (2014) The Republic of Imagination: America in Three Books, New
York: Viking Penguin.
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unutarnju vezu s prethodnom, te posljednja pjesma u zbirci ne
označava kraj, već je taj kraj životvorno otvoren, svaka pjesma
izgleda kao da je baš ona posljednja, i to ujedno i prva i posljed
nja, isto kao što je i svaki dan, i svaki trenutak jednog života,
na određen način, i prvi i posljednji. U svemu tome, jednu od
neobičnosti pjesama Senke Marić u zbirci Do smrti naredne u
odnosu na stvaralaštvo njene generacije, pregažene generacije,
pa time i ovovremene izgubljene generacije u Mostaru i Bosni
i Hercegovini, karakterizira nadilaženje rata. Njene pjesme se
ne bave ratom. Njena poez ija ne govori o posljednjem ratnom i
poratnom preživljavanju u Bosnu i Hercegovini ili egzilu. Senka
Marić se udaljava od toga. Jedna od preživljenih smrti u njenom
životu je i smrt rata. Analogno tome, jedan od njenih prethod
nih života u životu je i život rata. On se u istovremenom odsu
stvu i prisustvu tek osjeća u posljednjoj pjesmi pod naslovom
„Dobro je“, čije riječi ispisuju i ljepotu i užas života kao zbira
različitih života. Za nju je Senka Marić dobila titulu Evropske
viteškinje poez ije time što je 2013. godine pobijedila na Evrop
skom takmičenju za viteza/viteškinju poez ije, koje okuplja pje
snike i pjesnikinje iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
Italije, Mađarske, Slovačke i Slovenije. Zbog potke i pozicije te
pjesme, cijelu zbirku, na određen način, opisuju riječi obrazlo
ženja Odluke međunarodnog žirija toga takmičenja sa završne
manifestacije održane u Mariboru, u novembru 2013. godine. U
tom obrazloženju, između ostaloga, stoji da se autorica ne odri
če „osobne i emotivne umiješanosti u pjesmu. Ona ne iscrtava
paralele, nego jednostavno jukstaponira dva niza pjesničkih sli
ka. Nešto neobično se događa u ovoj pjesmi. Ono što nije bilo
izgovoreno, odjednom dobiva oblik: ovdje nema ni politike ni
rata, ali istovremeno teško je ne pomisliti na nesreće koje ovo
dvoje uzrokuje.“4 Tu se, također, ističe da je pjesma Senke Marić
„suptilna, sublimna i mudra. Ona je uspjela da ‘poraste do jed
nostavnosti’, kako bi rekao veliki grčki pjesnik Jorgos Seferis.“5
Ontološka jukstapozicija, ali i isprepletenost života i smrti, što
na različitim nivoim
 a pjesničkog iskaza prožima cijelu zbirku,
sadržana je u naslovnom paradoksu pjesme „Dobro je“ slaven
skog kulturološkog, često ironijskog izraza, za koji autorica pri
likom jednog intervjua za Oslobođenje kaže: „dobro je upravo
zato što nije.“6 Ona dodaje:  

4 Spirit of Bosnia / Duh Bosne br. 2, godište 9, 2. septembar 2017., http://www.
spiritofbosnia.org/bs/volume-9-no-2-2014april/its-good/?output=pdf
5 Isto.
6 Salčinović, E. „Možda bismo odustali od ljubavi“: Intervju sa Senkom Ma
rić, Oslobođenje, 6. februar 2017., 2. maj 2017., http://www.oslobodjenje.ba/
kun/umjetnost/mozda-bismo-odustali-od-ljubavi/193135.
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Mislim da nam sva (...) velika očekivanja, uvjerenost da
smo predodređeni za sreću i da život trebaju činiti samo
dobre stvari ne olakšavaju baš previše. Sklonija sam mi
sliti da dobro i njegova suprotnost, kako god da je nazo
vemo, nisu dva pola, već samo dva isprepletena princi
pa. Uvijek ćemo uz sve dobre stvari i gubiti, i bolovati, i
patiti. Lakše je kada smo u stanju to prihvatiti.7
Pjesmom „Dobro je“, dakle, završava priča u pjesmi Senke Ma
rić Do smrti naredne. Ta priča uveliko govori o ljubavi, ali nje
ne pjesme nisu ljubavne. One su fragmenti života koji se šu
ti. Drugim riječima, iz šutnje nastaju pjesme kao fragmenti iz
života.
Sve počinje epigrafom u riječi pjesnikinje i/ili pjesničkog žen
skog lica kazivanja kao apokrifnim zapisom prapočetka priče
pjesama iz zbirke:
Za leđima mi je kameni zid. U ruci već boca ugrijane
vode. Ispijam topli gutljaj i zatvaram oči. Ispod mene
blješti more, plavetnilo koje je sposobno da pjeva. U da
ljini se naziru otoci, kao ostaci plastelina od kojeg je
Bog pravio zemlju...8
Iako poezija Senke Marić intertekstualno vodi svojevrstan dija
log s religijskim tekstom, i to i s Kur’anom i Biblijom, smisao
toga je tek poetski i, iznad svega, ljudski. Logika toga smisla,
uvjetno rečeno, počiva u težnji za znanjem i potrebi za pronala
skom odgovora na pitanja na koja se odgovori ne mogu pronaći.
Iz istog razloga njene pjesme razgovaraju i s umjetničkom riječi
bosanskohercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, češko-francu
skog pisca Milana Kundere i makedonskog književnika Blaže
Koneskog. Njena pjesnička „ja“ intertekstualno komunicira i s
Penelopom iz Homerove Odiseje, i s hazreti Fatimom, i s prvom
ženom, pramajkom čovječanstva, i s mitskim, i mističnim i me
tafizičkim. Međutim, poez ija Senke Marić je duboko ukotvljena
u svijet realnosti u kojem je, prema riječima autorice, „književ
nost često stvarnija od realnog svijeta.“9 Njena zbirka pjesama
Do smrti naredne podijeljena je na četiri ciklusa koji su zao
kruženi sljedećim naslovima: „Je li se ovako umire?“, „Talog“,
„Motifs féminin“ i „Dobro je“. Svaki od njih pojedinačno, kao i
njihovo jedinstvo cjeline, ogoljen je od maske uloga koje čovjek
igra na pozornici stvarnosti. Također, odnos stvarnosti i književ
nosti se u pogledu iznutra iz zbirke pjesama Senke Marić može
7 Isto.
8 Marić, S. (2016) Do smrti naredne, Tešanj: Izdavačko-štamparska kuća
„Planjax Komerc doo“.
9 Salčinovič, E. nav. internet izdanje.
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vidjeti kao ničeanski ples dionizijskog ili principa haosa i apo
lonijskog ili principa reda, pri čemu je književnost bliža apolo
nijskoj spoznaji. To znači da u vrtložnom kretanju života i bitka,
te u plesu života i smrti ili Erosa i Tanatosa, književnost pred
stavlja instinkt, nagon i koncept života i stvaranja. Književnost
se na taj način postavlja na žensku liniju. Metaforički rečeno,
književnost dobiva ulogu majke u matrilinearnom ciklusu priče
o sopstvenom stvaranju sebe u tijelu i duši žene kroz (žensko)
tijelo pjesme pjesničke stvarateljke, i tako iznova od smrti do
smrti naredne. U određenom smislu tako i poezija poprima svoj
stva romantičarske sile s kojom se pjesnikinja rađa, i to svakom
pjesmom uvijek iznova. Pjesnikinja u ulozi lirskog subjekta ili
glavne akterke pjesme kao te nesavladive sile stvaranja i života,
nasuprot umiranju i smrti, aktualizira sopstveno stvaranje i (p)
ostanak kako pjesnikinjom, tako i ženom. U genezi sebe, i/ili
pjesnikinje i/ili žene, od pjesme do pjesme naredne, ona stvara
i mit o Bogu Majci (Bog, kao Jedan, je Majka – God the Mot
her), mada je „vjera“ njenih pjesama ateis tička. Pjesnička „ja“
je izopćena od svijeta, pa i onda kada se sjedinjava s nekim nje
govim elementima, a čak i kada poprima atribute Boga Majke.
Lirska akterka je skoro uvijek u drugosti u odnosu na svijet, neki
muški subjekt, sam život, te i na samu sebe u smislu odnosnosti
svoga duha i tijela. I onda kada u jednini neke pjesme drugosti
nje jedne nema, već se u sferi metafizičke ljubavi dvoje u jedin
stvu postavljaju na plan određene pozitivne mitologeme drugo
sti u odnosu na svijet, kao, naprimjer, u pjesmama „Na livadi“ i
„Danas“, koje u ciklusu „Talog“ i indikativno slijede jedna iza
druge, to je „uslovljen[o] nepostojanjem sutra“10, ili se, na neki
drugi način, „događa“ u procjepu postojanja, naprimjer, u sje
ćanju ili zamišljanju. Ipak, kada se događaju, fantazme su tu u
racionalnom konstruktu. Njima se najčešće daje smisao trenutku
i/ili životu. Također, fantazma u poez iji Senke Marić često ima
upravo suprotno značenje od samog značenja fantazme. Jedan
od takvih primjera iščitava se u pjesmi paradoksalnog naslova
„Važnost fantazme“, ponovo u ciklusu „Talog“. Važnost fanta
zme iz vizure žene u toj pjesmi nije u metafizičkoj ljubavi, već
u erotskom nagonu, seksualnoj požudi i seksu-zbog-seksa kao
izrazu, pa i kriku života nasuprot smrti. Erotsko se tako u prin
cipu života mitologizira u pravcu ljubavi, i to fizičke ljubavi.
Eros je samotranscendirajuća moć, takoreći, nagona življenja
u emancipaciji života. Nagon ženskog življenja ispisuje se, na
primjer, i slikom ekstatičnog plesa pjesničke akterke u ljetnoj
haljini, vjerovatno na početku jeseni (da ugodi njemu, ali i da
se osjeti živom, jer živa je, živa je, živa11), u pjesmi „Ples“ koja
10 Marić, S. nav. djelo, str. 38.
11 Isto, str. 29.
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u pjesničkom nizu zbirke slijedi nakon „Važnosti fantazme“,
te time i samostalno i u svojevrsnom dijalogu s tom pjesmom
dopunjuje značenje fantazme i njene važnosti u, takoreći, poet
skom leksikonu savremenog ženskog življenja i umiranja Senke
Marić. Taj niz fantazme, u slijedu nakon „Važnosti fantazme“ i
„Plesa“, upotpunjuju i pjesme „Na obali“ i „Kao na filmu“. Sva
ka pjesma je ujedno i priča sama za sebe i dio jedne priče Do
smrti naredne. Isto vrijedi i za taj niz pjesama fantazme, između
ostalih toga modusa, kao i za svaki ciklus zbirke pojedinačno, a
onda i za zbirku u cjelini. I „Važnost fantazme“ i „Ples“ i „Na
obali“ i „Kao na filmu“, svaka pjesma na svoj način, stvara fan
tazmu s uporištem u realnosti. „Na obali“ je pjesma o dvoje koji
već odavno nisu dvoje u jedinstvu, već zasebne jednine kako
unutar realnosti tako i unutar fantazme u kojoj, ni za trenutak,
nema odsustva realnosti jer „kasno je već da se pokuša“12 išta.
Ton pjesme je tužan i ima oznaku smrti u različitim varijacijama.
U minus postupku i pjesme i njene fantazme nalazi se želja za
tim da se možda pokuša nešto kako za nama ne bi uvijek osta
jale tišine i/ili „mjesta kojima ne pripadamo“13. Pjesma „Kao
na filmu“ se u jednom od njenih mogućih čitanja ostvaruje kao
svojevrsna fantazma iz minus postupka pjesme „Na obali“. Neki
„on“ će možda pokušati nešto i „spasiti“14 ženu u ulozi pjesničke
glavne junakinje, ili obratno, pjesničku junakinju u ulozi žene.
„Kao na filmu“ je njena kratka priča u stihovima:
Ako osluhneš
tišina će te navesti na moj trag
Prepoznat ćeš me po dlanovima
u koje sam urezala
sve dosadašnje poraze
(linija ljubavi naglo presječena
ožiljkom iz djetinjstva)
Možda ćeš me tada spasiti
i ljubiti
onako filmski
– glava zabačena unazad dok
vijori kosa.15
12 Isto, str. 30.
13 Isto.
14 Isto, str. 31.
15 Isto.
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Međutim, „Kao na filmu“ dolazi nakon pjesme „Na obali“, ka
ko u pjesničkom nizu zbirke tako i metaforički nakon smrti te
pjesme, pa je „Kao na filmu“ i neka nova fantazma i neka nova
mogućnost realnosti i života. Za razliku od pjesme „Na obali“,
čija je fantazma o (ne)mogućnosti prošlosti, a kao takva je i gro
teskna, pjesma „Kao na filmu“ i njena fantazma okrenuti su ka
budućnosti, a njen ton je kombinacija tragike i komike, također,
u kategoriji groteske. Žena je tu sama i usamljena, kakva je veći
nom žena iz historije priče u stihu Do smrti naredne Senke Ma
rić. Njene pjesme ispisuju iskonsku matrilinearnu priču o ženi.
Naim
 e, žena je predodređena prvom ženom i njenim grijehom.
Taj grijeh je u jednom značenjskom nivou i ožiljak iz djetinjstva
iz pjesme „Kao na filmu“ kojim je obilježena žena. Tako, reci
mo, pjesma „Ugriz“ iz ciklusa „Motifs féminin“ priča sljedeću
priču:
To voće je uvijek jabuka
da ne moraš trošiti dodatne riječi
na simboliku
Ugriz je urezan u tvoju prirodu
Ona je svakako došla prije tebe
predodredila tvoj put
tvoj pad
Ionako
ako zagrizeš u nešto tvrđe
niko te neće razumjeti.16
Žena u ulozi lirske junakinje (ili lirska junakinja u ulozi žene),
ipak, i uprkos svemu, zagriza u nešto tvrđe i postaje izopćenija
od same žene, a time i od svoje stvoriteljice/(pra)majke, ali i ja
ča – postaje pjesnikinjom. Ona sama sebe stvara od pjesme do
pjesme naredne, od smrti do smrti naredne.
Prvi ciklus pjesama koji nosi naslov u znaku pitanja „Je li se
ovako umire?“ predstavlja početak stvaranja paradoksalan kon
tekstu i konceptu smrti iz tog naslovnog pitanja. Taj ciklus je i
najkraći u zbirci. Njega čine četiri pjesme pod naslovima: „Smr
ti“, „Post-op“, „Hronika jedne bolesti“ i „Tijelo ovo“. Metafo
rički rečeno, prvi ciklus predstavlja riječ koja bijaše na počet
ku. Ta riječ poetski ispisuje suočenje sa smrću uslijed bolesti
karcinoma dojke pjesničkog ženskog lica. Lirska akterka se u
iskustvenoj stvarnosti, takoreći, preživljavanja sopstvene smrti
16 Isto, str. 60.
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i umiranja dijelova sopstvenog tijela izjednačava sa samom pje
snikinjom. Naim
 e, Senka Marić pjesnički ogoljava intimno i
blisko iskustvo smrti svoga tijela i život nakon smrti određenih
dijelova svoga ženskog tijela u ožiljcima, te književnom riječi
nastoji da shvati i prihvati svoju novu stvarnost, nadljudsko sve
de na nivo ljudskog i da se poslije te smrti iznova stvori. U duhu
takve riječi prva pjesma prvog ciklusa koja se obraća smrti, na
što upućuje i njen naslov „Smrti“, počinje inkantacijom pjesnič
ke misli Maka Dizdara iz njegove pjesme pod nazivom „Svatov
ska“. Pjesnička akterka, žena s početka pjesme koja je u potrazi
za biljkom „što rak liječi“17, u čijoj ulozi se javlja sama pjesni
kinja, svojom poetikom prenosi svoje psihičko stanje na prirodu
i ostatak svijeta. Njena nutarnjost u dekonstrukciji time postaje
postupak konstrukcije pjesme. Upotrebom elemenata takozvane
„pathetic fallacy“ i postupcima mitologizacije ta pjesnička žena
transcendira u Boga Majku. Međutim, u krajnjem ishodu i po
stupkom (anti)transcendencije se ispostavlja da su konture mi
tološkog upisane u autobiografsko jastvo pjesnikinje, čime po
ezija Senke Marić, već na samom početku zbirke, postaje i mit
o stvaranju pjesnikinje. Pjesma „Smrti“ završava autoteličkom
inkantacijom iz Dizdarove pjesme preformulisanom u pitanje:
„Smrću mojom hoće li umrijeti svijet?“. Ta pjesma Senke Ma
rić funkcionira kao inkantacija prvog ciklusa, koji, također, na
osobit način, djeluje kao inkantacija cijele zbirke. Pitanje: „Je li
se ovako umire?“ ponavlja se unutar pjesme „Hronika jedne bo
lesti“ koja bolnom iskrenošću ispovijeda o emocionalnom i tje
lesnom suočavanju s bolešću karcinoma dojke i preživljavanju
života ispunjenog sopstvenim umiranjem. Prvi ciklus i jeste lir
ska hronika preživljavanja bolesti žene. To je njena kratka priča
o historiji bolesti sopstvenoga tijela, lirizirani dnevnik preživlja
vanja svog umiranja i zapis o tome kako je nadživjela sopstve
nu smrt. Iznad svega, taj ciklus pjeva o životu i pjeva životu iz
pozicije neposrednog iskustva smrti. Četiri pjesme koje ga čine
su, svaka na svoj način, suočenje sa smrću, a time i sa životom
jer život jedino u suočenju sa smrću dobiva pravo značenje. Na
prvom frontu suočenja sa smrću su njena koža i tijelo. Prvo će
joj otkinuti trećinu sise18, a zatim će joj odsjeći obje sise19. „I
onda“, ona kaže,
... čekanje
i dani dugi i bijeli
a kičma moja od kamena, od mermera

17 Isto, str. 7.
18 Isto, str. 9.
19 Isto, str. 10.
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drži me uspravno i ne popušta
ne priznaje
to rastakanje tijela, to bolno fragmentiranje
upućivanje na njegovu nesavršenost
lomljivost
krhkost
napuklost...
Ja – mehanizam u kvaru.20
Tendencijom mehanizma preživljavanja u suočenju s umiranjem
sebe u vidu karcinoma dojke ispostavlja se podnošenje na na
čin „kao da se dešava nekom drugom“21. Pjesnikinja kroz poe
ziju sama sebe stvara dok se u stvarnosti kao modalitetu poez ije
njen(a) alter ego rastvara i razjedinjuje sam(a) u sebi i sam(a)
od sebe. Njeno biće se u svijetu realnosti rastače od njenog tije
la, pa je ishodište poez ije i književnosti stvaranje. Književnost
je možda jedina Bog Majka u poez iji kao krajnjoj realnosti Do
smrti naredne Senke Marić. Pjesnička „ja“ Senke Marić pje
smom pokušava da stane u svoju kožu22 i prisjeća se, gutajući
bol jer joj je koža uska – „zato sve to (naravno!) - / i liči na kožu
žene“ – koliko žudi „do starosti / dovući / tijelo / ovo“23.
Život u cjelini je u viđenju Senke Marić „talog što ostane iza
nas“24. Iz razloga značenja te metafore je naslov „Talog“ po
sljednje pjesme iz drugog i najdužeg ciklusa ujedno i naslov to
ga dijela zbirke. Pjesme iz drugog ciklusa progovaraju o ljubavi,
toj možda najstarijoj pjesničkoj preokupaciji, ali nekom novom
ženskom osjećajnošću koja je, s jedne strane, duhovna i meta
fizička, a s druge, tjelesna i erotska. Ljubav u svim tim vidovi
ma je jedan od osnovnih sastojaka taloga, odnosno života, i to
i onda kada ljubavi u svim njenim oblicima nedostaje u životu,
i onda kada ljubavi u svim vidovima ima, ili kada ljubavi ima
tek u određenim tragovima. Zbog toga, vjerovatno, nije slučajno
da se na samom kraju pjesme „Pod prijetnjom smrću“ u ciklu
su „Talog“ dešava stih „Do smrti naredne“25 koji ima funkciju
i naslova zbirke. Ljubav u „Talogu“, i pjesmi i ciklusu u zbirci
Senke Marić, a u posudbi, recimo, višestruke književne misli
transnacionalne turske spisateljice Elif Šafak (Elif Shafak / Elif
20 Isto, str. 10-11.
21 Isto, str. 12.
22 Isto, str. 13.
23 Isto, str. 14.
24 Isto, str. 45.
25 Isto, str. 24.
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Şafak), jeste stvar koja je prisutna svojom odsutnošću onda ka
da je nema. Iako je i u „Talogu“ i u zbirci Do smrti naredne u
cjelini ostihovljena ljubav u savremenom svijetu – i to u nivou
ljubavi između partnera to je, u ovom slučaju, emocionalna i fi
zička ljubav jedino između muškarca i žene – ljubav je ženskom
linijom oblikovana prošlošću i historijom. Prošlost je modalitet
sadašnjosti, a historija je kao njegova priča (HIStory) neizbje
žno utkana u njenu priču (HERstory). Pjesnička „ja“ je savreme
na žena koja se mijenja u odnosu na ženu iz prošlosti, ali je ona
i dalje obilježena bremenom historije. Ona je žena kao jedna i,
istovremeno, sve žene u jednoj. Društvo u kojem lirska žena živi
do smrti naredne se sporije mijenja (ili se umnogome ne mije
nja nikako) i stagnira u odnosu na progresivnu misao pjesničke
„ja“ pjesnikinje. Međutim, i ona sama je često u raskolu između
sebe iznutra i izvana – između svoje misli i njenog izraza, iz
među svoga biti i ne biti i samog značenja bivanja i nebivanja u
sopstvenom ključu. Osim toga, njeno breme je i strah. Između
ostaloga, to je strah od mnogih oblika smrti, pa ona u pjesmi
„Pod prijetnjom smrću“ kaže:
Zar tako teško je odreći se svih tih sati
što ih u svojoj nesmotrenosti nazvasmo ljubavlju?
Zar ne znaš da to je samo
strah od tijela koje se raspada u zemlji
zato ga je bilo prijeko potrebno
oživjeti
samo još jednom
jer ko zna
možda već sutra
taj užasni
neizdrživi
vodoravni
položaj
I tišina
Tišina guste zemlje kroz koju ne prolazi zrak
Zato dahćemo glasno.26

26 Isto.
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Klišetizirane slike27 ljubavi, kako ih sama pjesnička/pjesniki
nja „ja“ naziva, dio su taloga života i kao takve su životne i
životvorne. Međutim, nova osjećajnost28 pjesnikinjinog izraza
u smislu originalnog emocionalnog samootkrivanja razbija bilo
kakvu klišetiziranost pjesničke slike. U duhu te nove osjećaj
nosti, između ostaloga, i samoće predstavljaju tvorbeni princip
straha, ali i ženskog bremena u određenom smislu. Naim
 e, tkivo
savremene poez ije Senke Marić čini i tradicija, pa njena lirska
žena nije u potpunosti oslobođena matrilinearnog nasljeđa žene
kao „slabijeg spola“ i podređenog pola u odnosu na muškarca.
Njena sreća je često uvjetovana akcijom i bivanjem muškarca, a
ona sama, dok u topografiji svojih tišina čeka, većinom se nalazi
u poziciji stagnacije i nebivanja. Kao takva je tek napola stvarna.
O svojoj nepodnošljivoj lakoći postojanja kaže:
Ne mogu se sjetiti kako se smije
kako se smije
kada je lako živjeti.29
Ona je, također, nezaštićena i nejaka i kao žena i kao pojedinac u
vrlom novom svijetu jer nije imuna na bolesti savremenog druš
tva. Žena u pjesmi „Naše bolesti“ nema snage da se „uzaludnim
gestom dizanja ruku“30 zaštiti od tih bolesti društva: konflikta
realnosti i želje, neuroza, anksioznih poremećaja, neusklađe
nosti ida i ega31, iluzije stvarnosti i alternativnih činjenica, da
upotrijebimo trumpovsku metaforu. I sve je to, opet, dio taloga.
Međutim, lirska žena u transcendenciji pjesnikinje ima snage da
progovori, pa time i da digne glas, nadvlada strah od življenja i
da živi riječju do smrti naredne.    
Upravo, pjesma „Talog“, svojom pozicijom i feminističkim mo
tivom društvenog taloga ženske uloge koja se oblači kao uredno
skrojena haljina „za dobru djevojčicu“32, uvodi i tematiku trećeg
ciklusa koji je naslovljen „Motifs féminin“. U tom dijelu zbir
ke prelamaju se glasovi ženskog poliglasja kroz historiju u vidu
njene priče, kao i kroz književnost i druge oblike ljudske ili,
bolje reći, ženske pojavnosti, i isprepliću s intimom pjesničkog
ženskog lica. Ona, pjesnička protagonistica ili lirska akterka
ili (is)kazateljica pjesme, je u „Motifs féminin“ i slaba i jaka,
27 Isto.
28 Kelly, A. „Dialectic of Sincerity: Lionel Thrilling and David Foster Walla
ce“, 17. oktobar 2014., 2. septembar 2017., http://post45.research.yale.ed
u/2014/10/dialectic-of-sincerity-lionel-trilling-and-david-foster-wallace/
29 Marić, S. nav. djelo, str. 25.
30 Isto, str. 42.
31 Isto.
32 Isto, str. 45.
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i bolna i otupjela od boli, i cjelovita i podijeljena, i sve žene i
ni jedna cijela, i mitologizirana i sasvim stvarna, s pozicijom
i u životu koji se živi i u životu koji se ne živi. Pjesme iz tre
ćeg ciklusa slobodnim i golim ženskim glasom izgovaraju priču
ženske strane svijeta. Ta priča je matrilinearna, što znači da je
postavljena na žensku liniju. Priča, međutim, nije linearna, nije
hronološka, već je nelinearno razbacana u fragmente. Paradok
salno, u priču je utkana hronologija ženske priče kroz historiju
u vidu njene priče. Njene niti u sitnom vezu33, da se poslužimo
metaforom iz posljednje pjesme iz ciklusa „Motifs féminin“ pod
nazivom „Niti“, uvezuju ženu iz tradicionalnog patrijarhalnog
sistema, njenu šutnju i trpljenje, i ženu iz savremenog društva,
još uvijek neoslobođenu i još uvijek neoslobođeno zadatih okvi
ra34 tradicije. Ta žena lirikom, odnosno pričom i književnošću
prevladava „zadati“ strah žene i njeno (ne)postojanje u tišinama.
Ona progovara i o našim majkama i nasljeđu te šutnje i trpljenja.
Time progovara i protiv tog nasljeđa, i to kao prvim ženskim
koracima/riječima, kao da tek pokušava hodati/govoriti (i živje
ti), kao da svežena u njenom utjelovljenju tek progovara jer „I
ne slože se ta slova u riječi / jer uši i nisu navikle na taj zvuk“35.
Ona samu sebe izriče u vidu rađanja. Ta „Ona“ postaje pjesniki
njom. U unutarnjem razgovoru lirske žene s pjesnikinjom u sebi
u pjesmi „Razgovor“ između njih „dvije“ slažu se slova u riječi:
Znaš da moraš više
Da daš ili da ti se da?
Izgubljena u potrazi za odgovorom
Još uvijek dopuštaš da te mimoilaze dani
... što samo ne probaš da živiš
tek tako
bez prevelike buke
pusti kosu
pusti ruke niz tijelo
dodaj kakav osmijeh
i počni o pticama i cvijeću
o bilo čemu
samo ne o mraku iznutra

33 Isto, str, 65.
34 Isto, str. 64.
35 Isto.
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Šta čekaš?
Ne skreći pogled!
Čega se bojiš?
govori ona
ona kojoj više ne mogu prodati svoje laži
Ona – iz ogledala
Ona koja se uopće ne plaši da spava sama.36
U svemu tome, u tišinama i njenim procjepima, u paradoksi
ma – i kada je kao žena „slabija“ i „slabiji spol“, i kada se su
blimno ispostavlja jakom u slabostima i/ili sopstvene bolesti i/
ili svih bolesti društva i svijeta, pa i kada se na neki način is
postavlja „snažnijim spolom“, Ona, lirska (sve)žena, književna
hroničarka ženske strane svijeta – Pjesnikinja, ispušta slovo Do
smrti naredne da otupi „oštricu / što pod rebrima živu ranu već
pravi“37. To slovo je sveženski
uzdah kojim smo prešutjele
sve ovo vrijeme
savršene majke
podatne ljubavnice
izvrsne kuharice.38
Zbirka u cjelini ispisuje autentičnu žensku ontologiju kako živo
ta, tako i smrti, što se u posebnom ključu tematizira i u posljed
njem, četvrtom ciklusu „Dobro je“. U njemu se u vidu svojevr
sne završne ili zaključne riječi objedinjuju i radosti i tuge, i sreće
i nesreće, i svijetla i tamna strana življenja ne kao dva suprotna
principa, već kao isprepletene životne neminovnosti, gdje je i
smrt neminovnost života. Topografija nutarnjosti u dekonstruk
ciji upotrebom elemenata „pathetic fallacy“ s početka zbirke
transcendira u topografiju nutarnjosti u konstrukciji na njenom
kraju, pri čemu je i dekonstrukcija dio konstrukcije po matrili
nearnoj liniji Majke Zemlje. Tako, naprimjer, Ona, dok sa svog
prozora gleda komšijinu japansku jabuku, koja „[l]agano drhti
na vjetru / dok lopte je sočne / blještave na pozadini od sivog
Huma / vuku prema zemlji“39, prošaptava: „Sestro / ...izdrži još
malo / otpast će!“40 Na osnovu svega toga, ako je značenje živo
36 Isto. str. 61-62.
37 Isto, str. 64.
38 Isto.
39 Isto, str. 76.
40 Isto.
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ta u smrti, a jezik mjera života, da se poslužimo parafrazom rije
či41 Toni Morison (Toni Morrison), prve žene afričko-američkog
porijekla koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost, Senka
Marić poez ijom Do smrti naredne jezički ogoljava ženski bitak
života i stvara poetiku ženskog življenja života bliskog smrti, a
onda i životnijeg života, u sopstvenom izrazu.
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Abstract
Senka Marić, an acclaimed Bosnian and Herzegovinian poetess, has
written a brief “herstory” of female living and dying in her 2016
collection of poems Until the Next Death. Unlike history – seen as
HIStory, meaning that history is mainly written by men – HERstory
reveals a woman’s side of the world through her personal story. Until
the Next Death is, in many ways, an autobiographical collection, so it
can be seen as a poetic memoir of Senka Marić. One of its many poetic
levels is her own genesis, both as a poetess and a woman. Also, it could
be seen as a lyrical novel depicting her female ontology. Accordingly,
this paper analyses the concepts of female “being” and “not-being”
in Senka Marić’s book Until the Next Death, as well as the elements
of autobiographisation and mythologisation of herstory, including
elements of matrilineality in all these cases.
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МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ
СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ
В.
БУДУЋНОСТ ЉУДСКЕ ВРСТЕ ИЛИ
СПОЗНАЈА ИСТИНСКЕ ПРИРОДЕ
ЧОВЕКА
Сажетак: Реч која можда најбоље описује свет романа В. Томаса
Пинчона јесте реч хаос. Одсуство канона истинитости и рефе
рентних тачака у свим сферама стварности постаје универзални
принцип, што отвара питање шта је човекова стварност уоп
ште. Пинчон гради свет у коме се губи дистинкција између живог
и неживог, могућности контроле и њеног привида, истине и неи
стине. Ликови романа представљени су као механички конструк
ти, који се хаотично пробијају кроз гомилу непотпуних информа
ција и полуистина, у жељи да дођу до самоодређења или било ка
квог значења у свету који их окружује. Њихова немогућност да то
постигну, због чега се изнова и изнова врте у зачараном и затво
реном кругу незнања, ствара атмосферу апсурда, опште параноје
и мрака, која у великој мери подсећа на дистопијске визије будућ
ности. У таквом хаотичном и дезоријентисаном свету, свету који
је одређен информацијском ентропијом и гомилањем непотпуних
података који се саморепродукују, потрага за истином остаје у
домену фантазије. Фантазија постаје једина енклава знања, сво
јеврсни паралелни свет и једино место где се из затвореног круга
може изаћи, односно где се може одговорити или бар наслутити
одговор на фундаментална питања људске егзистенције. У складу
с тим, намеће се питање да ли је свет Пинчоновог романа В. не
што што ће тек доћи или нешто што већ јесте и што је можда
одувек и било.
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Кључне речи: Томас Пинчон, В., дистопија, постмодернизам,
информацијска ентропија

Роман В. Томаса Пинчона у великој мери одређује атмосфе
ра општег хаоса. У таквом хаотичном и дезоријентисаном
свету губи се дистинкц
 ија између стварнoсти и имагинаци
је, истине и лажи, човека и аутомата. Другим речима, то је
свет у коме је немогуће поставити било какву референтну
тачку или оријентир, те су и сами ликови налик честица
ма које се хаотично крећу кроз непотпуне информације и
полуистине у потрази за самоодређењем и истином која им
константно измиче.
Тема која у великој мери доприноси атмосфери хаоса тиче
се односа живог и неживог, односно човека и машине. Ли
кови романа се бесциљно крећу горе-доле „попут јо-јоаˮ1,
њихови откуцаји срца су „музика метрономаˮ2, а настају из
зигота који „нема душуˮ јер „зигот је материјаˮ3. Разлика из
међу живог и неживог је замагљена, и све постаје материја
која се филтрира кроз призму механичког или аутоматског.
Перцепција човека као аутомата посебно долази до изражаја
у деловима романа у којима се ликови подвргавају пластич
ним операцијама, из којих проистиче како физичко, тако и
духовно пропадање. Након авионске несреће, Еван Годол
фин одлази на операцију након које добија „хрбат носа од
слоноваче, јагодичне кости од сребра и браду од парафина и
целулоидаˮ4, да би се после неког времена потпуно физич
ки деформисао и постао наказа. Једна од главних женских
јунакиња, Естер Харвиц, одлази на застрашујућу естетску
операцију носа да би сакрила своје јеврејско порекло, а у
којој је хирург раставља и саставља попут машине којој тре
ба поправка да би боље радила. Декаденција Естер Харвиц
управо лежи у њеној дехуманизацији будући да je у експе
рименту свог хирурга, Шејла Шенмејкера, у потпуности ли
шена људске димензије, док се појам душе, онако како је
људи доживљавају, губи. Тело и душа се изједначавају, не
савршености тела постају исто што и несавршености душе,
на шта сугерише и сам Шенмејкер док размишља о својој
пацијенткињи:
„Е па шта је дакле душа. То је представа о телу, апстракци
ја која превазилази реалност: оно што је Естер била при
казивало се чулима уз извесне несавршености костију и
1 Pinčon, T. (2010) V., Beograd: Čarobna knjiga, стр. 14.
2 Исто, стр. 51.
3 Исто, стр. 330.
4 Исто, стр. 107.
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ткива. Шенмејкер би могао на површину извући истинску,
савршену Естер која је таворила унутар несавршене Естер.
Њена ће душа тако бити напољу, на површини, блистава и
неизрециво лепа.ˮ5
Механизација и дехуманизација човека је такође присутна и
у помало комичној, или пре трагикомичној причи о Фергусу
Миксолидијану, јунаку романа који, будући да је завистан од
гледања телевизије, на крају и сам постаје саставни део свог
омиљеног уређаја:
„Осмислио је генијални прекидач за гашење, који је примао
сигнал из две електроде прикачене за кожу на унутрашњој
страни његових подлактица. Када би се Фергус спустио ис
под одређеног нивоа будности, отпор коже би се подигао из
над задате вредности и тиме деловао на прекидач. Фергус је
тако постао продужетак телевизора.ˮ6
Фасцинираност предметима које Пинчонови јунаци или
махнито уграђују у своја тела, или чак сами постају њихови
продужеци, може указати на потребу људске врсте да оп
стане у свету којим све више доминира технологија. У том
смислу, тежња ка неживом и механичком представља вид
преживљавања у свету где машине преузимају контролу над
људима, односно у коме неорганско све више замењује ор
ганско. Као што се и у самом роману наводи, „зуби и метал
трајуˮ7, док је органска материја кратког века будући да се
брзо дезинтегрише. С тим у вези, Младен Јаковљевић на
води да се развој пластичне хирургије и експериментисање
с људским телом може посматрати као увод у еру киборга,
што се у роману најбоље види увођењем Покров-а и Шок-а,
хуманоидних лутака који се могу посматрати као метафора
будућег човека.8 Иако су у потпуности направљени од син
тетичких материјала, ове андроидне творевине, баш као и
Естер Харвиц, служе да би се на њима спроводили експе
рименти и тестови, те делују готово подједнако живи као и
људи, што се јасно види у једном од замишљених разговора
између Бенија Профејна и Покров-а:
„’Како иде?ʼ, рече.
Боље него код тебе.
5 Исто, стр. 303.
6 Исто, стр. 61.
7 Исто, стр. 304.
8 Jakovljević, M. (2011) Paralelni svetovi: odnos postmoderne proze pre
ma fantastičnoj i naučnofantastičnoj književnosti (doktorska disertacija),
Filozofski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,
стр. 149.
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’Молим.ʼ
Молим и теби. Ја и Шок смо оно што ћете и сви оста
ли постати једног дана.ˮ9
Континуирана тежња ка неживом и механичком долази до
климакса у поглављима у којима Херберт Стенсил трага за
мистериозном женом В., насловном јунакињом романа. У
Стенсиловим визијама, В. се креће кроз простор и време,
мењајући се постепено на континууму људско-механичко,
односно живо-неживо, да би на крају од Стенсилове мајке
или заводнице Викторије из Јоркшира постала свештеник у
облику механичке лутке, коју деца на Малти растављају на
делове, као што се раставља и свака друга машина. Другим
речима, В. постаје симбол ере киборга, ере у којој су људи у
потпуности механички конструкти, односно роботи, што се
јасно види у једном од њених последњих описа:
„Стенсил се чак удаљио од својих уобичајених тумарања ка
ко би је замисилио сада, са седамдесет и шест година: коже
блиставе од неке нове пластике; с оба ока од стакла; али са
да са фотоел ектричним ћелијама, преко сребрних електрода
спојених са оптичким нервима од најчистије бакрене жице
што воде до мозга онолико сложеног колико то матрица ди
ода може бити. Соленоидни релеји били би јој нерви, сер
во-мотори би јој покретали беспрекорне удове од пластике,
срце од платине би јој покретало хидрауличну течност кроз
вене и артерије од бутиратаˮ10
Тежња ка неживом и механичком, како тврди Ирена Јавор
ски, може се довести у везу и са људским пропадањем.11
Свођење човека на предмет или машину која је лишена
слободне воље и спиритуалне, односно духовне димензије
представља деградацију саме суштине људске природе, а из
континураности овог процеса проистиче мрачна, дистопиј
ска визија будућности у којој  човек не може бити ништа ви
ше од бесвене, безосећајне и инертне творевине, која је жива
колико и предмети. Фокус на декаденцији човека, према Ри
чарду Лехану, јасно се види и у метаморфозама саме В. која
„оличава свођење жене са секс богиње на трансвестита, с
мајке на производ, с људског бића на гротеску.12 Повезаност
механичког и декадентног помиње се врло експлицитно и у
9 Pinčon, T. нав. дело, стр. 292-293.
10 Исто, стр. 422.
11 Javorski, I. (2012) Virtuelna V. i šlemil novog doba, Polja бр. 474,  Novi Sad:
Kulturni centar Novog Sada, стр. 76.
12 Lehan, R. (2008) Od mita do misterije, Polja br. 453, Novi Sad: Kulturni
centar Novog Sada, str. 91.
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самом роману, а можда је најбоље описује Месје Итаг, лик
из једног од поглавља о В., када каже:
„Декаденција јесте опадање, удаљавање од сваке људскости,
и што се више удаљавамо, то мање људскости имамо. А за
то што све мање људскости имамо, приписујемо људскост
коју смо изгубили неживим предметима и апстрактним
теоријама.ˮ13
Међутим, ако би се трагање за В. посматрало као процес
трагања за истином о суштини људске природе или одгово
ром на питање шта је човек уопште, концепти неживог и ау
томатског добијају другу димензију. Они више нису продукт
људске потребе да опстане у свету којим влада технологија,
већ постају део људске самоспознаје, односно коначног са
знања да човек заправо и није ништа друго него механизам.
У том случају, Покров и Шок, као и опис В. у својој седамде
сет и шестој години нису метафоре будућег човека, већ оно
што човек јесте. Људска димензија није изгубљена, како то
Итаг каже, већ је само редефинисана и сагледана из другог,
можда јединог правог угла. Самим тим, људи не постају ау
томати или механички конструкти, већ кроз свет фантазије
сазнају или бар почињу да освешћују да то у бити јесу и да
су то можда одувек и били.
У прилог оваквој интерпретацији, иде и чињеница да је и
читав свет или универзум у роману В. представљен као ме
ханизам који функционише у складу са сопственим закони
ма. У једном од поглавља која описују Стенсилову потрагу
за мистериозном В., појављује се Фауст Маијстрал, Малте
жанин који је преживео немачко бомбардовање у Другом
светском рату и који започиње своју исповест описом собе
у којој пише:
„Просторија једноставно постоји. То што се налазимо у њој,
и што тамо проналазимо метафору сећања, искључиво је
наша кривица. [...] Димензије су јој пет са три и по са два
метра. Зидови су од летава и жбуке, окречени истом оном
нијансом сиве као и палубе корвете Његовог величанства за
време рата. Соба је оријентисана тако да јој дијагонале иду
од северо-североистока ка југо-југозападу, односно од се
верозапада ка југоистоку. Зато сваки посматрач са прозора
и балкона на северо-северозападној страни (краћој страни)
може видети град Валету. [...] То је соба. Ако кажем да је
мадрац измољкан од самачког хотела овде у Валети убрзо
по завршетку рата, да је штедњак и храну обезбедила међу
народна хуманитарна организација или да је сто узет из куће
13 Pinčon, T. нав. дело, стр. 416.
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која је сада прекривена земљом – какве би то имало имало
везе са просторијом?ˮ14
Перцепција Маијстралове собе као простора с јасним ди
мензијама и положајем, простора који једноставно постоји
независно од емоција и сећања, може се посматрати као ме
тафора читавог света. Филтрирање света кроз призму не
живог и механичког је у том смислу само средство којим
се сугерише шта свет суштински јесте – огроман механи
зам вођен сопственим законима и правилима, који функци
онише независно од значења или објашњења које му људи
додељују. Такође, виђење света као гигантског механизма
имплицира механичку природу свега онога што он садржи.
У складу с тим, човек и не може бити ништа друго осим
материјалног конструкта који је део већег система, сложе
нијег механизма, и који је као такав вођен физичким зако
нима тог система. Тумачећи једну од најутицајнијих студија
Норберта Вајнера15, америчког математичара и оснивача ки
бернетике, Андре Нуселдер наводи да су и људи и маши
не „кибернетички системи који примају поруке из спољног
света посредством сензорних органа или рецептора и који
регулишу своју интеракцију са светом пo принципу поврат
не спреге.ˮ16 Другим речима, принцип рецепције и реакци
је представља есенцијални принцип понашања како људи,
тако и машина.
Паралеле између људи и аутомата су константно присутне
и у самом роману. Иако је углавном представљена као жена,
један од првих описа насловне јунакиње В. у Стенсиловом
дневнику више подсећа на опис неживог ентитета или меха
ничког конструкта:
„Много се више крије иза и унутар В. него што је било ко од
нас претпостављао. Не ко, него шта је она.ˮ17
Исто поређење је неретко присутно у имагинарним разго
ворима имеђу Профејна и Покров-а. Упркос томе што људи
себе упорн
 о виде као жива бића која поседују спиритуалну
димензију, сам концепт душе представљен је као вештачка
творевина која постоји само у људском уму и коју је човек
измислио због сопствене неспособности да спозна своју
истинску природу:
14 Исто, стр. 311-312.
15 Wain er, N. (1948) Cybernetics: or Control and Communication in the Animal
and the Machine, Cambridge, Mass, MIT Press.
16 Nusselder, A. (2009) Interface Fantasy: A Lacanian Cyborg Ontology,
Cambridge, Mass.: MIT Press, p. 67.
17 Pinčon, T. нав. дело, стр. 58-59.
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„’Ти чак немаш ни душу. Како онда можеш да
говориш.ʼ
Откад је па ти имаш? Шта се догодило, пронашао си
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
ка убрзо добија обличје машине. Међутим, испоставља се
да је управо обличје машине његово првобитно и истинско
обличје:
„Но, све је то била превара. Године 1940. Килрој је већ био
ћелав и средовечан. Будући да му је истинско порекло за
борављено, могао је да се додвори људском роду, шлемил
ски ћутећи о томе какав је био као коврџави младац. Било је
то врхунско прерушавање; метафора. Јер Килрој је заправо
освануо на овом свету као део појасног филтера, овако:

Слика 1 Нежив19

Слика Килроја као машине која се прерушава у човека20 је
значајна не само зато што веома експлицитно указује на ме
ханичку природу људске врсте, већ и зато што отвара тему
људске перцепције и њених ограничења, те уводи контраст
између стварности каква јесте и стварности како је човек
види. Поређење људског мозга с појасним филтером који
пропушта само сигнале који могу проћи кроз унапред од
ређени опсег указује на лимитираност људске перцепције.
Другим речима, људи могу регистровати само један део
спектра стварности који, као једини доступан човеку, чи
ни његову свест. Део спектра који људски мозак не може да
перципира, може се само наслутити кроз пројекцију у свет
фантазије или паралене светове који, по Нуселдеру, имају

18 Исто, стр. 293.
19 Исто, стр. 447.
20 Видети следећу слику: Исто, стр. 446.
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улогу „интерфејса између човека и света.ˮ21 Фантазија тако
постаје димензија која људима омогућава да прошире своју
свест о свету. Ако се пође од тога да је људски мозак са
мо појасни филтер кроз који се процесуира стварност, он
да је фантазија средство којим се опсег филтера проширу
је, из чега проистиче „шира, већа и гушћа свестˮ22, односно
„издизање изнад перципиране стварностиˮ23.

Слика 2

Свет фантазије се слично објашњава у Фројдовом психоа
налитичком приступу. Фантазија се посматра као свет по
тиснутог знања, али исто тако и као свет који има потен
цијал да прошири људску свест, што неретко изазива страх
од наслућених спознаја. У једном од својих радова24, Фројд
говори о неугодним и застрашујућим тренуцима људске
спознаје које човек тешко разуме или објашњава, те их под
води под халуцинације или снове. Како Фројд наводи, човек
у таквим тренуцима наново спознаје оно што је већ познато,
али потиснуто, да би на крају поново испливало на површи
ну. Иако су тренуци оживљавања подсвесног за људе углав
ном застрашујући, па их из тог разлога игноришу тако што
им приписују димензију нестварног, Фројд тврди да упра
во овакв а искуства имају велики потенцијал да прошире
људску перцепцију стварности.
Ако се пође од Фројдове анализе, хаос и параноја у роману
В. проистичу из потискивања спознаје света као механичког
у домен подсвести која, будући да је увек будна, тражи на
чин или тренутак да исплива на површину и открије истину
која ће негирати све што су људи одувек сматрали истини
тим. Таква истина се тиче како есенције човекове природе,
21 Nusselder, A. нав. дело, p. 87.
22 Schachterle, L. (1989) Bandwidth as Metaphor for Consciousness in
Pynchonʼs Gravity’s Rainbow, Studies in the Literary Imagination vol. 22,
p. 115.
23 Le Guin, U. (1979) The Language of the Night: Essays on Fantasy and
Science Fiction, New York: G. P. Putnam’s Sons, p. 84.
24 Freud, S. The Uncanny, in: Standard Edition of the Complete Psychological
Works of Sigmund Freud vol. 17, (1919), London: Hogarth Press, рp. 217256.
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тако и сврхе његовог постојања. Иако људи живе с предубе
ђењем да су вољна и спиритуална бића, насумична бекства
у свет фантазије их наводе да предосете да су ништа друго
до микро-механизама, делова већег, сложенијег макро-ме
ханизма који функционише у складу са сопственим закони
ма и у коме они немају никакву контролу или вољност, већ
једноставно постоје.
У таквом контексту, физичке трансформације Естер Харвиц
и Фергуса Миксолидијана, које их готово своде на ниво не
живог, представљају подсвесни процес трагања за њиховом
суштинском природом. Слично се могу тумачити и зами
шљени разговори између Бенија Профејна и Покров-а у ко
ме Покров каже да су он и Шок оно што ће сви људи постати
једног дана. Оно на шта речи Покров-а можда сугеришу је
сте да ће људи једног дана постати свесни да се ни по чему
не разликују од хуманоидних лутака, јер управо то и јесу.
Време доноси проширење људске свести, из чега проситиче
другачија перцепција стварности, стварноси у којој се губи
дестинкција између живог и неживог, а што се види и у на
ставку разговора између Профејна и Покров-а:
„’Како то мислиш – сви ћемо једног дана бити попут
тебе и ШОК-а? Мислиш мртви?ʼ
Јесам ли ја мртав? Ако јесам, онда сам на то мислио.
’Ако ниси, шта си онда?ʼ
Скоро па исто што и ти. Нико од вас неће далеко
догурати.ˮ25
Спознаја неживе и механичке природе човека присутна је и
у поглављима у којима Херберт Стенсил трага за мистерио
зном насловном јунакињом, која на крају дословно постаје
робот. Међутим, ова поглавља такође сугеришу да је свет
фантазије паралелни свет или свет потиснутог знања који
повремено отвара своја врата и ослобађа застрашујуће исти
не о којима се људи плаше да размишљају, што се у великој
мери види у опису Стенсиловог расположења пред одлазак
на Малту, у потрази за В.:
„Држао се подаље од Малте. Плашио се да све оконча; но,
дођавола све и ако остане овде. Скупити се од страха; про
наћи В.; није знао чега се више плашио, В. или сна. Или су
то биле две верзије једне те исте ствари.ˮ26

25 Pinčon, T. нав. дело, стр. 293.
26 Исто, стр. 355-356.
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Перцепција човека као механичких конструката, као и страх
од такве спознаје, присутан је и у Профејновој перцепцији
света, места у коме људи „немају лицаˮ27 и не изгледају „ни
мало смисленији од предметаˮ28. Профејнова потреба за са
моћом и избегавање било какве блискости са људима је у
том случају само површинска манифестација истог страха
који осећа и Херберт Стенсил. Бени Профејн се не плаши
смрти, већ визије смрти у коме се његово тело распада као
и сваки други предмет, јер га управо таква визија води до
спознаје да је и сам жив колико и предмети, као и да је све
на чему се његова перцепција света и самог себе темељила
одувек била обична лаж:
„Профејну, самом на улици, увек ће се чинити да је можда
и он трагао за нечим што би му чињеницу о сопственом
распадању учинило схватљивијом као да се ради о било
каквој машини. Увек би се управо тада јављао страх: ту
би се претварао у ноћну мору. Јер сада, ако настави да
корача том улицом, не само његово дупе већ и руке, ноге,
сунђерасти мозак и часовник од срца морају остати иза
њега као смеће на плочнику, морају бити разбацани међу
канализационим шахтовима.ˮ29
Предосећај да је читав свет, као и сам човек само механи
зам којим управљавају физички закони плаши ликове рома
на будући да негира све оно у шта су они икада веровали
или све оно што никада нису преиспитивали. Концепт душе,
вољности или декаденције човека у том случају губи упори
ште, а једина разлика између човека и предмета, или маши
не, више се не може тражити на континууму живо-неживо,
већ трајно-пролазно будући да органска материја од које је
човек сачињен има рок трајања, док је неорганска матери
ја неуништива. Самим тим, наново се намеће питање да ли
је човекова тежња ка неживом и аутоматском у роману В.
вид утркивања с технологијом, која се све брже развија и
преузима контролу над светом, или је једноставно процес
освешћивања потиснуте истине о суштини човекове приро
де коју људи наслућују пројектовањем у паралене светове,
односно светове фантазије и потиснутог знања.
У прилог томе иде и једна од суштинских одлика постмо
дерне књижевности. Према Мекхејлу, фокус постмодерне
уметности нису „епистемиолошка, већ онтолошка питањаˮ30
27 Исто, стр. 146.
28 Исто.
29 Исто, стр. 45.
30 McHale, B. (1992) Constructing Postmodernism, London/New York:
Routledge, p. 247.
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Самим тим, идеја постмодернизма није да имитира, интер
претира или анализира свет, већ да ствара алтернативне
светове у потрази за одговором шта је свет уопште, као и
шта се дешава када се границе између алтернативних све
това изгубе. У роману В., Пинчон читаоцу управо даје ту
могућност, могућност да кроз паралелне светове фантази
је мења визуру стварности. Свет фантазије постаје „основ
истинског расуђивањаˮ31, домен потиснутог знања који води
ка „обновљеној свести о стварности.ˮ32
Међутим, оно што се испоставља као подједнако битно је
сте успостављање разлике између свести, односно знања и
интуиције, односно наслућивања. Иако Херберт Стенсил
предосећа истину која се крије иза В., и иако Бени Профејн
осећа да су људи живи колико и предмети, ниједан од њих
не долази до крајње истине, односно ниједан од њих не зна,
већ само наслућује. У том смислу, Пинчонов роман В. се мо
же схватити и као пародија на човекове покушаје да открије
истину или поигравање са човековом заблудом да је може
открити, због чега се намеће питање да ли је сазнање пот
пуне истине уопше могуће, а на шта указује и Профејнов
одговор на питање да ли је из својих искустава ишта нау
чио: „Не. Овако без размишљања рекао бих да нисам научио
нити једну једину проклетну ствар.ˮ33
Математички приступ који у великој мери објашњава чове
кову немогућност да дође до истине даје Клод Елдвуд Ше
нон, амерички научник и инжењер, који појам ентропије
тумачи у оквиру теорије информација.34 Појам ентропије
првенствено се користи у термодинамици где представља
неуређену енергију која се не може превести у рад, 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
31 Burillo-Gadea, M. (2008) Entropy and the Fantastic in Pynchon’s Narrati
ves, CLCWEB: Comparative Literature and Culture vol. 10/4, 6 November
2017, http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1395&con
text=clcweb, p.5.
32 Wells, L. Virtual Textuality, in: Reading Matters: Narrative in the New Me
dia Ecology, eds. Tabbi, J. and Wutz, M. (1992) Ithaca/London: Cornell
University Press, p. 260.
33 Pinčon, T. нав. дело, стр. 466.
34 Shannon, C. E. (1948) A Mathematical Theory of Communication, Bell
System Technical Journal vol. 27/3, 8 November 2017, http://www.math.har
vard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf
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целовитој истини. Пластична илустрација овог процеса
дата је на примеру језика.35 Шенон узима првих пет слова
алфабета које комбинује у складу с правилима неког зами
шљеног језика, долазећи до шеснаест могућих комбинаци
ја, које представљају шеснаест могућих речи у датом јези
ку. Даље, он претпоставља да уколико би се ових шеснаест
речи искористиле за творбу реченица у истом језику, могло
би се доћи до одређеног скупа могућих реченица, односно
порука, које у датом језику могу настати. Међутим, исто
тако, употреба свих слова у циљу састављања речи, као и
употреба свих тако насталих речи ради стварања реченица
доводи до настанка значајно већег броја реченица или пору
ка. Ако би се даље наставило са комбиновањем тако наста
лих порука у нове поруке, или дуже реченице, број таквих
порука постаје бесконачан, при чему сваку од њих одликује
исти или сличан степен вероватноће да су тачне. Коначни
разултат овог процеса јесте бесконачно гомилање порука,
односно информација, због чега је до изворне информације
немогуће доћи.
У роману В., непотпуност информација о насловној јуна
кињи ствара бројне интерпретације ко или шта она заправо
јесте: заводљива Викторија Рен из Јоркшира, морбидна Ве
ра Меровинг из немачке колоније у Африци, мистериозна
Вероника Манганезе са Малте, мајка Херберта Стенсила,
или Вероника, просвећени пацов из парохије оца Феринга.
Истинитост сваке информације има исти степен вероватно
ће, због чега је трагање за истином о В. осуђено на пропаст.
Младен Јаковљевић такође наводи да је разоткривање В.
отежано управо тиме што су доступни подаци о њој непот
пуни, насумични и недовољно повезани, и као такви ства
рају сложену мрежу информација која константно расте.36
Стога, ако је В. заиста метафора човека или читавог света
као механизма, затворени систем у коме се непотпуне ин
формације и полуистине константно саморепродукују пред
ставља лавиринт из кога се не може изаћи, те су у том сми
слу човекове пројекције у паралелни свет фантазије сведене
на ниво предосећаја, а не знања или чињенице.
Ипак, упркос хаосу видљивом на површини и ентропији ин
формација, која се може посматрати као разлог хаоса, Пин
чонов роман В. је, како Јаковљевић тврди, суштински анти-
ентропијски роман.37 Уводећи паралелни свет фантазије,
Пинчон отвара врата људске подсвести, те тако и јунацима
35 Исто, стр. 5-6.
36 Jakovljević, M. нав. дело, стр. 137.
37 Исто, стр. 138
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и читаоцима романа даје могућност да предосете шта јесу,
шта су били или шта ће постати. Самим тим, дилема да ли
је реч о садашњости, прошлости или будућности престаје
да буде битна. Битно је да се границе човекове перцепције
стварности померају и отварају, баш као што се померају и
границе књижевности која се све више отвара према исто
рији, математици, физици или информационој технологији,
а у тежњи да пружи целовитију и можда истинитију слику
стварности.
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INANIMATE AND MECHANICAL WORLD OF
PYNCHON’S V.
ANTICIPATING THE FUTURE OF MANKIND OR 
INTUITING HUMAN TRUE NATURE

Abstract
If one is to find a single word to depict the novel V. by Thomas Pynchon,
it appears to be the word chaos. The lack of order surfaces as a universal
principle which is increasingly taking control of the world as we know
it, manifesting itself in different ways throughout the entire novel. Chaos
is seen in the absurd lives of the post-war contemporaries, in the halftruths resulting from the abundance of incomplete data creating overall
paranoia, as well as in the growing tendencies towards the inanimate
and the mechanical, which make the distinction between humans and
machines almost completely blurred and anticipate a dystopian vision
of future as a dark place inhabited by automatic creatures. In other
words, the world of the novel V. is a place where the concept of truth
becomes non-existent, where it is no longer discernible who or what is
in control from who or what is being controlled, and where even the
distinction between who and what loses its foothold. In such a chaotic
and disoriented world, governed by information entropy and half-truths,
the quest for meaning is possible only within the realm of fantasy. In
fact, fantasy appears to be the only enclave of knowledge, the parallel
world which allows both characters and readers of the novel to answer
the fundamental questions of human existence or at least intuit what
humans tend to call the truth. Accordingly, the novel V. brings up a
question whether the world it depicts represents our future reality or the
reality as it is and as it has always been.
Key words: Thomas Pynchon, V., dystopia, postmodernism,
information entropy
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МИЛАНА ЉУБИЧИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
КУЛТУРА И ДЕВИЈАНТНОСТ
Пред публиком – читаоцима Културе, налази се осам тек
стова у којима се аутори баве односом између културе и
девијантности. Овако широко одређење једне од тема 157.
броја која носи наслов Култура и девијантност, резултат је
настојања да се о феномену чију релевантност у савременом
друштвеном контексту није тешко бранити (ријеч је о дру
штвеној константи), отвори прича на нешто другачији на
чин. Наиме, овај феномен се неријетко сагледава из бинарне
перспективе добро-лоше. Стога смо у овом броју настојали
да понудимо другачији угао гледања на девијантно, а да би
смо то урадили било је неопходно избјећи ограничења која
би у концептуалном смислу наметао диксурс о поткултури
(као девијантној култури).
Чини се да смо у тој намјери успјели. Наиме, читајући тек
стове наших аутора уочили смо да они независно један од
другог његују заједнички приступ. Ми смо га назвали тра
гање за разумијевањем. Шта оно имплицира? Да се деви
јантно не посматра као кроз окулар вриједносне обојено
сти (добро/лоше), да се настоји проникнути у значења која
стварности у којој живи даје актер – носилац девијантног,
да се разумије његов однос према култури којој (не) при
пада и да се препозна значај друштвено-културног миљеа у
креирању и одржавању девијантног.
Наши аутори су бирали различите методолошке приступе
и технике како би указали на везу култура – девијантно.
Захваљујући томе добили смо калеидоскопски живописан
поглед на девијантне феномене и њихову релацију са култу
ром из теоријске (ми смо је назвали птичјом) и емпиријске
перспективе. Када је ријеч о потоњој, не треба да изнена
ди то што су аутори, трагајући за значењем, предност дали
квалитативном приступу.
Ево о чему су писали. Проф. др Слађана Драгишић Лабаш
пред нас подастире кроскултуралне налазе о злоупотреби
алкохола међу младима, препознаје типичне обрасце пијења
и настоји да разумије овај феномен у сетингу постмодерног
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друштва. Осврћући се на улогу културе у креирању крими
налитета, проф. др Ђорђе Игњатовић нас упознаје са низом
релевантних теоријских приступа аутора из ове области и
пружа заинтересованом читаоцу широки оквир за разумије
вање речене везе. Сличном темом се бави и Урош Томић. Ко
ристећи се својеврсном друштвено-историјском, и анализом
секундарне грађе, скреће пажњу на обиљежја и друштвену
улогу афроамеричких гангова. Кроз анализу етоса указује и
на личну димензију припадништва гангу. Специфични зна
чај културолошког миљеа препознаје и Владимир Ментус,
чији прилог, читан из угла Диркемове социологије, свједо
чи о снази социјалне (дез)интреграције и о суициду као о
друштвеној чињеници. Ана Дошен анализира друштвене и
културолошке факторе које доводе до појаве повлачења мла
дих у Јапану. На улогу друштвених интереса у конструкцији
девијантности пажњу нам скреће и текст Наташе Јовановић.
Ауторка даје прегледан приказ западних дискурса о неоори
јентализму и праксама заснованим на њима, бавећи се изу
зетно актуелном темом која би се у најкраћем могла описати
као културолошки конфликт у чијем су центру жене (које
треба спашавати?). Марија Радоман се, поред теоријске
анализе, ослања и на студије случајева не би ли испитала
идентитетске позиције геј особа. Ауторка разоткрива разли
чите сегменте борбе за идентитет, али и изражену потребу
нехетеросексуалних особа за припадањем култури/друштву.
Идентичну потребу – припадати (култури, конвенционал
ном друштву), имају и штићеници Прихватилишта за одра
сле и старе у Београду. Користећи дубински разговор, проф.
др Милана Љубичић је настојала да разумије значење које
улога бити бескућник има за њене носиоце.
Колико смо успјели у настојању да разоткријемо различи
те аспекте везе између културе и девијантног, остављамо
читаоцу да сам процјени.
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НОВА КУЛТУРА УПОТРЕБЕ
АЛКОХОЛА: BINGE DRINKING
– КОНЗУМАЦИЈА УМЕСТО
КОМУНИКAЦИЈЕ
ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Сажетак: У раду се бавимо разматрањем новијих образаца кон
зумације алкохола у популацији адолесцената и младих одраслих –
пијења и напијања у групи (binge drinking). Сматрамо да овакав
начин окупљања-дружења представља и културу (субкултуру)
младих с краја 20. и почетком 21. века у Србији. Нова култура
пијења знатно смањује до сада постојеће родне разлике (како у
количинама попијеног алкохола тако и начину конзумације), те
нарушава досадашње стереотипе о мушком и женском пијењу и
понашању. Поред представљања страних и наших истраживања
о binge drinking-у, и друштвених и културних фактора ризика, ана
лизираће се и два наратива младих (младића и девојке) који припа
дају/ли новој култури пијења. Налазимо да се нова култура пијења
младих знатно разликује од раније традиционалне, а да је разлика
осим у начину пијења и простору у коме се пије и у мотивацији.
Ранију социјализацију сада је заменила индивидуализација потре
ба, те смо постојећем термину „контролисан губитак контроле”
додали „конзумација уместо комуникације”.
Кључне речи: binge drinking, млади, родне разлике, група
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Увод
Нови обрасци пијења и дружења младих1 с почетка 21. века
у Србији могу да се анализирају и сместе у културу пијења,
али и субкултуру.2 Србија је земља са алкохолном културом
(„суви” образац пијења)3 те би се термин субкултура осим
због одређених специфичности могао да користи и због нео
добравања оваквих образаца пијења у популацији адолесце
ната, а посебно у женској популацији. Такође се различита
девијантна, али и криминална понашања повезују са напи
јањем у групи (binge drinking). Најпре ћемо дефинисати на
ведене обрасце пијења и binge drinking, а онда представити
разлоге за тешка опијања адолесцената и младих одраслих
у неким земљама са „сувим” и „мокрим” обрасцима пијења.
„Суви” образац пијења подразумева тешко пијење, често до
интоксикације, које није везано за породичне и социјалне
ситуације, а присутно је у Централној и Северној Европи.
„Мокри” образац карактерише честа употреба мањих коли
чина алкохола, углавном вина, у време оброка или породич
них прослава, а присутно је у Јужној Европи. „Суви” обра
сци се везују за земље у којима се користе пиво и жестока
алкохолна пића, а „мокри” за земље у којима се користи ви
но.4 Међутим, када су млади у питању оваква подела је те
шко одржива. Управо нови обрасци конзумације алкохола у
популацији адолесцената и младих одраслих смањују доса
дашње културне разлике у пијењу. Binge drinking нарушава
1 Под појмом субкултура („култура у култури”) подразумевају се специ
фични културни обрасци или културни систем који деле чланови неке
социјалне групе, а који су алтернативни у односу на културу. Субкулту
ра се како у лаичком тако и у научном дискурсу често повезује са деви
јантношћу, иако сам феномен не представља негативну појаву (Љуби
чић, 2017). Пијење је као културни артефакт одређено давно, још 1965.
(Mandelbaum, 1965 према Hogan et al. 2014: 94) – културно дефинисано,
уграђено у/и опстаје као део културе. Тешка опијања или интоксикације
су одувек постојале у алкохолним културама, али не и као доминантан
образац пијења у некој групи.
2 Hogan, S. P., Perks, K. J. and Russell-Bennett, R. (2014) Identifying the Key
Sociocultural Influences on Drinking Behavior in High and Moderate Bin
ge-Drinking Countries and the Public Policy Implications, Journal of Public
Policy & Marketing, Vol. 33, No. 1, p. 94.; Љубичић, M. (2017) Српска
енциклопедија, одредница девијантност и субкултура (у припреми за
штампу)
3 Сматрамо да се уз термин култура може да користи „мокра” и „сува”,
а у складу са нашим језиком јасније би било користити „мокра“ или
„алкохолна” култура као опис оне у којој се доста пије и напија у свим
социјалним ситуацијама. Ипак, у раду ћемо се држати терминологије
која се користи у више студија које се баве културама пијења.
4 Rey, J. Alcohol misuse, in: IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent
Mental Health, ed. Rey, J. (2012), Geneva: International Association for
Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, p. 2.
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традиционалне обрасце у „сувим културама” у којима је ал
кохолизам заступљен у знатно већем проценту у односу на
„мокре” и све више приближава различите културе пијења.
Binge drinking пијење се најчешће дефинише медицинском
дефиницијом – као пијење (ексцесивно, злоупотреба алко
хола) које прелази препоручене границе у кратком времен
ском периоду (испијање великих количина на мах). Обич
но се мисли на 5 и више од 5 пића.5 По налазима, употре
ба алкохола као и овакав начин конзумације повезан је са
различитим врстама девијантног и криминалног понашања
младих. Више студија, као и званични статистички подаци,
указују да је пијење младих повезано са криминалом, као и
са ризичним сексуалним понашањем, непланираним труд
ноћама малолетница, лошим успехом у школи, психичким и
психијатријскијим проблемима. Највећи број насилничких
дела – хулигански испади и вандализам починили су млади
под дејством алкохола.6
Постоји више фактора који су допринели стварању нове
културе пијења коју смо назвали поред постојећих терми
на у литератури („контролисан губитак контроле”, „контро
лисано пијење”, „нова култура интоксикације или „тешког
пијења”, „тешко епизодично пијење”) „конзумација уместо
комуникације”. Важно је направити разлику између културе
пијења која се везује за доминантан образац пијења у јед
ној групи binge drinking и повременог коришћења сличних
образаца пијења међу одраслима и старијима. Даље у раду
ћемо представити неке од значајних ризичних фактора за
binge drinking, са посебним нагласком на социокултурне и
друштвене.

Зашто млади пију?
Пијење може да буде важан део социјалног живота младих.
Испољава се на различитим нивоима, и то као део симбо
личког капитала који раздваја популарне од непопуларних,
као ново искуство које се одвија без супервизије родите
ља, а које је забрањено и везано за авантуризам и ризик, и
као искуство у тестирању прекорачења граница свакоднев
ног живота, које укључује слободу и добровољан губитак
контроле.
5 Обично се мисли на 4 стандардна пића за девојке и 5 за мушкарце. Ме
ђутим, постоји проблем шта се подразумева под стандардним пићем у
различитим државама.
6 Игњатовић, Ђ. (2011) Појам и етиологија насилничког криминалитета,
Crimen, бр. 2, стр. 190; Gordon, R., MacKintosh, M. A. and Moodie, C.
(2010) The Impact of Alcohol Marketing on Youth Drinking Behaviour: A
Two-stage Cohort Study, Alcohol and Alcoholism, Vol. 45, No. 5, p. 475.
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Млади често желе да уз конзумацију великих количина ал
кохола постигну измењено стање ума. Сматра се да млади
данас све интензивније користе алкохол и дроге да би се
одвојили од самих себе и једноличне свакодневице и да је
до снажне друштвене експанзије „вештачког раја” довело
осећање тескобе, изазвано празнином и немогућношћу со
цијалног стапања, као и хедонизација7 обичаја. Значи, ове
супстанце нису више само средства за опуштање, колико
средства за бежање од себе и других (и друштва). Тако да
потреба за конзумацијом психоактивних супстанци (ПАС)
није више мотивисана искључиво хедонизмом, већ постаје
средство за олакшавање психичког, социјалног и друштве
ног растројства (због повећане емоционалне рањивости,
осећања усамљености и проблема у релацији са самим со
бом и другима; отежане сепарације и социјалне транзиције –
незапослености, породичних, материјалних и стамбених
проблема…).8
Уколико binge drinking схватимо као измењено стање ума,
онда се поставља питање да ли постоји контрадикторност
између оваквог начина пијења и важности самоконтроле у
неолибералним потрошачким друштвима? Ипак, ако се кон
тролисана интоксикација сматра самоконтролом пијења и
прорачунатим задовољством онда се комбинује хедонизам
потрошачког друштва и самоконтрола неолиберализма.9
Сматрамо да овакав начин пијења пре може да представља
бунт против умерености и самоконтроле.10 Такође када се
самоконтрола посматра у културном контексту добијају
7 Хедонизам потиче од грчке речи и значи уживање, забаву, задовољство.
Уствари циљ је задовољити себе – што брже (инстант задовољство) и
смањити бол (појединачно или у групи).
8 Lipovetsky, G. (2008) Paradoksalna sreća, Ogled o hiperpotrošačkom druš
tvu, Zagreb: Antibarbarus d. o. o, str.154-156. Драгишић Лабаш, С. (2012)
Употреба алкохола у популацији адолесцената и младих одраслих,
Социолошки преглед, XLVI, (1): 40-45.
9 Katainen, A. and Rolando, S. (2015) Adolescents’ understandings of binge
drinking in Southern and Northern European contexts – cultural variations of
‘controlled loss of control’, Journal of Youth Studies, Vol.18, No. 2, p. 154.
10 Са психијатријског становишта нема сигурног пијења и јасно дефиниса
них препорука које ће заштитити младе од стварања зависности. Психи
јатријске студије доказују да због мултифакторијалности алкохолизма,
свако ко почне да пије може постати зависник. Границе између злоу
потребе (интоксикације) алкохола и развијања зависности нису толико
чврсте и јасне како се у лаичкој популацији мисли. Једна врста алко
холизма, тзв. периодични – Епсилон алкохолизам је најсличнија binge  
drinking-у. У питању је повремена употреба алкохола која укључује
тешка опијања у трајању од неколико до више дана углавном праћена
агресивним понашањем (вербалним и физичким). Овај периодични ал
кохолизам може да се одвија у време викенда, само увече…штоје такође
слично са binge drinking-ом.
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се различити подаци. Пример су „сува” култура – Италија
у којој самоконтрола значи непијење и „мокра” култура –
Финска у којој самоконтрола значи контролисање пијења.
Ово су важни фактори који ће утицати на не/хомогенизацију
културе пијења у европским земљама.

Истраживања binge drinking-a
Податке о новој култури пијења – binge drinking налазимо у
многим европским земљама, као и у САД, Канади, Аустра
лији и другим. Напијање у групи је различито заступље
но, али се у свим земљама повећава међу адолесцентима и
девојкама. Ове промене могу да укажу на хомогенизацију
културе пијења у Европи, упркос чињеници да су обрасци
пијења адолесцената и младих различити у различитим зе
мљама. Овакав начин пијења изазива забринутост у свим, а
посебно у државама у којима се практикује ритуално пије
ње (Италија, Шпанија) јер нови обрасци пијења руше раније
традиционалне обрасце.11 Међутим, поставља се питање оп
станка поделе на „суве” и „мокре” културе, јер су у Италији
(„мокра” култура) примећене промене и што се тиче врсте
алкохола, а и начина конзумације. Пије се пиво уместо вина,
и то између оброка, и мењају су обрасци пијења – све су че
шће интоксикације међу адолесцентима.12 Чак је у Нордиј
ским земљама смањена употреба алкохола међу младима,
али се binge drinking међу адолесцентима повећава.13
У САД и Канади нови обрасци пијења су веома чести међу
адолесцентима и младима, и то без значајне родне разлике.
Већина средњошколаца која је конзумирала алкохол у јед
ном периоду пила је напијајући се, и то, по 8 и више алко
холних пића. У неким периодима овај образац пијења био је
више заступљен међу девојкама.14 Истраживања у Канади
упозоравају да се култура тешких опијања, која почиње у
11 Пијење алкохола је у свим културама повезано са контролом. Очекује
се да млади који пију контролишу своје пијење. Међутим, само пијење
је у супротности са контролом и дефинисано је као смањење или губи
так контроле, а у медицинској терминологији названим – злоупотреба и
један од феномена зависности од алкохола.
12 Katainen, A. and Rolando, S. p. 151; Hogan, S. P., Perks, K. J. and RussellBennett, R. (2014) Identifying the Key Sociocultural Influences on Drinking
Behavior in High and Moderate Binge-Drinking Countries and the Public
Policy Implications, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 33, No. 1,
p. 97.
13 Земље са високом заступљеношћу binge drinking су: Велика Британи
ја, Аустралија, Финска, Немачка. Умерен ниво је нађен у: Француској,
Шпанији, Италији, Хонг Конгу и Јапану.
14 Ипак је од 1991. до 2015. опао број тешких опијања, али више међу
мушкарцима, а као разлог томе се наводи снажнија имплементација
државних политика које се односе на пијење малолетника.
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адолесценцији, продужава даље и на период студија. И међу
одраслима је присутан binge drinking, мада у знатно мањем
проценту и са другачијим разлозима, али је ово тема којом
се треба посебно бавити. У периоду 1996-2013 у Канади15 су
се тешка опијања повећала, али више у мушкој популаци
ји. За разлику од САД, Канаде и Енглеске binge drinking је,
бар по доступним подацима, знатно мање заступљен у Хонг
Конгу, Бразилу и афричким земљама.16
У Бразилу17 се binge drinking највише практикује у ноћним
клубовима и заступљенији је код мушкараца. По налазима,
по овом обрасцу је пило око 30% младића и 22.1% девојака.
Тешко пијење се повезује са ризичним понашањем: вожњом
под дејством алкохола (мушкарци – 27.9%, жене – 20.4%)
употребом дрога (М – 15.8%, Ж – 9.4%), ризичним сексу
алним понашањем (М – 11.4%, Ж – 6.8%) али и наставком
пијења по изласку из клуба.18 У Аустралији je binge drin
king заступљен и међу адолесцентима и међу студентском
популацијом. По налазима тешка пијења су више повезана
са стресом међу студентима, и то онима који имају веће ма
теријалне проблеме и који се суочавају са различитим иза
зовима у студентском окружењу, културним баријерама и
лошим академским постигнућем.19
У Италији је binge drinking више распрострањен међу деча
цима и на северу Италије у односу на југ. Међутим, према
ЕСПАД студији подаци о оваквој култури пијења су виши
у односу на податке који су добијени од стране италијан
ских научника, што се објашњава различитим тумачењем
тешког пијења у Италији у односу на друге европске земље
са „сувим” обрасцима пијења. У „мокрој” култури се те
шким опијањем дефинишу и ситуације тзв. припитог стања
15 Esser, M., Clayton, H., Demissie, Z., Kanny, D. and Brewer, R. (2017) Cur
rent and Binge Drinking Among High School Students -United States, 1991–
2015, US Department of Health and Human Services/Centers for Diseas e
Control and Prevention, Vol. 66, No. 18, pp. 474-477.
16 Bulloch, A., Williams, J., Lavorato, D. and Patten, S. (2016) Trends in binge
drinking in Canada from 1996 to 2013: a repeated cross-sectional analysis,
Cmaj Open, Vol. 4, No. 4, pp. 600-602.
17 У питању је град Сао Пауло, а истраживање је рађено на узорку од пре
ко 1.222 испитаника у 31 ноћном клубу. Млади су по изласку из ноћног
клуба попуњавали упитнике.
18 Sanchez, Z., Ribeiro, K. and Wagner, G. (2015) Binge Drinking Associations
with Patrons’ Risk Behaviors and Alcohol Effects after Leaving a Nightclub:
Sex Differences in the “Balada com Ciência” Portal Survey Study in Brazil,
Plos One Vol. 10, No. 8, рp. 9-14.
19 Renner, P. O’Dea, B. Sheehan, J. and Tebbutt, J. (2015) Days out of role
in university students: The association of demographics, binge drinking,
and psychological risk factors, Australian Journal of Psychology, No. 67,
рp. 161-162
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и употреба мањих количина алкохола. У нордијским земља
ма binge drinking се схвата као тешко опијање и висок ниво
дезинхибиције. Млади Италијани повезују binge drinking
са губитком контроле који је њима културно недозвољен,
стога они не желе да изгубе контролу. Под великим бројем
пића подразумева се 4 или 5, за разлику од САД и Канаде,
у којима је пијење 8 и преко 8 пића било уобичајено међу
адолесцентима који припадају овој култури.20
За разлику од Италије, Ирска је земља у којој је конзумаци
ја алкохола веома висока, међу највишима у свету, па су и
међу младим људима конзумација алкохола и binge drinking
веома заступљени. По једном истраживању, 30% младих пи
је по 6 и више пића у једној прилици21, док је учесталост
оваквог обрасца пијења, неколико пута недељно, присутнија
код мушкараца, припадника ниже социјалне класе са нижим
квалитетом живота.22
Судећи према наведеним налазима друштвени стресори и
културне норме уз вршњачку групу која пије по новим обра
сцима представљају високо ризичне факторе за тешко пије
ње. Може да се претпостави да ће binge drinking ипак бити
мање заступљен у земљама са ритуалним пијењем („мо
крим”обрасцима пијења), али ће зато у осталима ризици
за развој binge drinking-а расти у следећим деценијама са
низом озбиљних последица до којих овакав начин пијења
доводи.23
20 Beccaria, F. P. and Enrico, R. S. (2015) Binge drinking vs. drunkenness. The
ques tionable threshold of excess for young Italians, Journal of Youth Studies,
Vol. 8, No. 7, pp. 823-824; 833-834.
21 У различитим културама различито је одређење стандардног пића и око
тога не постоји сагласност. На пример, јасно је шта је стандардно пиће
у једној земљи, јер садржи одређену количину чистог алкохола, али за
појам “стандардно пиће” које се односи на количину алкохола, нема ин
тернационалног договора. У Аустрији је то 6 гр, у УК 8 гр, у Аустралији
10 гр, у Француској 12 гр, у Канади и САД 14 гр, у Јапану 19 гр. По овим
критеријумима 1 стандардно пиће у Јапану је уствари 3.2 у Аустрији
(Rey, 2012: 6).
22 Mohamed, S. and Ajmal, M. (2015) Multivariate analysis of binge drinking
in young adult population: Data analysis of the 2007 Survey of Lifestyle,
Attitude and Nutrition in Ireland, No. 69, pp. 486-488.
23 Иако је у раду фокус на социокултурним факторима неопходно је иста
ћи озбиљне последице binge drinking по физичко и ментално здравље
младих. Тешка пијења су по подацима СЗО (2011) узрок смрти код 2.5
милиона људи, а од тога је 9% у старосној категорији 15-29. Код младих
одраслих може бити узрок великих и трајних промена на ћелијама мо
зга и психичких поремећаја, док на мозак адолесцената алкохол утиче
другачије. Сматра се да су адолесценти отпорнији на високе количине
алкохола од старијих, те стога настављају са оваквом конзумацијом (ма
да разлог није отпорност већ су социјални мотиви). На пример, binge
drinking међу младима у САД (млађим од 21 године), у периоду 2006-
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Друштвени стрес и конзумација 
алкохола у Србији
У Србији је присутно више културних („сува култура”) и
друштвених фактора који су високо угрожавајући за младе
људе и који могу да доведу до повећане конзумације ПАС и
оснаже нове трендове употребе алкохола, које смо назвали –
култура конзумације уместо комуникације. Тако да је „дру
жење уз алкохол”, ранији образац пијења, сада замењен „пи
јењем уз могуће дружење”.24 Обрасци пијења се везују како
за историју тако и за стање друштва. Србија је постала про
стор који погодује узимању психоактивних супстанци, не
само због дугогодишње културе пијења, већ зато што ПАС
имају моћ да понуде смисао и да повежу изгубљене младе
људе у аномичном миљеу25, са једне стране, а са друге пове
зивање уз binge drinking је дискутабилно, али свакако веома
присутно. Такав начин конзумације алкохола спаја младе у
групу која се на неколико сати измешта и нестаје из свако
дневице. Има се утисак да група постоји да би задовољила
личне потребе и фрустрације сваког члана одвојено, а да је
заједништво секундарно. Зато овакав начин конзумације, не
треба посматрати само у контексту заједничког ритуала већ
и несвесне жеље да се нестане, можда и самоуб
 ије.
О проблемима са којима се млади суочавају у последњих
пар деценија у Србији указује више истраживања. Она су
веома значајна за бољи увид у разлоге повећане конзумаци
је алкохола и других супстанци. Према налазима, млади се у
пост-социјалистичком транзиционом периоду у различитим
државама суочавају са сличним, али и различитим и већим
бројем проблема и ризика у односу на младе у развијеним
земљама. У развијеним земљама извор стреса за младе че
сто може да буде суочавање са новим менаџментом који зах
тева високу радну ефикасност, исто као што доноси високе
ризике за губитак посла, а смањену социјалну заштиту. Зато
расте страх од неуспеха и долази до феномена burn out – са
горевања на послу.26 У транзиционим друштвима присутни
2010, био је узрок у просеку 4.300 смртних случајева, док су трошко
ви износили 24.3 милијарде долара. Нађена је повезаност између тешке
конзумације и анксиозности код младих у Ирској; M. Ajmal, 2015: 483;
Rеy, 2012:4; Esser et al. 2017: 474.
24 Ђорђевић (2016) говори о култури у кафани и кафанској култури у коју
убраја одређене врсте понашања које укључују и начин испијања пића.
25 Љубичић, М. и Драгишић Лабаш, С. (2016) Наркоманија: друштве
на етиологија и улога грађанских иницијатива у рату против дрога,
XXXII Симпозијум о болестима зависности са међународним учешћем,
ЗКЛАС и Српско лекарско друштво.
26 Lipovetsky, G. нав. дело, стр. 176-168.
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су: нестабилно и неуређено тржиште рада, висока незапо
сленост, оскудни стамбени ресурси, слом социјалистичког
система социјалне заштите, ослањање на породичне ресур
се у транзицији у одраслост, што све подржава и државни
систем стварајући пост-социјалистичку варијанту „суб-про
тективног транзиционог поретка”.27 Све наведено онемо
гућава грађанску партиципацију и интеграцију младих у
Србији. Тако су млади принуђени да своје планове обликују
у контексту свакодневне неизвесности, рачунајући првен
ствено на неформалне мреже подршке и на властите напоре.
Млади су у таквој друштвеној ситуацији несумњиво једна
од најугроженијих друштвених група у Србији.28 Ова вр
ста неизвесности може довести до забринутости, несигур
ности па и до осећања безнадежности и депресије и честе
злоупотребе ПАС.29

Културе пијења младих у Србији некада, и 
binge drinking и „конзумација уместо 
комуникације”сада
Пијење међу адолесцентима и младим одраслим у Србији
почетком 20. века било је знатно мање заступљено и без спе
цифичних образаца пијења у односу на 1990-те, а посебно
2000те године. У то време се пило у кафани30 – која се сма
тра демократском институцијом, агенсом социјализације,
темељем јавног мишљења, оригиналним делом српске на
ционалне културе и друштвене историје и српским брендом.
Српске кафане су описиване као места за дружење уз пијење
и јело. У кафану су долазили људи различитих професија и
27 Walther et al. 2009; Biggart, Kovacheva, 2006 према Томановић, 2012:
34 у Драгишић Лабаш, С. Утицај друштвених и породичних фактора у
српском пост-социјалистичком друштву на злоупотребу и зависност од
алкохола, у: Могућности савремене породице у превенцији и лечењу бо
лести зависности, приредили: Поповић, В. и Лилић, Б. (2013), Београд:
ЗКЛАС.
28 Томановић, 2012; Мојић, 2007 према Драгишић Лабаш, С.
29 То потврђују налази једног истраживања по коме је око 50% ученика
годину дана пре истраживања било суочено са једним од стресора. Ме
ђу често навођеним су: смрт члана породице и губитак посла једног од
родитеља. Утврђена је повећана депресивност и анксиозност, док је 45%
испитаника стално забринуто. Посебно су угрожени млади из породи
ца са нижим социоекономским статусом, док 7% има суицидне мисли
(http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_
document/ef1350en6_0.pdf према Љубичић, Драгишић, 2016).
30 Београд је био први европски град у коме је 1522. године отворена ка
фана (потиче од турске речи хан – кућа, кућа кафе). Кафане су у Евро
пи крајем 17. и почетком 18. века биле седишта књижевних расправа и
политичке критике. Кафана је била „дијагноза стања у коме се налази
локално друштво” (Tavard према Ђорђевић, 2016а: 10-11; Крстић, 2016:
115).
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образовања. У њима се одвијала аргументована расправа и
размена ставова о политичком и културном животу и другим
темама. Понекад су се писале песме и изводиле представе,
читале прве новине и склапали бракови31. Наравно не може
се изоставити чињеница да су и тада кафане биле места у
којима се стварала зависност од алкохола, али је њена свр
ха везана за просторно повезивање појединаца, док се данас
говори о мрежним облицама друштвености и прихвата теза
о Кастелсовом „умреженом индивидуализму”. 32 Сматрамо
да се данас у кафићима, а посебно ноћним клубовима не
гује „просторни индивидуализам” или асоцијалан образац
пијења binge drinking. У психијатријској и социолошкој ли
тератури налазимо податке о настанку ових образаца пијења
међу адолесцентима и младима.
У литератури из 1990-тих помиње се термин „опасно пије
ње” које подразумева конзумацију таквих количина које су
опасне по здравље. Млади који су се у том периоду лечи
ли од алкохолизма у институцијама за ментално здравље33
обично су започињали ексцесивно пијење пре 15 године,
да би у средњој школи развили неке симптоме зависности
уз асоцијално понашање.34 Почетком 2000тих наводе се ка
рактеристике пијења младих као што су: брзо испијање ал
кохолних пића; такмичење у количини попијеног алкохола;
комбиновање више врста алкохола, али и алкохола са дру
гим супстанцама. Димитријевић (1992)35 говори о посеб
ним називима за комбинације алкохолних пића – „нафта”,
„бетон”, „земљотрес”, „ледена кома”, као и посебном стилу
живљења младих „који је повезан са друштвом и местима
где се пије”. Такође и податак о једнаком броју младића и
девојака који су због интоксикације алкохолом примљени
у болницу. У тадашњој стручној литератури не користе се
термини култура пијења нити binge drinking, али се исти
чу одређене специфичности пијења младих, које су најче
шће повезане са каснијим уласком у алкохолизам. Употреба
ПАС примећена је после 1990-тих у субкултурама, и то рат
ничког шика (присутна више међу младима који припадају
31 Ђорђевић, Д. (2016а) Уводна реч приређивача Кафана: то сјајно тре
ће место, Култура, бр. 151, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 10-11.
32 Крстић, Д. (2016) Културни корени српске кафане, Култура, бр. 151,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 115.
33 Према подацима, у Институту за ментално здравље лечило се од алко
холизма 44% младих, старости испод 30 година.
34 Гачић, Б. (1985) Алкохолизам – болест појединца, породице и друштва,
Београд: Филип Вишњић, стр. 173.
35 Димитријевић, И. (1992) Алкохолизам младих, Београд: Nina-Press,
стр. 74-76.
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нижим друштвеним слојевима, а који су често екстремни
фудбалски навијачи („хулигани”), међу „музичким” субкул
турама – рејвери, промотери панфилије као и у субкултури
сплавова.36
У литератури од 2000-те надаље, наводи се заступљеност
проблем пијења (problem drinking) као „културалног и соци
јално ексцесивног пијења” и да млади у таквом стању праве
различите проблеме, као што су – туче, свађе, крађе, саобра
ћајни прекршаји. Код 2/3 младих код којих је присутан про
блем пијења, временом се развија комплетна зависност од
алкохола. Користи се и термин „прекомерно пијење са екс
цесима у понашању” и често мешање алкохола са таблетама
за умирење.37 Такође се наводи све заступљенији тренд по
литоксикоманије (комбинације алкохола са другим супстан
цама) и да употреба алкохола и даље представља део „му
шке културе”38. На репрезентативном узорку (2003) нађено
је да у Србији 45.2% младих (17-35) конзумира алкохол бар
једном недељно, а око 15% више пута недељно. Разлози за
конзумацију су „пијење као канал за социјализацију и кон
формирање вршњацима”39. Прихваћеност употребе алкохо
ла расте са образовањем и младих и њихових родитеља, као
и у граду више него на селу.
Новија истраживања употребе алкохола међу адолесценти
ма и младима указују на трендове пијења који су могу сме
стити у binge drinking. Према нашем истраживању, у сту
дентској популацији око 30% пије најмање 4 пића у једној
ситуацији али је нов податак да је у питању већи број дево
јака. Разлози који су навели респоденти могу да се сместе у
културу пијења, а посебно „одлазак ради напијања”, „због
заједничког лудила” и „зато што сви пију”. Друго истражи
вање које је обухватило и адолесцентну популацију поред
студентске, потврђује веома високу конзумацију алкохола.
Око 95% адолесцената и младих одраслих пије алкохол, и
то, неколико пута месечно (28.7%) једном месечно (25.7%),
док око 9% пије више пута недељно. „Умерено”пијење под
разумева употребу 3 пића док је конзумација преко 5 пића

36 Љубичић, M. нав. дело.
37 Станковић, З. и Беговић, Д. (2005) Алкохолизам, од прве до последње
чаше, Београд: Креативни Центар, стр. 32.
38 Станковић, 2001; Југовић, 2005 према: Драгишић Лабаш, С. (2012)
Употреба алкохола у популацији адолесцената и младих одраслих,
Социолошки преглед, XLVI, (1), стр. 48-52.
39 Томановић, С. и Станојевић, Д. (2015) Млади у Србији: стања, опажа
ња, веровања и надања, Београд: Friedrich Ebert Stiftung, SeConS Група
за развојну иницијативу, стр. 65.
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уобичајена и нормална40, посебно у току викенда. Најчешће
се конзумира пиво, потом вино и жестока алкохолна пића,
али и комбинација ових пића, на журкама, рођенданима и
другим прославама. Занимљив податак је да 50.0% испита
ника не би конзумирало алкохол у друштву које не пије, али
пошто „сви пију” и они се прилагођавају.41

Приказ случаја
Следећа два наратива могу допринети бољем разумевању
нових образаца пијења у Србији. Један се односи на пије
ње младића из мањег града Западне Србије и описује неке
специфичности културе „мушког” пијења, а други се односи
на пијење девојке из Београда и осликава неке нове и специ
фичне промене у начину понашања и пијења жена у јавном
простору данас. Културолошки је занимљив податак да је
младић дошао на лечење, на инсистирање родитеља, тек ка
да је узео кокаин, док је пре тога пио и напијао се 5 година.
Девојка је такође дошла на терапију на предлог и убеђивање
мајке, али због проблема на факултету. Злоупотребу алкохо
ла нико није помињао „јер жене не пију”.
Милош (замењено име) 25 година, рођен у мањем граду,
тренутно студира у Београду. Одрастао у четворочланој
породици, има старијег брата. У питању је традиционална
породица, веома доброг материјалног стања, захваљујући
очевом дугогодишњем раду и развијању посла. Милош је у
процесу лечења од алкохолизма и злоупотребе кокаин
 а. Ап
стинира 2 године од алкохола али је направио 2 рецидива са
кокаином. Развио је добар увид у свој алкохолизам. Први
контакт са алкохолом имао је још у основној школи у 7. раз
реду. Тада је волео да узме вино које је налазио у подруму
своје куће. То је чинио повремено, кришом и „допадало му
се”. У средњој школи почиње да излази са друговима, да пи
је и да се напија у кафићима, дискотекама, ноћним клубови
ма. Пио је јер га је алкохол „охрабривао, постајао је комуни
кативнији, могао да прилази девојкама”. Био је „пун себе” и
желео да буде старији. Каже: Страшно нам је било важно
да будемо старији, а то значи седим у кафани и пијем пиво.
Па скоро сви старији мушкарци то раде код нас и мој отац
је тада доста пио.

40 Чести одговори којима се оправдавало пијење преко 5 пића били су: „ако
попијем једно па која је сврха изласка”, „зашто онда пијем” , „или пијем
или нећу ни да пијем”, „сви се напијамо, то је ок.”
41 Dragišić Labaš, S., Ristić Dimitrijević, R. and Ljubičić, M. (2017) Alcohol
use among adolescents in Serbia, International Congres of ESCAP (Euro
pean Society for Child and Adolescent Psychiatry), Geneva, 9-11 July.
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У друштву је био „најлуђи” и пио је велике количине алко
хола, увек преко 5 пића. То је значило да је „главни”. Бирао
је искључиво друштво које пије, каже: увек крпа нађе закр
пу. Разлог за излазак је био: „пијење, напијање, комирање,
избезумљивање, а дружење је некако ишло уз:
Ма које дружење, углавном се прича првих сат, сат и по,
док смо трезни, а после се само пије до лудила. А шта пи
јан човек може паметно да прича, ништа, а још клинци као
ми…Ови маторци, као мој отац некако то другачије раде.
Седе причају о послу или спорту, политици, пију али пола
ко чини ми се, мада се и они некад напијају, али тек увече
ако остану дотле. Један од другова са којима сам највише
пио је сад тежак алкохоличар, не лечи се. Од тих другова
само сам са једним у контакту, али и њега не виђам често.
Не мислим да смо икада били неки прави другари него смо
једноставно ишли заједно да пијемо и да се охрабримо за
девојке и туче. Тукли смо се повремено, највише са стари
јима да докажемо да смо храбри и да се не бојимо никога, а
добијали батине (смеје се), будале. Ипак смо сви припадали
том лудилу том неком скупу који воли да много пије, тад ми
је то много значило, а докле сам дошао данас.
После 20-те године наставља да пије велике количине алко
хола, али сматра да је разлог томе што је већ био у друштву
које пије, да му је било досадно, да није налазио смисао
живота, да је и даље волео да буде „главни” али тада вео
ма често чашћавајући друге, што је значајно доприносило
његовом доживљају важности у друштву.
Ирена, 27 година из Београда, студенткиња, има још неко
лико испита до завршетка факултета. Родитељи су дошли
из Црне Горе. Традиционална породица, веома доброг ма
теријалног стања. Ирена не задовољава мајчине критерију
ме „моралне и смерне девојке”, то зна и зато после пијења
осећа кривицу. На терапију долази због застоја на факул
тету, на трећој години студија. Тек је у току рада откривен
проблем са алкохолом. И даље, мада знатно ређе него рани
је (једном у 3-4 месеца), пије. Може да попије 1 пиће и да
се заустави, али ризици за наставак пијења по типу binge
drinking су и даље присутни.
Увече излази у клубове где се пије. Ту се окупља мање више
познато друштво из Београда, углавном ових градских де
лова – Стари Град, Врачар. Већина људи се познаје. Кажу
„здраво” једни другима. Постоје мање групе у оквиру вели
ке у којима се седи мало прича више пије.
Ја сам увек пила 4 пића или 5 и више, то је било сасвим нор
мално. Све девојке у нашем друштву пију. Пила сам зато
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што нисам знала шта бих друго радила у то време, а ту су
ми неки другари исто. Кад сам пијана лупам глупости и вре
ђам друге, а они знају да то нисам ја, па ме пусте. Свако се
понаша како хоће, али после се и кајемо. Е, делује ми као да
се дрогирамо алкохолом. Једна моја другарица је престала
да излази. Кад се напије могла је да буде са некима са којима
не би овако у нормалном стању. Има ту успешних младих
људи који су запослени и много раде, али се напијају викен
дом. Они пију из неких својих разлога, као на пример: не на
лазе партнере. Има ту и тешких губитника, имају преко 30
година, који немају где да раде, живе са родитељима, неки
су и разведени, родитељи се свађају, свако на своју страну,
нема комуникације, тотално отуђење. Знам да морам да
се заус тавим, ово није нормално, али се питам с ким да се
онда дружим. Па и није дружење, кад боље размислим…
Из истраживања, личног искуства у раду са младима ко
ји имају проблем са алкохолом и представљених наратива,
може да се претпостави да постоје слични обрасци пијења
младих, мушкараца и жена и да се по први пут у Србији
догодило разбијање стереотипа о понашању и пијењу же
на управо binge drinking-ом. Слични су обрасци пијења и
количине алкохола као и мотиви за пијење. Ипак, остале су
и даље родне разлике које се испољавају у следећим начи
нима понашања: девојке се не такмиче у испијању пића са
девојкама, али се повремено догађа да се такмиче са му
шкарцима; не плаћају пиће другима; не осећају се храбри
јима када попију и не туку се у пијаном стању. Девојке пију
и у мушком и у женском друштву. Углавном се кају после
напијања, а неке се стиде. Мушкарци радије пију и напијају
се у мушком друштву. Пију да би се охрабрили и прилази
ли девојкама, воле да плаћају пиће, не воле девојке које се
напијају, али понекад је то за њих „корисно”, јер је лакше
да им се удварају, не кају се после напијања чак се и хвале.
Нова култура пијења судећи по овоме има још увек мушку
и женску форму.

Закључак
Данас су као и у ранијим истраживањима присутна четири
значајна социокултурна фактора за употребу алкохола: хе
донизам, утицај вршњака и социјална афилијација, утицај
родитеља и културне норме и ритуали.42 Као најважнији се
и даље издваја утицај вршњака, јер је притисак групе веома
42 Hogan, S. P., Perks, K. J. and Russell-Bennett, R. (2014) Identifying the Key
Sociocultural Influences on Drinking Behavior in High and Moderate Bin
ge-Drinking Countries and the Public Policy Implications, Journal of Public
Policy & Marketing, Vol. 33, No. 1, pp. 97-99.
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снажан, а посебно уколико је група велика. У групи се доби
ја одобравање и подстицање одређеног обрасца понашања,
па повећава и самопоуздање. Тако да се припадност групи
потврђује и конзумацијом алкохола. Посебно су утицај
ни вршњаци који имају висок статус у групи, и њих други
често имитирају.
Пијење (напијање) у групи и одређена врста пића могу да
постану младима средства за конструкцију социјалног света
и њих самих у том свету. Значи, да користећи овакав обра
зац пијења – binge drinking млади могу да изграђују свој
идентитет. Тако да би будуће успешно одржавање социјал
них интеракција зависило од понашања које је у складу са
изабраним идентитетом. Разлози за „контролисани губитак
контроле” могу да буду бежање од себе, других и ситуација.
Условљени су незадовољством, бунтом, страхом и несигур
ношћу, често присутним у популацији адолесцената и мла
дих, а посебно компликовани низом социјалних проблема у
земљама у транзицији. Сматрамо да је за адолесценте карак
теристично: „Пијем значи припадам”, а за младе одрасле:
„Не припадам, али ми је група потребна ради обављањa ове
делатности – напијања”.
На основу података из наших и страних истраживања издво
јене су неке карактеристике нове културе пијења: формира
ње групе са једним циљем – подржавање и одобравање пи
јења појединаца, тј. у групу се не долази ради других (дру
жења) него ради себе; долазак у групу само ради напијања;
емоционална дистанца од других; слаба и/или лоша кому
никација, повремено такмичење у количинама попијеног
алкохола (углавном међу мушкарцима); дружење са неким
члановима групе често се одвија само у току викенда без
сусретања ван тог простора; напијајње се одиграва углавном
у току викенда (посебно ако су чланови групе запослени).
Тако да главна мотивација за долазак у кафиће и клубове
није више комуникација већ конзумација. Није социјализа
ција већ индивидуализација потреба.43 И како Ирена каже:
Свако је у некој својој аури, а опет као ту је…Свако у свом
трипу… И кад дођем и кад одем поново сам сама”.

43 Уз нове обрасце употребе алкохола, нов тренд представљају и кафићи у
којима се користе наргиле – „конзумира различито воће”. Разлог дола
ска „због наргила”. Овај јавни простор је посебно занимљив и требало
би га испитати. Има се утисак да је у њему степен индивидуализације
потреба још већи.
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NEW CULTURE OF ALCOHOL CONSUMPTION:
BINGE DRINKING – CONSUMPTION INSTEAD OF
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 differs 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”.
Кey words: binge drinking, young adults, gender difference, group
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КУЛТУРА И КРИМИНАЛИТЕТ
Сажетак: Рад представља покушај да се расплете сложени ме
ђуоднос културе и криминалитета. После прецизирања које од
многобројних у науц и заступљених значења ове две категорије
усвајамо, биће указано на две врсте релација које  криминологија
може успоставити   између њих. Анализа је заснована пре свега
на англосаксонској литератури, али ће на крају бити указано и на
то колико је питање односа културе и криминалитета актуелно
овде и сада.
Кључне речи: култура, злочин, криминалитет, културна
трансмисија, поткултура, млади, миграције

Уместо увода: 
прво одређење садржине основних појмова
Као и већина излагања у криминологији, управо зато што
се ради о релативно младој науци о човеку и друштву, и ово
ће почети са прецизирањем кључних категорија којима се
бавимо у раду – култура1 и криминалитет.
Када се ради о првом појму, чини се да је Артур Бергер2
у праву када сматра да је најпотпунија дефиниција културе
она која је дата у Речнику социологије и сродних наук а: „кул
тура је заједнички назив за све чиниоце људског понашања
који се стичу и преносе путем симбола који носе значења;
то је назив за све продукте људских заједница, које не укљу
чују само језик, начин производње алата, индустрију, умет
ност, науку, право, начин владања, морал и религију – него

1 Иако је рад намењен за објављивање у истоименом Часопису, аутор сма
тра да и овде треба на почетку отклонити дилему које значење му се
овде даје.
2 Berger, A. (2000) The Meaning of Culture, A Journal of Media and Culture,
No 2.
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и материјалне артефакте који опредмећују нематеријалне
културне творевине (градњa насеобина, путева и слично)”3.
При дефинисању злочина (као појединачне појаве) и крими
налитета (као укупности таквих дела на одређеном просто
ру и у датом временском периоду), и овде постоји мноштво
схватања чији број се – што представља својеврстан пара
докс – са развојем криминологије као централне науке која
се бави злочином / криминалитетом не смањује. Некадашње
религиозно схватање које је изједначавало злочин и грех, у
доба конституисања друштвених наука наслеђује Диркемо
ва дилема да ли се ради о правној (кршење норми кривичног
права) или о социолошкој категорији (кршење друштвених
правила која штите фундаментална добра и вредности једне
средине); у међувремену злочин је схватан и као израз те
лесне или душевне болести појединца, као социјални про
цес, као израз друштвене дезорганизације, као вид кршења
људских права4.
Седамдестих година XX века све је ово додатно искомпли
ковано ствар са појавом теорије интеракционизма и етике
тирања, а још више продором концепције социјалног кон
структивизма из психологије у друштвене науке. Изворно,
социјални конструктивизам наглашава значај културног
контекста у разумевању онога што се догађа у друштву и
њиме се конструише сазнање засновано на тој спознаји5.
Примењено у криминологији, то схватање злочин / крими
налитет сматра друштвеним конструктима, другим речима,
те категорије немају никакав супстанцијални садржај који
их суштински одређује и омогућава нам да их разликујемо
од других појава.
Неспорно је да у наведеном има доста истине; правна од
редба злочина јесте преуска (мноштво изузетно опасних
понашања било је и остало несанкционисано), неодређе
на и зависи од структуре моћи (државни органи, односно
њихови представници – уместо да штите грађане и њихова
3 Fairchild, H. (1967) Dictionary of Sociology and Related Sciences, Tota
wa: Littelfield, Adams & Co. p. 80.; Сличну одредбу наводе и други ау
тори. Тако пољски криминолози Кроликовска (Kroƚikowska) и Милецки
(Utrat-Milecki) (2010:109) сматрају да култура обухвата „све материјал
не и духовне продукте човека, нације или ере који карактеришу ниво
развоја друштва, групе или појединца на одређеном простору у датом
временском периоду”.
4 Видети: Ignjatović, Đ. (2016) Kriminologija, 13. izd., Beograd: Pravni
fakultet UB, str. 22.
5 Видети: King, B. (2001) Social Constructivism, in: Emerging Perspectives
on Learning, Teaching and Technology, ed. Orley, M. http://projects.coe.uga.
edu/epltt (21. 07. 2017).
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добра од најтежих облика угрожавања – често некажњено
врше забрањена дела)6, али се ипак чини да везивање појма
злочин за инкриминације предвиђене у кривичном праву да
је најбољи основ за научно бављење овом проблематиком7.

Култура и криминалитет – 
двострука повезаност
Пошто смо прецизирали значење кључних појмова, потреб
но позабавити се њиховим међуодносом. Већ на први по
глед, очигледно је да се ради о узајамној вези која се огледа
у томе што је:
- стање криминалитета у датој средини и начин на који се
реагује на таква понашања битан елемент њене културе;
- са друге стране, културни чиниоци имају снажан утицај
на јављање криминалног понашања (а тиме и на стање
криминалитета).
У даљем излагању позабавићемо се неким аспектима ове
узајамне везе која спада у најизазовније аспекте кримино
лошких истраживања који су, и поред богате (стране) лите
ратуре, далеко од тога да се сматрају до краја разрешеним.

Криминалитет и његова контрола као одраз културе
једне средине
На почетку би требало подсетити на реченицу једног сред
њевековног мислиоца који је у време тадашњег правног пар
тикуларизма (свака државица, кнежевина и војводство има
ли су сопствене правне норме) човеку који полази на пут у
непознату средину као најбољи начин да схвати у какву сре
дину се запутио – препоручивао да прочита њен кривични
закон.
Шта ће се сматрати најтежим неприхватљивим понашањи
ма која повлаче снажан израз неодобравања у датој средини
зависи од вредносног система (која се добра и права сматра
ју највреднијим), другим речима – од културе која у њој до
минира. Могло би се навести мноштво доказа за ову тврдњу,
а ми ћемо поменути деликт богохуљења (вређања Бога) који
је у Средњем веку сматран тешким злочином, а у Новом је у
6 Чемблисов (Chambliss) (1989:1314) „од државе организовани кримина
литет” о коме је први пут излагао у свом Председничком саопштењу на
годишњем скупу Америчког криминолошког удружења 1988.
7 Дакле, и сада се можемо сложити са оним што је пре више деценика
тврдио Торстен Селин (Sellin) (1938:19), чије теоријске ставове ћемо
касније представити): „правна одредба злочина је непрецизна и спорна,
али је она једина могућа његова дефиниција”.
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већини земаља декриминализован.8 Данас би постојање та
квог кривичног дела у модерним кривичним законодавстви
ма било апсурд, али нека од њих уводе нову инкриминацију
која је на граници деликта мишљења: негирање холокауста.
Ова веза културе и начина на који се операционализује по
јам злочина / криминалитета није карактеристична само за
различите историјске епохе. Манифестује се и у истом исто
ријском раздобљу у коме државе на сличном степену разво
ја, са бројним испреплетаним привредним и другим везама,
сличним бројем становника ... имају различита кривична
законодавства9.
Даље, култура одређује не само која ће се понашања сматра
ти непожељним, него и то на који начин ћемо на таква дела
одговорити. На нека се реагује неформално (бојкот заједни
це, посредовање мировних већа, подсмех, критика), док се
за друга сматра да је неопходан много озбиљнији одговор –
оличен у деловању органа формалне социјалне контроле
(полиција, тужилаштво, судови, казнени заводи) којима су
доступна различита, законом прописана, средства и проце
дуре. Култура једног друштва, дакле, у овом другом случају,
одређује прво који од два основна вида реговања ће бити
примењен, а затим и који од њихових модалитета се сматра
адекватним.
Када се ради о првој дилеми – формална или неформална
реакција – већина модерних друштава, чак и када то није
неопходно, посеже за механизмима кривичног права иако би
неформална реакција била сасвим довољна. Тако кривично
правно реаговање уместо крајњег средства (лат. ultima ra
tio) постаје – без икакве потребе – основно средство (prima
ratio) са свим негативним последицама таквог приступа10.
Када се ради о формалној реакцији, кључан појам за њено
разумевање је динамика инкриминација. У питању је процес
који се одвија у посебним делу11 кривичног права дате земље
у које се уносе нове инкриминације (инкриминализација)12

8 Интерeсантно је да је ова инкриминација у кривичном праву Југослави
је задржана све до Другог светског рата.
9 То даје за право Хегелу (Hegel) (2001: 176) који у 218 параграфу своје
Филозофије права тврди да сваки кривични закон одражава своје време
и стање грађанског друштва у том периоду.
10 Видети: Stojanović, Z. (2016) Politika suzbijanja kriminaliteta, Beograd:
Pravni fakultet UB, str. 128.
11 У њему су садржана сва кривична дела и за њих запрећене санкције.
12 Као пример може се навести инкриминација која је плод новог доба која
није постојала у ранијим временима – злостављање животиња.
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или се нека до тада санкционисана понашања изузимају из
кажњиве сфере (декриминализација).13
Уз то, систем вредности као битан елемент културе одређе
не средине одређује који ће од модалитета санкционисања
бити примењен; при томе се примењује начело сразмер
ности – тако да тежини дела и ступњу кривице учиниоца
одговара и тежина санкције. Кроз најдужи период људске
историје формални систем реаговања за најтежа дела је од
ређивао смртну казну, при чему се и у Старом и Средњем
веку сматрало да ни одузимање живота преступнику није
довољно, па су осмишљени квалификовани облици њеног
извршења који су му наносили додатне патње и/или срамо
ћење (јавно извршење смртних казни које се претварало у
садистичке спектакле)14.
На прелазу из Средњег у Нови век, долази до постепеног
напуштања телесног кажњавања преступника и смањења
броја кривичних дела за која се прописује смртна казна и
у пенални систем се постепено уводи лишење слободе као
санкција. Већина аутора овај заокрет тумаче променом вред
носног система тог доба, док други сматрају да је у питању
пример рационалног приступа младе грађанске класе која је
увидела да је пробитачније затварати преступнике и намет
нути им обавезу да раде (концепт „казнионица – фабрика”)15
него их сакатити или убијати јер се тиме само повећава број
лица којима се мора пружити социјална помоћ.
Постепено, казна затвора је преузимала примат у казненом
систему и, нарочито после Другог светског рата када је под
утицајем аболиционистичких идеја дошло до укидања смрт
не казне у великом броју држава16. Последњих деценија, ја
ча нови покрет – за ограничење примене лишења слободе
као кривичне санкције и њену замену другим ванинститу
ционалним мерама („алтернативе казни затвора”)17.
13 Кривични законик Краљевије Југославије и послератно југословенско
кривично законодавство је све до деведесетих година XX века садржало
кривично дело „завођење” – које се састојало у навођењу женског лица
на обљубу лажним обећењем брака.
14 О каквим се зверствима ради, довољно је прочитати документ цитиран
у уводним деловима познатог Фукоовог (Foucault) (1977) рада о исто
ријату казне лишења слободе који се односи на јавно извршење смртне
казне у Паризу марта 1757. године.
15 Разрађујући идеје Руша и Кречмера (Rusche and Kirchheim
 er, 1939), по
себно су је афирмисали Мелоси и Параварини (Melossi and Pavarini,
1981).
16 Тренутно, од 158 независних држава, запрећена је у 58 (укључујући:
САД, Кину, Јапан, Индију; од европских земаља само у Белорусији).
17 Утицај овог „новог аболиционизма” нарочито је снажан у скандинав
ским земљама (видети: Christi, 1981; Mathiesen, 1990) и Холандији
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Овај, веома упрошћен18, приказ трансформација у казненом
систему треба допунити још неколиким констатацијама која
се тичу нашег времена.
Пре свега, казнени системи модерних држава веома се раз
ликују и садрже врло противречне тенденције. То се може
видети и на примеру Старог континента на коме се озбиљне
разлике уочавају и међу државама чланицама Европске уни
је19. На методолошком плану, ово има значајну последицу: и
данас се као један од најзначајнијих поступака у проучава
њу криминалитета користи компаративни (или, како га неки
аутори означавају „крос-културни”) метод.
Доста оптимистичка слика која указује на то како су се са
времене државе на правном терену одрекле ретрибутивног
реаговања на криминална дела и почела уважавати људска
права преступника, само је делимично тачна. Развијена дру
штва развила су, упоредо са наведеним трендом другачије,
софистиковане начине контроле који из основа угрожавају
права човека иако не представљају класичне кривичне санк
ције. Тако се, сматра Дејвид Гарланд, у најразвијенијим др
жавама које врше одлучујући утицај на трендове контроле
криминалитета у остатку света20, изграђује „култура контро
ле” у којој се запажају два тренда. Један он назива „адап
тивна стратегија” у којој се акценат ставља на превенцију и
партнерство државних органа са грађанима (preventive part
nership), а друга на јачању свеобухватне контроле и кажња
вању (punitive segregation) у чијем темељу је онеспособља
вајуће затварање које је дизајнирано да узврати учиниоцу за
нането зло и да га за што дуже време искључи из друштва.
За тему којом се бавимо у овом раду, кључна је констатација
овог аутора да је за претпоставка делотворности ове дру
ге стратегије обезбеђење културне и социјалне подршке21.
Када то имамо у виду, постаје јасније зашто се у модерним
(Hulsman, 1982), мада су на ширење тих идеја утицали и британски и
амерички (Pepinsky, 2006) аутори.
18 Поред успона на нормативном плану, имао је и падове које овде не мо
жемо детаљно приказати, али треба поменути ексцесе који су везани за
тоталитарне државе XX века у којима су поништени основни приципи
права не само на националној територији, него и у окупираним земљама
широм Планете.
19 То отвара и питање могућности хармонизације или чак унификације тих
система.
20 У томе је и апурдност ситуације у којој стратегије контроле злочина у
државама са навишим стопама криминалитета у свету (САД) и на европ
ском Континенту (Уједињено Краљевство) служе као узор осталим
земљама у којима су стопе далеко ниже.
21 Garland, D. (2001) The Culture of Control – Crime and Social Order in
Contemporary Socety, Chicago: University of Chicago Press, p. 141.
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друштвима тако често јављају таласи моралне панике22, ка
ко је у том застрашивању грађана дошло до симбиозе вла
сти и медија и зашто је (са ретким изузецима) данас у свету
казнени популизам владајући тренд у јавним политикама
контроле криминалитета23.

Развој идеја о односу културе и криминалитета
У криминолошкој литератури се најчешће наводи како су
први допринос проучавању односа наведених феномена да
ли амерички аутори, припадници Чикашке школе, но одмах
треба рећи да је ово само делимично тачно. Јер њиховим ста
вовима претходили су радови многих умних аутора, чак и из
периода пре настанка криминологије. При том се пре свега
мисли на социолошки оријентисане ауторе франкофонског
говорног подручја.

Европски зачетници
Један од оснивача криминологије Белгијанац Адолф Кетле
(Quételet) средином XIX века указивао је да земље у који
ма долази до мешања људи, као и области где индустрија и
трговина повезују мноштво индивидуа, истовремено и сре
дине у којима се осећа „неједнакост среће и благостања”,
због чега је број злочина у њима велики24.
Његове идеја инспирисале су двојицу Француза – великана
друштвених наука. Први, Габриел Тард (Tarde) је са својим
учењем о подражавању као кључу за разумевање генезе зло
чина, о томе како се криминална понашања представника
виших друштвених слојева подражавају од оних на нижим,
о моди у граду и навици на селу и о криминогенези младих
људи који постепено прерастају у криминалце25 оставио је
значајно наслеђе у друштвеним наукама.
Наведена констатација још више важи за Емила Диркема
(Durkheim) који је девијантна и криминална дела довео у
везу са стањем безакоња („аномије”) у друштву. Као при
падник функционалистичког приступа друштву, он сматра
да је подела рада довела до атомизације нормативног систе
ма и управо у томе види објашњење стања криминалитета у
22 Појава коју је још 1972. први описао Стенли Коен (Cohen) у познатом
раду о „народним непријатељима и моралној паници“ указујући на на
чин на који је један вандалистички испад у енглеском летовалишту пре
растао у драматичан проблем читаве нације.
23 Видети: Ignjatović, Đ. (2017) Kazneni populizam, u: Kaznena reakcija u
Srbiji- VII deo, Beograd, Pravni fakultet UB, str. 11.
24 Quételet, A. (1842) Sur l’homme et de developpment de ses facultés ou essai
de physique sociale, Vol 1., Paris, Bachelier.
25 Tarde, G. (1890) La philospphie pénale, Paris, Maloine éditeur, р. 221.
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њему. Зато су то нормалне, а не патолошке појаве и то би се
могло променити само уколико се опет оствари стање у ко
ме сви чланови друштва деле вредности истог нормативног
система26.

Амерички допринос – припадници 
Чикашке школе и настављачи
Овде ће бити представљене три теоријске оријентације у
САД која за предмет овог рада имају посебан значај: тео
рије о друштвеном притиску, оне о учењу криминалног по
нашања и – најзад – схватања о културном сукобу и пот
културама.

Теорије о друштвеном притиску
Диркемово објашњење стања безакоња у грађанским дру
штвима било је узор Роберту Мертону (Merton) да створи
своју теорију аномије и то у време Велике економске кризе
која је из темеља пољуљала не само америчку привреду, него
и саму идеју друштвеног прогреса. Објашњење криминали
тета у САД тог доба овај аутор тражи у нескладу друштвено
наметнутих циљева и доступних легитимних средстава да
се они постигну. Америчко друштво намеће појединцу као
циљ успех у животу, другим речима – да се обогати. Они
који тај циљ могу постићи легитимним средствима пона
шају се конформистички. Но, највећи део становника нала
зи се у ситуацији да легитимним средствима (наследство,
образовање, успех у свету спорта или забаве и сл.) не може
остварити наведени циљ. У таквој ситуац
 ији, они – у зави
сности од тога да ли одустају од средстава (1), циља (2) или
и једног и другог (3,4) – прибегавају девијантном понашању
које поприма неколико модалитета (иновација, ритуализам,
повлачење и побуна)27.
Овакав приступ био је коришћен превасходно за објашњење
криминалитета малолетника из нижих друштвених слојева
и ту почињу озбиљне критике да је непримењив за разуме
вање зашто припадници виших друштвених слојева врше
толико опасних кривичних дела28. За нашу тему је од већег
26 Durkheim, E. (1893) De la division du travail social- étude sur l’organisa
tion des sociétés supérieu res, Paris, F. Alcan.
27 Merton, R. (1938) Social structure and anomie, American Sociological
Review, No 3.
28 Један од аутора о коме ће бити речи у наставку излагања – Едвин Сатер
ленд (Sutherland) (1940) – у својој чувеној адреси Америчком кримино
лошком друштву из 1939. године увео је у криминологију појам „крими
налитет белог оковртаника” за злочине које врше лица из највиших
друштвених слојева.
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значаја критика Мертоновог полазног става да у америчком
друштву постоји консензус по коме је обогатити се („новац
= успех”) једини културом наметнути циљ. Тиме се, како ис
тичу Дејвид Даунс и Пол Рок (Downes and Rock) занемарује
да и у САД постоји мноштво људи који не усвајају овакав
вредносни систем и чак се боре против њега29.

Теорије о учењу криминалног понашања
Са друге стране, Тардове идеје развио је касније Едвин Са
терленд који је творац теорије о диференцијалној асоција
цији (различитом повезивању) као основу за разумевање
криминалног понашања. По њему, такво понашање се учи
и то у групама састављеним од блиских лица. Основна Са
терлендова идеја је да појединац постаје делинквент због ја
чег утицаја ставова у прилог кршења закона у односу на оне
који говоре у прилог њиховог поштовања. Што је интензи
тет утицаја криминалних група већи, појачава се и вероват
ноћа да ће појединац одабрати противзаконито понашање.
To се јасно види из следећег цитата који показује да аутор,
објашњавајући стање криминалитета у САД на специфичан
начин укључује у анализу и културни конфликт:
„У неким заједницама, појединац је окружен лицима која ко
ја увек схватају правне норме као правила која треба пошто
вати, док је у другим окружен онима чија схватања погодују
кршењу правних правила. У нашем америчком друштву, ове
дефиниције су скорo увек помешане, а као последицу имамо
културни конфликт у вези са правним нормама”30.

Ову концепцију касније је разрадио Роналд Ејкерс (Akers)
који ствара теорију диференцијалне асоцијације – појачава
ња која се такође полази од идеје да је криминално пона
шање научено, али уноси две нове категорије – кажњавање
и награђивање. Као и његов претходник, Ејкерс сматра да
је за преузимање образаца криминалног понашања кључ
но учење техника вршења злочина и учење дефиниција
које појединца мотивишу да крши закон. Термин „дефини
ције” он своди на „нормативно значење које се даје одре
ђеном понашању”. Кроз процес диференцијалног појачава
ња ми учимо да су нека понашања одговарајућа, дозвољена
и да за последицу имају награђивање. Наравно да култура,

29 Downes, D. and Rock, P. (2003) Understanding Deviance, 4th ed., Oxford:
Oxford University Press, p. 161
30 Sutherland, E. (1939) Principles of Criminology, 3rd ed., Chicago: University
of Chicago.
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односно вредносни систем дате заједнице одређује која су то
понашања, за разлику од оних која доводе до кажњавања31.

Теорије о културном сукобу и о поткултурама
Селиново објашњење културног сукоба
Као и претходна, и ова гледишта просторно су везана за
град Чикаго. Он је крајем деветнаестог и у првој половини
XX века био нека врста „криминолошке лабораторије под
ведрим небом” пре свега због огромног таласа (унутрашње
и међународне) имиграције који га је запљуснуо. Због то
га је настао сукоб вредности и норми између староседелаца
и „дошљака”, па се пошло од претпоставке да су културни
живот појединца, веровања и вредности које усваја кључни
за начин на који ће се он понашати.
На оваквим темељима један научник шведског порекла
ствара нови правац у криминологији. Био је то Торстен Се
лин (Sellin) који у књизи Културни конфликт и криминали
тет полази од става да се човек рађа у одређеној култури са
способношћу да разуме своје релације са другим људима.
Обдарен је способношћу да схвати и апсорбује идеје које
садрже одређена значења – обичаје, веровања, артефакте –
једном речи елементе дате културе – који временом поста
ју део његове персоналности32. Део овог процеса културне
трансмисије је стварање свести шта је нормално (дозвоље
но), а шта абнормално (погрешно) и ово сазнање је основ за
прихватање датих норми понашања33. Такође, у том процесу
група поставља баријере кршењу норми и што је више од
лучна у неприхватању таквог понашања, она испољава зна
чајнији „потенцијал отпора” (resistance potential).
Полазећи од других аутора који су се бавили групама чији
културни кодекс се разликује од оног који у америчком дру
штву доминира (нарочито се осврће на истраживање које је
спровео Клифорд Шо (Shaw)34, 1929. године о дистрибуцији
криминалитета и осталих социопатолошких појава у Чика
гу) он објашњава какве последице изазива долазак црнаца
у староседелачку средину у којој доминирају белци или
Корзиканца у Њујорк35.
31 Akers, R. (1985) Deviant Behavior – A Social Learning Approach, 3rd ed.,
Belmont: Wadsworth Publ., p. 39.
32 Sellin, T. (1938) Culture Conflict and Crime, New York: Social Science Re
search Council, p. 25.
33 Kривично законодавство у свему томе има одређену, иако не битну
улогу.
34 Shaw, C. (1929) Delinquency Areas, Chicago: University of Chicago Press.
35 Sellin, T, op. cit. p. 63.
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Суштина је, сматра он, у томе што сукоб норми различитих
културних кодекса може бити доведен у везу са настанком
злочина и то у три ситуације: а) када се кодекси сукобе на
граници различитих културних подручја; б) када се правна
правила једне културне групе прошире на територију друге;
и в) када чланови једне културне групе мигрирају у другу36.
Селин се позабавио криминалитетом имиграната у САД37
и указао на различите врсте дела и мотивацију за њихово
извршење код припадника прве и друге генерације усеље
ника. Истовремено је указао и на оно што криминолози че
сто занемарују: да то што је неко рођен у одређеној држа
ви (он наводи пример лица пореклом из Чехословачке) не
значи да је истовремено и припадник већинских народа те
земље (у конкретном случају, може бити и Немац, Јеврејин,
Пољак...)38. Још је већи проблем да истраживањима која
наводе као категорије „Медитеранце”, „Нордијце” или чак
„Европљане”39. Овим се скоро потпуно онемогућава проу
чавање специфичних културних образаца који су важни за
објашњење криминалитета одређених група јер игнорише
породичну солидарност, религиозна убеђења, однос полова,
норме сексуалног морала, навике у погледу исхране и злоу
потребе неких супстанци, начин коришћења слободног вре
мена, склоности ризичном понашању – што су све чиниоци
који утичу на криминалитет припадника тих група.

Теорије о поткултурама
Иако Селин не користи израз „поткултуре” за означавање
мањинских група чије се нормативни систем не поклапа пот
пуно са доминантним (за разлику од „контракултура” које се
од овога разликују у битним цртама, чак су некада његов
антипод)40, он је био дубоко свестан њиховог постојања и
36 Део књиге у коме Селин (2009: 249) наводи изванредне примере сукоба
културних образаца староседелаца САД и већинског, белог, становни
штва, отпора домицилног становништва законским нормама францу
ских колонизатора у Алжиру и староседелаца у Сибиру прописима нове
совјетске власти преведени су на наш језик.
37 Како констатује Елвин Пауел (Powell, 1976: 162) – не само овом аутору,
него и другима који су проучавали поткултуре досељеника, узор је био
рад двојице зачетника Чикашке школе (Thomas and Znaniecki, 1918:18) у
коме су писали о начину прилагођавања пољских сељака имиграната на
америчку културу и начин живота.
38 Интересантна је табела на стр. 76 на којој се види да су се по стопи хап
шења у 31 америчком граду лица која су дошла из Југославије налазила
на 6. месту (иза оних рођених у Грчкој, Литванији, групе са ознаком
’непознато’, Пољској и Италији.
39 Исто, стр. 83.
40 Тим Њубурн (Newburn) (2007:196) наводи да је овај израз у наведеном
значењу први употребио Албер Коен, иако је Трашер још 1927. у књизи
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снажно је утицао на низ следбеника који су развили његово
учење.
Први од њих је Алберт Коен (Cohen) који је у књизи
Делинквентни дечаци – поткултура ганга покушава да об
јасни делинквентно понашање америчких младића који
припадају нижим друштвеним слојевима. Корен њиховог
преступничког понашања налази се у сукобу вредности и
културних образаца средње класе (која одлучујуће утиче на
оно што се може назвати „општа култура”) и социјалног и
материјалног положаја дечака из радничких породица који
им онемогућавају да те моделе усвоје. То се види нарочи
то у школским условима у којима ђаци из таквих средина
не могу ни на који начин достићи резултате деце из сред
ње класе чији родитељи су им омогућили да у школу дођу
припремљени у сваком погледу. Млади из радничких поро
дица не успевају да достигну наметнути модел (статусна
депривација) и због тога су фрустрирани41. Тиме Коен об
јашњава њихово негативистичко, злонамерно и не утили
тарно понашање, окренутост тренутном задовољству („ов
де и сада – уместо у будућности”)42. На том основу настају
младалачки гангови и касније малолетничке банде, a у том
процесу велику улогу има преузимање ставова о преступ
ничком понашању (кроз процес трансмисије вредности) из
делинквентне поткултуре43.
Један други научник бави се такође културом нижих сло
јева и пише о младалачким ганговима које чине дечаци из
радничке класе. За разлику од Коеновог објашњења, Вол
тер Милер (Miller) сматра да је уместо израза „делинквент
на поткултура” боље користити „поткултура ганга” и сматра
да она не настаје као вид отпорa доминантној култури, већ
почива на сопственим вредностима која аутор назива „фо
кусним интересовањима” и означава их изразима „нево
ља”, „жилавост”, „препреденост”, „узбуђење”, „судбина” и
„аутономност”.
Милер сматра да је основни проблем радничких породица
одсуство оца (било да су у питању једнородитељске поро
дице или је он физички одсутан из дома). У тој ситуацији,
о ганговима малолетника писао о том феномену.
41 Видети: Walklate, S. Perspectives in criminological theory, in: CriminologyA Reader, eds. Jawkes, Y. and Letherby, G. (2006), London: Sage Publising,
p. 25.
42 Williams, F. and McShane, M. (1993) Criminology Theory – Selected Classi
cal Readings, Cincinnati, Anderson Publ., p. 95.
43 Cohen, A. (1955) Delinquent Boys – The Culture of the Gang, New York,
Free Press, p. 129.
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изостаје неко од кога ће деца видети како се понаша мушка
рац, па су физичка разрачунавања и други видови преступ
ничког понашања таквим дечацима средство да изграде
идентитет мушкарца44.
Средином седме деценије прошлог века појавила се позната
књига Поткултура насиља једног америчког социолога –
Марвин Волфганг (Wolfgang) – и италијанског психијатра
– Франко Феракути (Ferracuti) – који су тврдили да се по
стојањем специфичне поткултуре може објаснити велики
део криминалитета младих, а нарочито насилнички. Указују
на сукоб вредности доминантне културе и „поткултуре на
сиља” чији припадници много већи значај придају части у
односу на то како је вреднује остали део друштва45. Ова пот
култура упућује на то у ком виду (аутори наводе бројне при
мере модела насилничког криминалног понашања у свету
– од Колумбије, Индије – до европског Медитерана) и према
коме смемо испољити агресивност, а са друге стране врши
притисак на своје припаднике како треба да се понашају у
датој ситуацији46.
На наведене идеје наслања се америчка ауторка Лин Кертис
(Curtis) која настоји да објасни чињеницу да је стопа насил
ничког криминалитета црнаца у САД далеко виша од њихове
заступљености у популацији те државе. Један од разлога она
види у постојању посебне поткултуре у којој се на каракте
ристичан начин схвата мушкост. На криминално понашање
утичу и вербалне способности појединца: захваљујући њи
ма, они у свакодневном животу лакше остварују циљ – док
су они који их не поседују приморани да употребљавају на
сиље. У анализу укључује и друге чиниоце којима објашња
ва криминалитет црнаца, па говори и о положају који имају
у друштву, али и о томе да не треба занемарити ни утицај
личних чинилаца. Из свега, она изводи закључак да околина
ствара одговарајући модел преживљавања, поктултура којој
припадају даје им идеје и интерпретације стања у коме се
налазе а личност модел понашања које ће изабрати47.

У новијој литератури се за објашњење агресивности младих
користи и појам круг насиља. По овом схватању, агресију
44 Miller, W. (1958) Lower Class Culture as a Generating Milleu of Gang De
linquency, Journal od Social Issues, No. 3, p. 5.
45 Волд (Wold) и Бернард (Berenard) (1986:215) посебно наглашавају да
ова разлика долази посебно до изражаја код убица који нису унапред
планирали дело нити су озбиљно душевно поремећени,
46 Wolfgang, M. and Ferracuti, F. (1967) The Subculture of Violence, London,
Social Science Paperbacks.
47 Curtis, L. (1975) Criminal Violence- National Patterns and Behavior, Le
xington, Heath, passim
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испољавају млади који су социјализовани у поткултури на
сиља и наследили насилничке склоности својих родитеља.
За припаднике те поткултуре насиље је начин на који они
покушавају да реше своје интерперсоналне размирице. Иде
ологије такве поткултуре настаје као реакција на животне
услове које карактерише сиромаштво, маргинализација и
расизам48.
Ричард Кловард (Cloward) и Лојд Олин (Ohlin) ослањајући
се на идеје Селина, али и још неколико америчкох крими
нолога49 стварају теорију о делинквенцији и могућности. У
књизи под тим насловом, они пишу о ганговима делинкве
ната и констатују постојање три врсте поткултуре младих: –
криминална (настаје на подручјима на којима организова
ни криминалитет цвета); конфликтна (везана је за области
у којима млади немају криминалне узоре и због тога своју
фрустрацију условима у којима живе изражавају учешћем у
насилничким бандама вршњака); повлачења (резервисана за
младе који нису успели да се афирмишу ни у свету конфор
миста, нити у криминалној и конфликтној поткултури, па
се одају скитњи, просјачењу, алкохолу и наркотицима). Због
тога би се ова последња могла назвати и „поткултуром под
вијеног репа” или „поткултуром губитника”. Ова теорија, не
само да указује на неоснованост лаичког мишљења по коме
свако ко не успе у легитимном друштвеном контексту, ауто
матски постаје професионални криминалац, него потенцира
и значај утицаја медија и популарне културе у кримногенези
младих преступника.
Аутори који су покушали да евалуирају ову теорију дошли
су до интересантних закључака. Тако Дејвид Браунфилд
(Brownfield) констатује да су дечаци из ниже класе много
склонији да глуваре и бесциљно стоје на уличним угловима.
Са друге стране, млади црнци су опседнути жељом да воде
активан сексуални живот. Млади у ганговима високо вред
нују оне који су неустрашиви у физичким обрачунима, али
се дистанцирају од наркомана свог узраста50.
Интересовање за поткултуру малолетничких гангова по
стоји и у наше време. Тако Бурфенд и Бартуш (Burfeind and
48 Taylor, S. (2016) Crime and Criminality – A Multidisciplinary Approach,
London, Routledge, p. 413.
49 Мертона („аномија“), Шоа и Мекеја („културна трансмисија”) и Са
терленда („диференцијална асоцијација”; Видети: Walklate, S. (2003)
Understanding Criminology – Current theoretical Debates, 2nd ed., Miden
head: Open University Press, p. 22.
50 Brownfield, D. (1996) Subcultural theories of crime and delinquency,
in: Criminological Controversies – A Methodological Primer, Boulder:
Westview Press, p. 112.
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Bartusch) пишу о културалном контексту и организационој
структури ових група и (уз личне особине чланова) као фак
торе са којима су повезане наводе: заједницу, породицу, шко
лу и групе вршњака51.

Наведени рад је само један од прилога проучавању поткул
тура младих које су у центар интересовања криминолога
дошле средином прошлог века. Тинејџерску поткултуру
Ралф Ингланд (England) назива „мушким протестом” и ње
на битна црта је опседнутост новцем и статусним симболи
ма оличеним у скупим одевним и сличним производима52.
Млади, постају део доколичарске класе коју карактерише
нескривени хедонизам, зависност од музике и средстава
која омогућавају снажна узбуђења. Уважавају само мате
ријалне вредности одн. новац као највиши циљ53. Маркус
Фелсон (Felson) тврди да су млади у модерним друштвима
ослобођени обавезе рада и неспремни за легитимну репро
дуктивну функцију кроз ступање у брак а, са друге стране,
морају своју енергију потрошити на неки начин54.
Како наводи већ цитирани Дејвид Браунфилд (Brownfield),
после указивања Вилијема Чемблиса (Chambliss) седамде
сетих година XX века на то да је премало социолошких сту
дија посвећено теми млади и аутомобили, брачни пар Швен
дингерови (Schwendingers) су се њоме позабавили децени
ју касније. Утврдили су да је опседнутост аутомобилима
централна категорија адолесцентне поткултуре јер им они
симболишу независност, статус и моћ. Такође, пружају им
могућност да се ризично понашају, па често возе у пијаном
стању, олакшавају им сексуалне авантуре и воде их у крше
ње саобраћајних прописа55.
Џон Хаган (Hagan) указује да поткултура младих није је
динствена категорија. Унутар ње издваја два облика: а)
прву карактеришу активности попут крађе, вандализма и
учествовање у физичким обрачунима (одлука да се у ова
квим активностима учествује зависи од тога колико им оне
51 Burfeind, J. and Bartusch, D. (2016) Juvenile Delinquency – An Integrated
Approcah, 3rd ed., London: Routledge, p. 314.
52 Довољно је само погледати колико је простора намењено рекламирању
производа намењених младима у пропагандним кампањама, па разуме
ти колико је важна ова популација конзумената.
53 England, R. (1959) A theory of middle class delinquency, Journal of Crimi
nal Law, Criminology and Police Science, vol. 50.
54 Felson, M. (1994) Crime and Everyday Life – Insight and Amplications for
Society, Thousand Oaks, Pine Forge Press, p. 78.
55 Brownfield, D. (1996) Subcultural theories of crime and delinquency –in:
Criminological Controversies – A Methodological Primer, Boulder, Westvi
ew Press, p. 115.
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задовољства доносе; б) другу „поткултуру провода” обеле
жавају склоност да се учествује у забавама, алкохолисању,
глуварењу и бесциљној вожњи кола. Укратко: опседнутост
колима, сексом и алкохолом56.
Лесли Кенеди и Стефен Барон (Kennedy and Baron) су ука
зали на повезаност уличног криминалитета са супкултурама
панкера и рокера и, још више, скинхедса и скејтера. Норме
њихове поткултуре охрабрују насилничко понашање и изну
ђивање силом или претњом уништења материјалних добара.
Са друге стране, према жртвама се показује само презир57.
У литератури се често наводи како је најбоље објашњење
утицаја поткултуре на насилничко понашање младих дао,
социолог афро-америчког порекла Елијах Андерсон (Ander
son) у књизи Закон улице који под снажним утицајем идеја
Волтера Милера58,врши вишегодишње теренско истражи
вање у Филаделфији фокусирано на младе из црначких по
родица. Они осећају очај и отуђеност због чињенице да не
уживају било какво уважавање. Андерсон таквим стањем
објашњава њихову склоност ка насилничком понашању.
Ово важи и за остале младе људе из сиромашних слојева
без обзира на расну припадност. У објашњењу механизма
њихове насилности, Андерсон у центар ставља два појма:
„мужевност” и „поштовање”. Млади људи у насиљу (које
често угрожава и њихов сопствени живот) виде начин да се
би обезбеде уважавање и статус „правих мушкараца“. Не
веровање у полицију и правосуђе је још један важан део
ове поткултуре. Будући да су за органе формалне социјалне
контроле они неважни, одлучују се да лично предузму ак
те којима штите себе, породицу и пријатеље. Сиромаштво
и незапосленост води у отуђеност од званичних институ
ција друштва. Из тог стања које карактеришу предрасуде
и дискриминација читавих група људи рађа се, сматра Ан
дерсон, опозициона култура у којој доминира „закон улице”
као начин њихове адаптације на несигурност у локалној
заједници гета59.

56 Hagan, J. (1991) The Disreputable Pleasures – Crime and Deviance in Cana
da, 3rd ed., Toronto, McGraw-Hill, passim
57 Kennedy, L. and Baron, S. Routine activities and a subculture of violence, in:
Canadian Delinquency, eds. Creechan, J. and Silverman, R. (1995), Scarbo
rough, Prentice-Hall, p. 217.
58 Волш (Walsh) и Хеменс (Hemmens) (2008:115) посебно инсистирају на
томе да је Андерсон у радовима Милера пронашао идеје водиље које је
разрадио у свом раду.
59 Anderson, E. (1999) Code of the Street- Decency- Violence and Moral Life of
the Inner City, New York: W.W. Norton & Co., p. 323.
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Поред овде изложених поткултура младих и имиграната60,
постоје и поткултуре које се стварају на основу полне / родне
припадности, националног и расног порекла61, као и поткул
туре припадника одређених професија. Иако би излагање о
некима од њих, нарочито о овој последњој62, било од значаја
за тему којом се бавимо у овом раду, очекивани обим руко
писа не дозвољава детаљније објашњење њихових веза са
криминалитетом.

Британска Културална криминологија
Новије културолошке теорије („Нова културална кримино
логија”) настају крајем XX века и обично се сматра да су
утемељене чланком Џефа Ферела (Ferrel) Култура, злочин
и културална криминологија из 1995. године. Ту он износи
тврдњу да је криминално понашање производ културе сре
дине у којој се јавља и да су криминални садржаји све че
шћи у културним творевинама модерних друштава (Crime
as Culture & Culture as Crime)63. Исте године он са Клин
тоном Сандерсом (Sanders) приређује монографију која се
бави везама културе и криминалитета – од медијске слике
злочина, различитих поткултура – до музике и митова64. Ова
књига може се сматрати истинским почетком британске

60 О којој је међу првима писао Селин. За разлику од њега, Џорџ Волд
(Vold, 1958) сматра да је злочин резултат сукоба интересних група од ко
јих је једна она која има легислативну моћ (да доношењем закона одреди
шта је забрањено) и осталих чланова друштва који ту могућност немају.
Он истовремено указује да малолетнички гангови настају из конфлик
та младих људи са вредностима које намеће култура одраслих; Видети:
Barkan, S. (2009) Criminology – A Sociological Understanding, 4th ed., Up
per Saddle River, Pearson, p. 242.
61 Стивен Баркан (Barkan) (2009:80) указује да је почетком 1960-тих годи
на постало популарно да се висока стопа криминалитета код припадни
ка афро-америчке популације у САД објашњава постојањем поткултуре
насиља (схваћене, најједноставније као склоност за примену насиља),
која, повезана са породичном структуром, за неке ауторе (Moynihan,
1965) представља кључ за разумевање наведене појаве. Данас већина
истраживача сматра да су докази о постојању афро-америчке поткулту
ре насиља врло оскудни, али за неке, ово објашњење има смисла. Још
више је оних који и даље инсистирају на утицају породичне структуре,
али не више само кроз одсуство оца из свакодневних активности, него
наводе да и стално присуство тог родитеља, чији стрес због незапосле
ности такође може бити фактор који младе води у криминалитет (Harris
and Shaw, 2000).
62 При томе је за криминологију од нарочитог значаја поткултура по
лицајаца – „поткултура иза плавог застора” (Sommervile, 1968) коју
карактеришу пре свега солидарност и затвореност.
63 Ferrell, J. (1995) Culture, crime and cultural criminology, Journal of Crimi
nal Justice and Popular Culture, No. 2.
64 Ferrel, J. and Sanders, C. (1995) Cultural Criminology, Boston, Northeastern
University Press, p. 6.
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културалне криминологије која се још означава и као
’Бирмингемски правац’.
Иако уобичајен, тај назив је узак јер аутори овог правца ни
су само сарадници Центра за савремене културалне студије
на Универзитету Бирмингем (Centre for Contemporary Cul
tural Studies – CCCS), него и из Лондона (London School of
Economics and Political Science – LSE)65 и низа америчких
универзитета.

У Уводним разматрањима, приређивачи указују да им је на
мера да проуче везе између културне и криминалне праксе
у савременим друштвима и наводе да се идеје културалне
криминологије наслањају на учења представника Чикашке
школе (Сaтерланд, А. Koeн, Kловард и Олин), представни
ка интеракционизма (Бекер), неколико новијих радова66, и
посебно – британских културолошких проучавања из 70-тих
година XX века67.
Значај ове књиге је и у томе што је тематика тринаест радова
који су у њој публиковани у великом мери одредила пробле
ме којима ће се овај правац у криминологији убудуће бави
ти, а они иду од медијског приказивања злочина и деловања
правосуђа – до „домаћег” тероризма, електронског надзора,
криминалних идентитета као питања стила, наркомана, при
падника гангова, бајкера, неонациста, музике и митолошких
монструма68. У међувремену објављен је велики број радова
аутора који припадају овом правцу, а овде ће бити укратко
приказано само неколико.

65 У литератури се у први план обично (Carrabine et al., 2004:83) ставља
ју двојица аутора Дејвид Даунс (Downes) и Стен Коен. Први је веома
успешно објаснио „тинејџерску поткултуру” коју карактерише тежња
за слободом, уз истовремено одсуство одговорности које имају старији.
Она почива на „вредностима подземља” (Downes, 1966: 250); Стенли
Коен (Cohen) (1980:XIII) је у већ помињаној књизи о „народним демо
нима” поткултуру младих означио конзумеристичком и корен јој налази
у радничком отпору.
66 Посебно помињу истраживања која је о примамљивости злочина извр
шио Џеф Кац (Katz) (1998:320). Ради се о проучавању примамљивости
злочина за преступника, односно о морално-емоционалној динамици
девијантности, која врши притисак на преступника, паралелно са дру
штвеном хијерхијом.
67 Ferrel, J. and Sanders, C., op. cit, p. 6). Интересантно је да су из овог спи
ска изоставили утицај марксизма (нарочито Грамшија и Франкфуртске
школе) на шта указује Хајвард (Hayward) (2012).
68 Видети: Ignjatović, Đ. i Ljubičić, M. Mediji i kriminalitet – večita krimi
nološka tema, u: Pravosuđe i mediji priredili Stevanović, I. i Pavićević, O.
(2017), Palić: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 47.
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У касније објављеном чланку Културална криминологија
Ферел69 ову научну оријентацију везује за културолошку
димензију злочина и контроле криминалитета. Она има су
штински значај за разумевање значења, слике (имиџа) зло
чина и његове контроле у јавности и однос те представе са
стварним карактеристикама ове две појаве. Не задовољава
се пуком анализом злочина и његових узрока, већ проуча
ва и представе о криминалитету створене и раширене кроз
медије, кампање којима политичари манипулишу страхом
просечног грађанина од виктимизације. То је основ за хума
нији поглед на злочин и кривично правосуђе, који укључује
интерпретацију симболичких значења садржаних у језику,
имиџу и стилу.
Аутор одбацује критике како културални криминолози нису
сагледали стварне структуре друштвене моћи, да романти
зују злочин и криминалитет и да су изашли из оквира науке
и ушли у сферу таблоидног сензационалног представљања.
Културални криминолози, сматра Ферел, само не желе да
игноришу чињеницу да савремена средства масовне кому
никације представљају најважнији ослонац по коме у наше
време грађани стварају представу о криминалитету и кри
вичној правди. А што се моћи тиче, она се данас не састоји
толико у поседовању монопола физичке силе, колико у мо
гућности да људима наметнете своје тумачење света који их
окружује. У ту сврху једно крило унутар покрета проучава
емоционални одговор на злочин изражен кроз слике страха,
узбуђења и задовољства, а друго се бави урбаним појавама
какве су поткултура чланова малолетничких банди, творци
ма уличних графита, бескућницима, уличним музичарима...
Уз наведене, у фокусу интересовања су им и велике мигра
ције, географско и културално дислоцирање већих група
људи и консеквенце ширења глобалног капитализма.
Један други аутор – Дејвид Кид-Хјуит (Kidd-Hewitt) – бави
се утицајем медијског извештавања на културне обрасце
понашања младих и могућношћу да виђено (прочитано)
послужи као непосредна инспирација да се изврши упра
во такво дело (copy-cat crime). Посебна пажња посвећује
се насилничком криминалитету и медијским манипулаци
јама са страхом грађана које се претварају у „постмодер
ни спектакл” што утиче на стварање климе угрожености и
затварања и избегавања међуљудске комуникације. У овом
склопу, своје место имају телевизијске емисије које се ба
ве интригантним реалним злочинима (нпр. Crimewatch UK)
које, уз игране серије о раду полиције и правосуђа не само
69 Ferrell J. Cultural criminology, Annual Review of Sociology, Vol. 25.
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да приказују сцене најбруталнијег насиља, него стварају код
грађана углавном погрешну слику о деловању органа фор
малне социјалне контроле70.
Године 1999. Мајк Пресди (Presdee) објављује књигу Култу
рална криминологија и карневал злочина у којој овом правцу
у науци даје у задатак да објасни стање савремене цивили
зације коју карактеришу злочин и насиље као феномени који
изазивају фасцинацију јер нас емоционално ангажују. Дана
шње друштво афирмишу благостање и уживање као врхун
ске културне циљеве, а задовољство се претворило у пред
ставу; изнедрило је поткултуру коју назива „други живот
људи”, коју карактеришу неограничена слобода, кршење
забрана71 и изазов контролорима. Остали део друштва (ау
тор га назива „реални живот”) такав начин живота осуђује,
а када се ради о владајућим групама прибегава криминали
зацији тих дела. Такав однос „други живот”, пак, доживљава
као нови изазов и подсмева му се указујући да легитимна ег
зистенција не нуди обичним људима ништа више од прину
де, сиромаштва и свих облика дискриминације. То је разлог
више да официјелни представници њихов конфронтирајући
начин живота означе као „карневал злочина”.
Било би погрешно закључити како је Пресди правдао на
сиље и нецивилизовано понашање „карневалиста”, а још
мање да је пропагирао њихову поткултуру у којој је сврха
егзистенције постизање задовољства. Оно што је из њего
вог схватања битна порука је да злочин не можемо разуме
ти ако игноришемо значај културног амбијента, као и да је
окретање главе од маргиналних друштвених група као да
не постоје, велика грешка72. Медији и сва средства масов
не комуникације не могу игнорисати овај сегмент друштва,
а криминолози би требало да схвате њихов значај и како је
могуће да на њиховом примеру „култура може да убија”73.
Познати аустралијски криминолог Џон Бреитвеит (Braithwa
ite) стоји на сличним позицијама када тврди да су крими
налне поткултуре привлачне онима који су стигматизовани и
70 Kidd-Hewitt, D. Crime and the media. a criminological perspective, in: From
Crime and the Media – The Post-Modern Spectacle, eds. Kidd-Hewitt, D.
and Osborne, R. (1995), London: Pluto Pres.
71 Пожељни су акти уништавања ствари, неморално, нецивилизовано и не
предвидиво понашање. Роџер Бурк (Burke) (2009: 304) као неке од та
квих наводи: садо-мазихистичке представе, отимачину, безобзирну во
жњу, купјутерско хаковање, злоупотребу „рекреативних дрога”, уличне
забаве и екстремне спортове.
72 Видети: Ignjatović (2016), нав. дело, стр. 90.
73 Presdee, M. (2000) Cultural Criminology and Carnival of Crime, London,
Routledge, p.12.
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посрамљени јер им пружају емоционалну и друштвену подр
шку. Учешће у тим групама омогућава појединцима да пре
узму неки од криминалних модела понашања и даје им ар
гументе за оправдање својих дела („технике неутрализације”
о којима пишу Сајкс и Маца (Sykes and Matza)74, што им све
олакшава криминалну делатност. Дакле, снажно изражена
тенденција ка стигматизовању одређених група људи доводи
до формирања и јачања криминалне поткултуре. Други чи
нилац који потпомаже овај процес је системско блокирање
легитимних избора критичном делу становништва75.

Закључна разматрања
Међуоднос културе и криминалитета сведен је у раду на са
мо две димензије: а) на који начин култура одређује зону
кажњивости (која људска понашања ће бити инкримини
сана) и начин на који реагује на таква дела; б) како поје
дини културни чиниоци утичу на генерисање криминалног
понашања. У објашњењу друге групе питања коришћена је
богата криминолошка литература – од раних европских со
циолошки оријентисаних аутора, преко криминолога аме
ричке Чикашке школе и њених деривата – до британске кул
туралне криминологије. Већина аутора наведених оријента
ција преступничко понашање везује за процесе социјалног
раслојавања, миграције и постојање посебних поткултура.
Овде би требало oдговорити на питање имају ли наведе
на истраживања икаквог значаја за оне који живе на овим
просторима? Одговор би био: имају и то веома! Оно што
се збивало од почетка двадесетог века пружало је из
ванредну прилику за проучавања ове врсте. Пре сто го
дина формирана је држава Јужних Словена (Краљевина
СХС, касније Краљевина Југославија) као мултиетничка и
мултиконфесионална по свом карактеру. За две деценије ње
ног постојања пропали су сви покушаји да се та држава пре
твори у „лонац народа” какав је постојао у САД. Напротив,
разлике између етничких група остале су све до пропасти те
државне творевине.
У Другом светском рату на југословенским просторима су
забележени људском уму тешко схатљиви злочини са црта
ма геноцида и то управо према онима који су „другачијег
националног опредељења, вере и писма”. И после тог рата и
ослобођења, нико се није латио послa да утврди како то да

74 Видети: Sykes and Matza (1957).
75 Braithwaite, J. (1989) Crime, Shame and Reintegration, Cambridge,
Cambridge University Press, p. 103.
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су се према онима који су другачији монструозније односи
ли бивши суграђани но окупатори76?
После рата, нова социјалистичка власт се определила за ин
дустријализацију земље, што је довело до замаха процеса
урбанизације која је повезана са масовном миграцијом на
релацији село – град која је довела до проблема прилаго
ђавања миграната на урбани живот. После Привредне ре
форме која је носила синтагму „укључивање у међународну
поделу рада”, масе наших грађана започели су гастaрбајтер
ски живот у државама Западне Европе (пре свега Немачке и
Аустрије), што је такође изазвало културни шок за те људе.
Државу су, међутим, интересовале пре свега њихове деви
зне дознаке, а не како ти људи живе и како им помоћи у при
лагођавању. Процес преласка из социјалистичког друштве
ног уређења у капитализам, праћен грађанским ратом (и са
њим повезаним миграцијама) и наглом променом социјалне
структуре (оличеној у „пљачкашкој приватизацији друштве
ног богатства) отворио је нове могућности за истраживања
о односу културе и криминалитета. Ни оне нису (сем неко
лико студија о избеглицама и расељеним лицима, о хулига
нима на спортским догађајима и о „турбо-фолк” и осталим
поткултурама младих), искоришћене.
Почетак XXI века усмерио је десетине хиљада невољника
са Блиског и Средњег Истока да прођу кроз нашу земљу, а
део се у њој задржао. Ето нове теме за криминолошко ис
траживање. При том, научници ће се срести са необичном
новином: Републички завод за статистику напустио је – из
потпуно нејасних разлога – праксу да у својим извештаји
ма наводи држављанство учинилаца кривичних дела!? И
то управо у тренутку када се, поред сезонских економских
миграната из земаља ЕУ који раде на црно у источним де
ловима земље десетине хиљада страних држављана нашло
на нашем 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 effect 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 above-mentioned 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 different 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 so-called ’turbo folk’ and
other youth subcultures. Criminologists in Serbia have, therefore, a
multitude of possible subjects of research they should explore.
Key words: culture, crime, criminality, cultural trasmission, 
subculture, youth, migrations
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КРИМИНАЛИТЕТ И ЕТОС
АФРОАМЕРИЧКИХ БАНДИ
НА ПОДРУЧЈУ УРБАНОГ
ЛОС АНЂЕЛЕСА
Сажетак: Још од периода чикашке школе и еколошке теорије ган
гови су привлачили пажњу истраживача као јединствен феномен
проузрокован високим нивом урбанизације и друштвене дезоргани
зације. У њиховим делима су успостављене прве корелације изме
ђу степена сиромаштва, градске средине и стопе криминала. Лос
Анђелес се већ неколико деценија уназад сматра светском престо
ницом банди и гангова што потврђују и извештаји градске поли
ције према којима у  Лос Анђелесу тренутно оперише приближно
450 активних гангова. Тема је релевантна како за поље кримина
литета тако и социологију града јер гангови постају својеврстан
израз суочавања са депривацијом и тешким егзистенцијалним
условима у градском простору.
Кључне речи: банда, ганг, криминалитет, етос, поткултура, Лос
Анђелес

Увод
Криминалитет афроамеричких банди јесте сложен друштве
ни феномен. Криминалитет се овде дефинише као тотали
тет криминалних појава проузрокованих криминогеним
факторима, док је етос1 манифестација основних вредности
1 White, S. K. (2009) The Ethos of a Late-Modern Citizen, Cambridge:
Harvard University Press, p. 17.
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својствених одређеној особи или групи, а у овом случају
криминалном гангу. Примарни циљ рада јесте да се устано
ви на који начин криминогени фактори доводе до специфич
них облика криминалитета. Претпоставка је да фактори као
што су незапосленост, економска и системска депривација,
расизам и субурбанизација утичу на младе људе и да се тај
утицај огледа у стварању специфичне криминалне поткул
туре. Кроз историјски приступ, анализу контекста и садржа
ја показаће се нераскидива веза између поткултурних иден
титета и криминалних активности које су примарна сфера
делања афроамеричких банди у Лос Анђелесу.
Гангови су у Лос Анђелесу као и другим америчким градо
вима постојали још од кад је проглашена независност. Ипак
то су углавном били гангови белаца2 и Латиноамериканаца.
Гангови црнаца3 готово да уопште и нису били заступљени.
То се променило 40-их година XX века кад се популација
Афроамериканаца дуплирала јер су запошљавани масовно
у бродоградњи за америчку морнарицу која је већ увелико
била у рату. Црнци су углавном добијали смештај дуж цен
тралне авеније и нису имали много опција да се преселе у
друге делове града. Хантингтон парк (Huntington Park), Бел
(Bell), Саут Гејт (South Gate), Комптон (Compton), Инглвуд
(Inglewood), Гардена (Gardena) и Западни Лос Анђелес били
су предграђа насељена готово хомогено белом популацијом.
Белци из ових крајева су видевши уплив црног становни
штва почели да се плаше за своје станове јер нису желели
да им се црнци досељавају у насеља. Расизам је још увек
био јако изражен. Чак толико да се тих година у Лос Ан
ђелесу појавио и огранак Кју-клукс-клана4 (Ku Klux Klan).
Најпознатија банда тог доба били су спук хантерси5 (Spook
Hunters), у преводу ловци на црнце који су чували бела
предграђа и нису допуштали црнцима да циркулишу кроз
те делове града.
Црно становништво које је полако ојачавало свој положај
на западној обали осетило је по први пут потребу за удру
живањем у ганг ради заштите а нарочито после зут сут не
реда (Zoot Suit riots) из 1943. године када су се сукобили

2 У даљем тексту користиће се политички некоректни термини за расу као
што су: бела, белци.
3 У даљем тексту користиће се и политички некоректни термини за расу
као што су: црна, црнци.
4 Кју-клукс-клан, познат и као ККК или једноставно „Клан”, име је покре
та у САД-у који заговара екстремни реакционизам, супрематију белаца,
анти-имигрантску политику као и отворени расизам.
5 Spook, погрдни назив за црнце у САД.
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англоамерички морнари и латино6 омладина која је носила
кицошка комбинезон одела. Окидач нереда било је убиство
младог Латиноамериканца који је пронађен мртав у свом
барију7 (Barrio). Морнари који су упловљавали у Лос Ан
ђелес презирали су одела која су носили млади Латиноаме
риканци јер су их сматрали непатриотским и разметљивим
поготово што су их повезивали са криминалним активно
стима. Дуж Калифорније долазило је до сукоба морнара
и латиноса. Све је ескалирало у јуну 1943. године када су
амерички морнари скинули одела младим Латиноамерикан
цима и спалили их. То је довело до низа сукоба који су за
последицу имали око 150 повређених људи. Гомила белаца
патролирала је тих дана градом и источним Лос Анђелесом
жељна да се обрачуна са сваким ко носи зут сут. Напада
ли су: латиносе, црнце и друге мањине, углавном омладину
која им је деловала беспослено8. Нереди су после неколи
ко дана престали када је бесна гомила дошла себи. Војни
званичници наишли су на бројне осуде јавности. Средином
јуна нереди у Лос Анђелесу и терор маринаца су престали,
али су се нажалост проширили на друге градове Америке
где су прогањани и пребијани они који су носили зут сут.
Лос Анђелес није имао тако изражену сегрегацију као аме
рички југ, али су услед расно рестриктивних закона етничке
мањине биле ускраћене за власништво и рентирање у поје
диним деловима града. Све ово се мења касних четрдесе
тих и раних педесетих година XX века кад црнци добијају
могућност да купе куће у градским подручјима као што су
Комптон и Ватс (Watts) која су постала средњекласни сан
Афроамериканаца. Педесетих година услед јачања положаја
мањина у граду опет долази до повећане тензије и расних
сукоба. Тих година дешава се процес нагле субурбанизације
где белци напуштају централна градска подручја и селе се
у предграђе. Црнци су се брзо селили у јужни Лос Анђелес,
најчешће техником тзв. блокбaстинга9 (Blockbusting). Поли
цијска грубост и бруталност била је све учесталија појава
тих година, па све до 1965. године кад је ескалирала у об
лику нереда у насељу Ватс 11. августа 1965. године. Нереде
6 У даљем тексту користиће се политички некоректни термини за расу као
што су: латино, латиноси.
7 Барио је шпанска реч за градско насеље.
8 Alvarez, L. (2008) The Power of the Zoot: Youth Culture and Resistance du
ring World War II, Berkley: University of California Press, p. 204.
9 Блокбaстинг, јесте техника у којој шпекуланти некретнинама купују ку
ћу или неколико кућа у хомогено белим крајевима, продају их црним
породицама за мање пара. Услед сегрегације и наслеђа расизма белци би
желели да се одселе из улице или насеља па би њихове куће по знатно
нижим ценама купили исти они шпекуланти.
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је изазвало хапшење Маркета Фраја (Marquette Frye) који је
оптужен да је те ноћи угрожавао безбедност саобраћаја сво
јом вожњом. Грубост приликом хапшења према оптуженом
и сведоцима хапшења довела је до излива непријатељстава
комшилука према полицији Лос Анђелеса. Када се вест о
инциденту прочула црна заједница је изашла на улице и по
чели су нереди који су трајали 6 пуних дана на подручју од
око 60 км2 урбаног простора10. Другог дана нереда 13. авгу
ста 1965. године услед све већег броја манифестација наси
ља, полицији се придружује и 2.300 припадника Национал
не гарде да би се одржао којекакав мир на улицама. За свега
један дан број укључених гардиста порастао је на 3.900 јер
је на улицама владао потпуни хаос који је у неколико речи
добро описао наредник Бен Дан (Ben Dunn): „Улице Ватса
личиле су на ратну зону у некој далекој страној земљи. Нису
више имале никакву сличност са САД.”11
У нередима је активно учествовало око 32.000 људи док је
на улицама било у моментима и око 100000 људи који су
тражили правду. Белци у граду плашили су се Афроамери
канаца поготово пошто се тих дана проширила вест да су
бели возачи извлачени из кола, малтретирани и нападани
у насељима која су захватали нереди. Ситуација је постала
критична до те мере да је управа полиције увела полицијски
час који је бранио људима да изађу из својих кућа не би ли
похапсили најнасилније учеснике нереда: локалне гангстере
и малолетне делинквенте.
С друге стране, Црна заједница у Америци посматрала је
нереде као устанак против опресије који америчка влада си
стематски спроводи над црнцима још од времена отвореног
расизма. Многи критичари данас сматрају да је ово била јед
на од првих побуна црног становништва против реалности
живота у гету и лошег третмана од стране ауторитета који
се често граничи са чистом неправдом. Када су нереди при
гушени остала је штета изражена у милионима долара. Сма
тра се да је цифра достигла 40 милиона тадашњих долара
пошто је у нередима оштећено или потпуно уништено око
1.000 објеката и зграда12.
Крај шездесетих година довео је до веће интеграције
црне омладине и јачања идентитета као и веће економске
10 http://www.latimes.com/local/obituaries/la-me-rena-price-20130623-story.
html / Датум приступања садржају “web“ странице: 12. 08. 2015.
11 Troy, T. (2016) Shall We Wake the President?: Two Centuries of Disaster
Management from the Oval Of
fi ce, Lanham: Rowman and Littlefield, p. 156.
12 http://www.rarenewspapers.com/view/609877 / Датум приступања садр
жају web странице: 20. 10. 2017.

115

УРОШ ТОМИЋ
депривације која је само довела до смањења броја легалних
прилика за стварање живота за младе црнце у Америци. Де
ценија у којој друштвена свест продире у већину поткулту
ра у САД нажалост није довела до потребних системских
промена. Искљученост из система здравствене заштите,
резиденцијална искљученост Афроамериканаца и институ
ционализовани расизам јесу фактори који су на многоброј
не начине подривали црно становништво сужавајући им
спектар животних прилика и шанси за остварење америчког
сна. Тих година многи су се отисли у живот криминала још
од дечачких дана. Присутан је и још један процес. Реч је о
удруживању многобројних малих гангова у велике афили
јативне банде као што су Крипси (Crips) и Бладзи13 (Bloods)
који своје корене директно вуку из пост-Ватс ситуације која
је преобликовала читаву генерацију младих у централном и
јужном Лос Анђелесу и створила атмосферу великог непо
верења у органе закона и државне институције које су при
сутне у сиромашним заједницама све до данас. Коначно, ка
сних шездесетих започиње и рат против криминала.
За проучавање криминалитета афроамеричких гангова која
је у раду претходно дефинисана као тоталитет криминалних
појава проузрокованих криминогеним факторима важно је
позабавити се чиниоцима и историјским приликама из којих
су потекле банде Крипс и Бладз. Фактори који су утицали
на криминогенезу афроамеричких гангова изведени су из
предочених историјских услова уз теоријски оквир који су
поставили: Едвин Сатерланд (Edwin Sutherland), Шо и Ме
кеј (Shaw and McKay) као и Оскар Луис (Oscar Lewis) који
се бавио проблемом сиромаштва и положајем сиромашних
у САД. Судећи по овим теоријским концептима, најважнији
чиниоци настанка гангова су:
1. Расизам
2. Субурбанизација
3. Сиромаштво
4. Избацивање из школа
5. Затворска популација која се враћа на улице
Раније у раду било је помена о расизму као једном од глав
них фактора удруживања Афроамериканаца у гангове. Од
времена Другог светског рата млади црнци пролазили су кр
оз тортуре полиције. То је даље довело до појачане тензије
и одговора на неправду. Малолетничке банде нису производ
13 Pacheco, H. R. (2010) Understanding the Culture of Youth Violence,
Philadelphia: Esperanza, p. 13.
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XX века, оне су се појављивале и раније и у разним епо
хама14. Као мале друштвене групе оне спонтано реагују на
друштвену средину. Након нереда у Ватсу 1965. године до
шло је до феномена познатог као вајт флајт15 (White flight).
Белци су се нагло исељавали у предграђа остављајући го
тово хомогено црно подручје у јужно-централном делу гра
да. Ова хомогенизација само је отворила врата удружива
њу и олакшала ширење етоса гангова. Грађански покрети
тог доба, а нарочито радикални Црни пантери пропагира
ли су своје идеје тих година у заједницама радикализујући
омладину, дајући им идеал црног мушкарца као борца за
слободу. Расизам као чинилац који је ограничавао слободу
мањина дубоко је укорењен феномен у америчком друштву
па је у одређеној мери постао и институционализован. То
се нарочито могло приметити код полиције у великим гра
довима где су углавном бели полицајци долазили у контакт
са мањинским културама. Ови контакти су често били и на
силне природе, нарочито након нереда у Ватсу што је до
вело до појачања полицијске тортуре над афроамеричком
омладином у лосанђелеском инер ситију.
Док су се историјски гледано малолетничке банде форми
рале из скитничарења16 код лосанђелеских гангова је раса
играла пресудну улогу. Према сведочењима многих чла
нова ганга како бивших тако и активних, дечје клике као
да су преко ноћи постајале криминалне групације. Млади
људи који су желели да се докажу у условима оскудевају
ћих ресурса и прехране своје породице снагу су проналази
ли у групном делању. Емил Коферман (Émile Copfermann)
је у својим налазима дошао до закључка да кад доколицу
вршњака замени окупљање ради обављања заједничких
активности, углавном криминалних, ганг постаје мулти
функционална група односно банда17. Управо то се десило у
централном Лос Анђелесу и то за веома кратко време. Ако
узмемо гледиште Рејмона Ривера (Berthe Reymond-River) да
постоје два типа банди: доброћудни и патолошки. Крипси и
Бладзи би свакако били доброћудне банде пошто су их ство
риле околности друштва и историјски контекст времена у
ком су настале18.
14 Тодоровић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Нови Сад:
Раднички универзитет „Радивој Ћирпанов”, стр. 10.
15 Вајт флајт је термин који означава наглу миграцију белог становништва
из једног дела града у други.
16 Тодоровић, А. нав. дело, стр. 10.
17 Copfermann, E. (1962) La Generation des blousons noirs, Paris: TGL
Harmattan, p. 162.
18 Тодоровић, А. нав. дело, стр. 18.
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Један од примера великог преусмеравања капитала на се
кундарни са примарног тока јесте процес субурбанизације
у САД након 1945. године коју је политика државе подржа
ла системом пореских олакшица на куповину куће. Процес
субурбанизације јесте феномен миграције градског ста
новништва из централних градских подручја на перифери
ју Оваква државна политика САД нагло је мењала урбани
идентитет града а нарочито Лос Анђелеса. Сам поглед на
град из ваздуха и његову ширину од готово 200 километара
са околним окрузима сведочи нам о степену субурбаниза
ције која га је задесила. У периоду од 1945. до 1965. године
популација Афроамериканаца у Лос Анђелесу порасла је са
75.000 на 650.000. Већина тог становништва услед субурба
низације живела је у централном и јужно-централном град
ском појасу, делу града који је имао проблема са школама
које се гасе и неадекватним градским превозом19. Ефекти
субурбанизације по сиромашна градска подручја у центру
и даље се осећају. Према Оскару Луису стамбену ситуацију
сиромашних карактерише пренатрпаност стана, мањак при
ватности, али и мања повезаност чланова која не иде даље
од нуклеарне породице20. Ово слабљење породичне инсти
туције отвара врата неформалном удруживању као што су
гангови и банде.
Што се тиче сиромаштва или степена економске деприва
ције Афроамериканци су се након Другог светског рата су
очили са растућом незапослености. Овај проблем присутан
је и данас, како је показала лосанђелеска комисија у свом
извештају Л.А. 2020 из 2013. године. У граду је поред вели
ке стопе незапослености опао и укупан број радних места
у односу на 1990. годину. Лос Анђелес је једини град који
пролази кроз тренд континуираног опадања броја посло
ва у последње 24. године21. Овај процес може се објаснити
прилагођавању тржишта послова новим економским трен
довима али исто тако стоји да услед све већег премештања
послова изван САД испаштају ниско квалификовани радни
ци који су углавном мањине укључујући и Афроамерикан
це. Оваква слика данас само потврђује да се у последњих
60 година није много постигло у инклузији црног станов
ништва у америчко друштво. Ови услови као и хронична
19 http://www.lat im es.com /loc al/lan ow/la-me-ln-watts-rio ts-exp lai n er20150715-htmlstory.html / Датум приступања садржају “web“ странице:
24. 06. 2017.
20 Spicker, P., Leguizamon, S. A. Gordon, D. and Øyen, E. (2006) Poverty: An
International Glossary, London: Zed Books, p. 43.
21 https://www.wsws.org/en/articles/2014/04/15/losa-a15.html /Датум присту
пања садржају “web“ странице: 02. 06. 2017.
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незапосленост плодно су тло за криминалне активности.
Друштвена аномија доводи до тражења алтернативних ре
шења међу којима су и она која укључују нелегално стица
ње. У САД сиромаштвом се бави званична државна стати
стика коју води цензусни биро САД22 (US Censous Bureau).
Биро се служи стопама новчаних прихода који варирају у
односу на број чланова породице и на одређену суму новца.
Статистика показује да се број бракова код Афроамерикана
ца радикално смањује након пете деценије XX века. Стопа
склапања бракова за црне жене пала је са 64 % на 29 % за
кључно са 1997. годином. Последица овог тренда јесте да
се велики број деце рађа у ванбрачној заједници и живе са
мајком или њеним родитељима. Биро показује да је сваком
петом црном детету мајка млађа од 20 година. Што се сиро
маштва тиче цензусни биро САД показује да се афроаме
ричка популација последњих шездесет година суочавала са
најнижом стопом изласка из сиромаштва. Тако је тек 2,7 %
од свих регистрованих сиромашних Афроамериканаца ус
пело да пређе праг сиромаштва. Психолошки ефекат сиро
маштва оставља веома озбиљне последице на појединце.
Осећа се у томе да усвојени поткултурни систем вредности
чини децу неспремном за коришћење могућности промене
дате ситуације, каква је на пример укључивање у образовни
систем23.
Као што је много пута документовано, деца која похађа
ју школе у урбаним градским подручјима имају неједнаке
образовне прилике услед мањка средстава у буџету којим се
градске школе финансирају, у односу на своје вршњаке који
похађају приватне или школе у мањим срединама. Ово, као
и мањак квалификованог образовног кадра ствара код деце
незаинтересованост за образовање и традиционалне кана
ле реализације. У поглављу своје књиге: „Inner City Kids –
Adolescents Confront Life and Violence in an Urban Commu
nity“ под насловом Becoming Somebody, Алиса Мекинтајер
на сјајан начин описује како детеоризација легалних при
лика код афроамеричке омладине уз јаку компоненту аме
ричког сна и самоактуализације води нужно у начине за до
казивање који се често косе са оним што друштво сматра
морално исправним24. Млади људи желе да се допадну и
22 https://www.census.gov/topics/income-poverty/poverty/guidance/povertymeasures.html /Датум приступања садржају “web“ странице: 24. 06.
2017.
23 Spicker, P., Leguizamon, S. A. Gordon, D. and Øyen, E. нав. дело, стp. 44.
24 Mcintyre, A. (2000) Inner City Kids – Adolescents Confront Life and Vi
olence in an Urban Community, New York: New York University Press,
рp. 130, 131, 144, 145.
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да припадају па тако себе често доводе у неприлике зарад
добијања свог места као локалних хероја у причама својих
вршњака. Многи сведоче да када би члан ганга био избачен
из школе због туче или другог насилног понашања, он био
често пребачен у другу школу у другом делу града. Оваквом
политиком едукативног система култура ганга ширила се
као шумски пожар кроз лосанђелески инер сити. Сведочења
ових догађаја јасно су описана у документарном филму који
се бави овом темом: „Inside Bloods and Crips”.
Фактор који се показао као кључан у криминогенези Крипса
и Бладза јесте затворска популација која се враћа на улице
шездесетих и седамдесетих година XX века. Ради се о томе
да су многи затвореници, ухапшени углавном у нередима
у Ватсу у затвору ступили у контакт са радикалним покре
тима, најчешће Црним пантерима и од њих даље преузели
одређене доктрине и учења које су почели да примењују
по повратку на улице. Овим процесом су се од слабо ор
ганизованих гангова створиле банде, као групе свесне свог
криминалног идентитета и поткултуре.
Претходно предочени криминогени фактори свакако играју
велику улогу у криминогенези једног дела афроамеричког
становништва. Историјске прилике и развој догађаја пред
стављају други део који треба размотрити у циљу да се раз
уме порекло црних банди Крипс и Бладз. Афроамерички
гангови у Лос Анђелесу раних шездесетих година углавном
су били они чији се чланови могу набројати на прсте. Ма
лолетници су их углавном формирали у периоду између 13
и 16 година старости, који се у многим земљама широм све
та сматра једним од најопаснијих периода у животу младих
људи што се тиче преступничког понашања25. Гангови су
углавном настајали неформално у средњим школама (High
school), где су се дечје клике спонтано претварале у нешто
више кроз бунт против друштва.
Први гангови везују се за школе Вашингтон (Washington),
Џордан (Jordan), Џеф (Jeff), Фримонт (Fremont) и Креншо
(Crenshaw). Креншо је поготово била важна школа због сво
је локације у граду. Она је наиме била смештена у истои
меном булевару Креншо који је делио овај део града на ис
точни и западни26. Гангови свуда, а нарочито у САД доста
поноса и идентитета вуку из своје територије тако да су ова
25 Тодоровић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Нови Сад:
Раднички универзитет „Радивој Ћирпанов”, стр. 77, 78.
26 Marrow, T. and Century, D. (2011) Ice: A Memoir of Gangster Life and Re
demption - from South Central to Hollywood, New York: One World Books,
p. 25.
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гранична подручја и најпримамљивија ганговима те су они
у њима и најактивнији. Банда Крипса основана је када су се
Стенли „Туки” Вилијамс (Stanley Tookie Williams) и Рејмонд
Ли Вашингтон (Raymond Lee Washington) срели 1969. годи
не и отпочели своје криминалне подухвате. Њихова идеја
била је да уједине гангове око Креншоa и формирају банду
која ће због своје бројности и одличног територијалног по
ложаја лако контролисати огромно подручје града. Због тога
више неће бити узнемиравани од полиције и других банди.
У почетку највећи број чланова имао је између 16 и 18 годи
на. Крипси су по Вилијамсу и Смајлију основани због гне
ва младих црнаца после нереда у Ватсу као и разочарању
у црне националистичке организације као што су Партија
Црних пантера и Покрет Црних пантера27. Оригинално име
банде било је Крибс (Cribs).
Име Крибс изабрано је да покаже и да одрази младост већине
чланова банде. Када се банда реализовала и захватила већи
број подручја поједини чланови банде постали су сводници
препознатљиви по томе што су носили штапове за ходање.
Становништво их је звало богаљима па тада постаје познат
термин крип скраћено од крипл (Cripple)28. Неки од Крипса
тада и мењају значење свог имена па Crip постаје акроним
који значи Community Revolution In Progress29. Овом проме
ном значења желели су да покажу своју важност у црној за
једници и изразе своје претензије да револуционизују своја
насеља и ћошкове.
Почетком седамдесетих новински чланци увелико су писа
ли о Крипсима, а не о Крибсима који су постали део про
шлости. Вилијамс и Вашингтон су за свега пар година, са
својих 20 година постали вође две банде сачињене од мно
штва сетова што је њихов назив за ганг. Вашингтон је као
бивши ученик средње школе Фримонт водио ист сајд (East
side) Крипсе док је Вилијамс који је ишао у средњу школу
Вашингтон водио вест сајд (West side) Крипсе30. Крипси су
у првим годинама у многоме опонашали идентитет и орга
низацију Црних пантера те су често виђани како носе цр
ну одећу а најозлоглашенији међу њима црне кожне јакне.
Вилијамс у својим мемоарима пише да је члан банде који
је први носио плаву мараму и одећу која је данас симбол
27 Williams, S. and Tookie, S. T. (2007) Blue Rage, Black Redemption, New
York: Simon & Schuster, p. 12.
28 https://www.snopes.com/language/acronyms/crip.asp / Датум приступања
садржају “web“ странице: 20. 10. 2017.
29 Превод: Revolucija zajednice u toku.
30 Williams, S. and Tookie, S. T. нав. дело, стр. 12.
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Крипса био члан банде Кртис Мороу (Curtis Morrow) кога су
звали Буда (Buddha)31. Буда је такође био један од оснивача
банде а после његовог убиства 1973. године банда полако
почиње у његово сећање да носи плаве мараме и одећу пла
ве боје32. Крипси у почетку нису имали јаку организацију и
истицале су се природне вође. Људи који су добро подно
сили стрес живота на улици који је као неотуђиве делове
садржао криминалне и насилне елементе. Временом је ор
ганизација расла и тек се касних седамдесетих јавља јасна
хијерархија у ганговима. Криминални елемент је тада по
стао толико јак да се о Крипсима може говорити као правом
примеру организоване криминалне банде.
Крипси су као доминантна група улазили у многобројне
сукобе са другим мањим афроамеричким бандама као што
су: Л. А. Бримс (L. A Brims), Атенс парк бојс (Athens Park
Boys), Бишопс (The Bishops), Дрил компани (The Drill Com
pany), Пajру стрит бојс (Piru Street Boys) и Денвер лејнс
(Denver Lanes). У једном моменту Крипси су били далеко
многобројни и друге банде нису признавале њихову моћ као
ауторитет у локалним заједницама које су Крипси неретко
терорисали тиме обесмишљавајући свој револуционарни
акроним у свега неколико година. Сукоби између Крипса и
других банди су постали све учесталији и обимнији па је
тако после сукоба у Комптону између Пајру стрит бојса и
локалних Крип гангова, који је попримио црте правог рата
банди оформљено удружење гангова које данас знамо као
банду Бладз.
Примарни ривал Крипсима јесте банда Бладза. Занимљиво
је да је почетак ове банде директно повезан са оснивачима
Крипса: Вилијамсом и Вашингтоном, који су крајем шезде
сетих напали Силвестера Скота (Sylvester Scott) и Бенсона
Овенса (Benson Owens) из средње школе Сентенијал (Cen
tennial). Управо су ова два младића, становници Комптона
као одговор на овај напад оформили први Бладз ганг: Пајру
стрит бојсe који су се делили на две групе слично органи
зацији Крипса: вест сајд и ист сајд. Пајруима су се убрзо
придружили и Сванси (Swans), Бримси као и Блек пи сто
унси (Black P Stones) па им је број у првих неколико година
порастао.
Крипси су и даље били знатно бројнији. Живот у банди
је јако територијалан па је већ средином седамдесетих го
дина почела јасна сегрегација међу насељима у којима су
примарно активни Крипси и онима у којима су активни
31 Исто, стр. 16
32 Исто, стp. 12.
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Бладзи. Велики број конфликата изазивао је мржњу међу
омладином па је порастао и број агресивних напада који су
за последицу имале да се знатно измени лице Комптона, Ин
глвуда, Ватса и Саут Централа. Седамдесетих година млади
Афроамериканци често су се опредељивали да репутаци
ју стекну песничењем и ситним крађама. Учестале туче и
злочини међу афроамеричком популацијом на улицама цен
тралног Лос Анђелеса имале су за последицу да се већи број
младих људи укључи у овај стил живота.
Како се број учесника у поткултури ганга повећавао тако је
растао и број мањих екипа које су се изјашњавале као Крип
си и Бладзи. Број тзв. сет-ова растао је прогресивно да би
достигао своју кулминацију раних деведесетих година XX
века када је пописано 109 банди Крипса са 16.450 чланова и
45 банди Бладза са 5.494 члана33. Занимљиво је напоменути
да је овај број од седамдесетих мање више увек флуктуирао
између петнаест и двадесет хиљада чланова.
Диференцијална асоцијација се може на одличан начин при
менити у анализи пораста броја банди и увећања броја чла
нова јер је због истог поткултурног стила који банде имају
очигледно да се ради о репродукцији и учењу улоге крими
налца. Технике као што су песничење, преваре, пљачкање,
учење знакова карактеристичних за групу и цртање графита
само су неке од сложених активности које млади људи мо
рају да савладају кад уђу у свет гангова и банди. Индиви
дуалност се у почетку гуши јаком структуром стила банде
али након што се појединац докаже његов идентитет опет
долази до изражаја и нека правила могу подлећи промени.
Пример би био да неки припадници банди који су доказали
свој статус могу да носе боју супарника што је почетницима
или вонабјима (Wannabe) недопустиво.
Раних седамдесетих, када су гангови Крипса и Бладза узи
мали маха најчешћи упливи у злочин огледали су се у сит
ним крађама и песничењу уколико се наиђе на отпор при
ликом крађе. О размерама ових видова криминалитета не
можемо закључивати, јер их статистика исцрпно не бележи.
Почетак осамдесетих година представља праву прекретни
цу. Наиме, тада се ова два ганга активно укључују у трго
вину дрогом. Крек кокаин, реди рок (Ready Rock) како су га
звали тадашњи дилери брзо је почео да се шири међу афро
америчком заједницом. Ова супстанца јесте стимуланс који
изазива веома јаку зависност. Чланови банде по угледу на

33 http://www.laalmanac.com/crime/cr03v.htm /Датум приступања садржају
“web“ странице: 17. 05. 2016.

123

УРОШ ТОМИЋ
крупније дилере улазе у посао трговине наркотицима и за
веома кратко време зарађују велике суме новца.
Крек-кокаин доноси велику зараду па се и број банди дра
стично повећао. По извештају Еф-би-аја сматра се да је у
овом периоду у Лос Анђелесу било око 15.000 чланова
банди у око 300 група34 што је утицало и на број убистава.
Шездесетих година број убистава повезаних са ганговима
није прелазио 10. Тај број се седамдесетих повећао да би
осамдесетих и раних деведесетих досегао критичне нивое.
Лос Анђелес је тих година имао између 600 и 1000 убистава
сваке године. Половина од њих повезана је са афилијацијом
банди. Зараво, реч је о својеврсном зачараном кругу: растом
стопе убистава и насилних злочина у афроамеричким зајед
ницама расла је и антагонизација међу младим људима који
су уточиште од страха за живот тражили у групи.35 Ово је
деценија у којој се популаризују ратничке фразе као што су:
„Уради или умри”36 (Do or die) и „Не допусти да те ухвате
ван гарда” (Don’t get caught slippin’).
Сукоби између две банде су кроз читаве осамдесете годи
не двадесетог века терорисале централна градска подручја.
Жртава је било много па су психолошке последице као што
су фатализам и дефетизам биле осетне код већине црног
становништва у центру Лос Анђелеса. Тек су 1993. године
кад су град захватили немири због полицијског пребијања
Роднија Кинга (Rodney King) банде Крипса и Бладза ушле
у привремено примирје, усмеравајући свој бес и љутњу ка
широј средини а нарочито лосанђелеској полицији.
Теорије диференцијалне асоцијације, поткултуре, као и неки
од налаза чикашке школе лако се могу имплементирати на
проучавање Крипса и Бладза. Ово потврђује њихову универ
залност и примену на сложене феномене изван историјског
контекста у ком су се развијале. Диференцијална асоција
ција као теорија учења криминалног понашања користи да
помогне да схватимо како се репродукују обрасци и етос ко
ји младе људе усмеравају ка криминалу. Шо и Мекеј су као
и Барџис пре њих идентификовали инер сити као ризичну
градску зону што се тиче криминалитета па тако број бан
ди и чланова можемо објаснити као последицу окружења
у којем одсуство интеракције са некриминалним особама
34 https://www.fbi.gov/stats-services/publications/2011-national-gang-threatassessment /Датум приступања садржају “web“ странице: 29. 05. 2017.
35 http://www.dailynews.com/general-news/20160113/gang-related-domesticviolence-crimes-spike-in-los-angeles /Датум приступања садржају “web“
странице: 14. 05. 2017.
36 Williams, S., Tookie, S. T. нав. дело, стр. 12.
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појачава ефекте интеракције са криминалцима. Важно је
истаћи да се у случају Крипса и Бладза не ради само о вр
шњачким интеракцијама већ и међугенерацијским од којих
су веома честе оне између деце и њихових ујака.
Порекло Крипса и Бладза, као банди насталих услед специ
фичног друштвеног контекста америчког друштва, одређено
је макро и мезо односима расне моћи. Сећање на робовла
сништво и борба за грађанска права мобилисале су Афроа
мериканце да се свим силама боре против опресивног си
стема. Сиромашна омладина није представљала изузетак па
су се тако и они служили свим силама које познају. Проуча
вање афроамеричких банди тако је нераскидиво везано за
америчку историју и друштво. Гангстер као симбол човека
који стиче богатство криминалом и бори се против свих који
му стану на пут изузетно је примамљив младима, нарочи
то деци без позитивних узора какве има доста у Саут Цен
тралу. Пример овога јесте и популарност филма Скарфејс
(Scarface)37 и личности Тонија Монтане (Tony Montana) ме
ђу лосанђелеским бандама што говори о међузависности
гангстерске и поп културе.
Чланови црних банди имају груб стил који због материјал
них услова у којим живе доста наликује стилу поткултуре
ниже класе. Милерови елементи вредности радничке пот
културе одлично осликавају унутрашњу динамику ганга као
и мотиве чланова. Елемент самосталности је нарочито инте
ресантан јер код радничке класе осцилира од потпуне ауто
номије до потпуне потчињености38. Овакво понашање при
метно је и код афроамеричких банди где појединци улазе
у банду као самосталне индивидуе да би кроз свега пар го
дина попримили одлике групног идентитета банде. Потврда
овога јесте њихов етос који потенцира колективни пре лич
ног интереса, што је очигледно у њиховом стилу. Пример
би била униформност боја које носе, тетоваже имена банди
које тетовирају као и потпуна посвећеност групи. Крипси и
Бладзи су од касних осамдесетих година до данас постали
глобални феномен и тиме веома важни за социолошко про
учавање. Има их у свим већим градовима Америке, Сред
њој Америци, а у последњих двадесетак година и западној
Европи. Фасцинантно је колико је једна улична криминална
поткултура и идеја братства коју пропагира утицала на мла
де људе широм света тиме превазилазећи расни контекст.
37 Mason, F. (2002) American Gangster Cinema – From Little Caes ar to Pulp
Fiction, New York: Palgrave Macmillan, p. 145.
38 Miller, B. Walter: Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang De
linquency, in: Gang delinquency and delinquent subcultures, ed. Short, J. F.
Jr. (1968), New York: Harper & Row, p. 145.
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Наиме, Крипси и Бладзи данас нису хомогене групе. Изван
Лос Анђелеса одакле су потекли, они су мултиетничке банде
са мање или више сличним криминалним елементима. Пре
остаје да видимо која ће бити њихова улога у будућности
глобалног друштва.

***
Појава банди није искључиво амерички феномен. Пре
ма Александру Тодоровићу који је један од пионира проу
чавања ганга и банди код нас, малолетничке банде су вид
групног девијантног понашања. Како и сам аутор истиче о
организованим бандама је доста писано али има мало си
стематизованих радова који би свестрано обухватили и об
јаснили овај сложен друштвени феномен39. Оно што се од
теоретичара чикашке школе може универзално искористити
јесте њихово потенцирање утицаја средине и непосредног
окружења на учење девијантних и криминалних понашања.
На тај начин етос и стил постају заједнички именитељ ган
гова и банди на глобалном нивоу. Када читамо о Крипсима
и Бладзима и многобројним начинима на који они обеле
жавају своју припадност банди можемо извести паралелу
како са европским тако и домаћим фудбалским хулигани
ма. Постоје сличности у смислу преузимања колективних
идентитета као и учења одређених понашања и техника које
доносе престиж како на улици тако и трибини. Тетоваже,
песме, пароле само су један део реалности девијантне омла
дине и одређених криминалних група које примат стављају
на територизацију урбаног простора. Док у Лос Анђелесу
постоје различито сегрегирани крајеви у којима је делање
банди хомогено тако данас у Београду постоје одређени де
лови града где су криминално активне хулиганске и друге
групе које су искључиво везане за једну идеју или спортски
клуб. Девијантно понашање малолетника као припадника
уличних гангова и банди јесте феномен који је нераскидив
од савременог града и превазилази контекст једног друштва
било да се ради о Крипсима и Бладзима у Лос Анђелесу,
Мексичкој Ла Еми (La eMe) или бандама у градовима попут
Рио де Жанеира (Rio de Janeiro), Сан Салвадора (San Salva
dor), Лондона (London), Париза (Paris).

39 Тодоровић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Нови Сад:
Раднички универзитет „Радивој Ћирпанов”, стр. 5.
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Uroš Tomić
Belgrade

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 affect
young Afro-Americans 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.
Key words: gang, criminogenesis, ethos, Los Angeles
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КУЛТУРНИ ЧИНИОЦ И
КАРОШИЈА И
КАРО-ЂИСАТСУА
Сажетак: У раду се разматрају културни чиниоци смртности
услед претерано дугог рада у Јапану. Тзв. кароши (смрт услед
претерано дугог рада) и тзв. каро-ђисатсу (самоуб
 иство услед
претерано дугог рада) имају тенденцију пораста учесталости.
Иако су ове појаве донекле распростањене и у другим земљама,
у Јапану је убедљиво највећа учесталост, што у циљу објашњења
намеће потребу за преисптивањем тамошњих специфичности.
У литератури се ове појаве најчешће објашњавају економским
чиниоцима. Иако културне специфичности Јапана такође могу
представљати важне чиниоце ових појава, у литератури им није
препознат значај. Стога су у раду размотрене поједине карактер
стике јапанске културе које могу бити битне за ове појаве. У том
смислу, првенствено се истичу одржавање хармоничних односа са
другима (унутар фирме) и лојалност (фирми), као неке од кључних
вредности јапанске (радне) културе.
Кључне речи: култура, кароши, каро-ђисатсу, Јапан

Увод – прекомеран рад у Јапану1
Интензиван раст јапанске економије током дужег низа де
ценија остварен је уз велике негативне последице по тамо
шњу радну снагу. Пре свега, њу карактерише веома дуго
радно време, у поређењу са другим економски развијеним
1 Рад је резултат истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта
ОИ 179039 који финансира Министарство Просвете, науке и техно
лошког развоја Републике Србије.
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земљама – према подацима Организације за економску са
радњу и развој из 2016. године,2 становништво Јапана ради
у просеку 1.713 часова годишње (што је знатно више од не
мачке популације, последње на листи са 1.363 радних сати).3
Преко једне петине радника у Јапану ради преко педесет ча
сова недељно, опет знатно више у односу на друге високо
развијене земље.4 Друго, и са тим повезано, радници у Јапа
ну знатно мање времена проводе одмарајући и спавајући.5
Осим што много раде (неретко додатно и код куће), многи
од њих релативно дуго путују до радног места – најчешће
дуже од сат времена, услед живота у релативно јефтинијим
за живот, удаљеним предграђима.6 Баланс између време
на које се проводи на радном месту и са породицом тако је
знатно нарушен, што све заједно веома негативно утиче на
ментално здравље тамошњих радника.
Услед тога, радници у Јапану су често под релативно вели
ким стресом, који понекад доводи чак и до смртног исхода.7
2 OECD (2017b) Hours worked (indicator). doi: 10.1787/47be1c78-en (Acces
sed on 06 October 2017). https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
3 Међутим, услед појединих методолошких питања могуће је да је ситу
ација још неповољнија по јапанску радну снагу; Nakata, A. (2017) Work
to live, to die, or to be happy? Industrial Health, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94.
Осим тога, према подацима из такође прошле године, однос просечних
зарада и дужине радног времена са једне, и индекса потрошачких це
на, са друге стране, у Јапану је знатно неповољнији у односу на дру
ге економски развијене земље (OECD (2017b) Hours worked (indicator).
doi: 10.1787/47be1c78-en (Accessed on 06 October 2017). https://data.oecd.
org/emp/hours-worked.htm; OECD (2017a) Average wages (indicator). doi:
10.1787/cc3e1387-en (Accessed on 06 October 2017). https://data.oecd.org/
earnwage/average-wages.htm; OECD (2017c) Price level indices (indicator).
doi: 10.1787/c0266784-en (Accessed on 06 October 2017). https://data.oecd.
org/price/price-level-indices.htm
4 OECD (2016) Better Life Index (Edition 2016), OECD Social and Welfare
Statistics (database).(Accessed on 06 October 2017).
5 Исто. При томе скоро половина радника у Јапану радним данима спава
мање од шест сати; Nakata, A. (2017) Work to live, to die, or to be happy?
Industrial Health, Vol. 55, No. 2, pp. 93–94.
6 Nishiyama, K. and Johnson, J. V. (1997) Karoshi – Death from Overwork:
Occupational Health Consequences of Japanese Production Management,
International Journal of Health Services, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641.
7 Kang, J. H., Matusik, J. G. and Barclay, L. A. (2015) Affective and Normative
Motives to Work Overtime in Asian Organizations: Four Cultural Orientati
ons from Confucian Ethics, Journal of Business Ethics, Vol. 140, No. 1, pp.
115–130. Inoue, K. and Matsumoto, M. (2000) Karo-jisatsu (suicide from
overwork): a spreading occupational threat; Occupational and Environmen
tal Medicine, Vol. 57, No. 4, pp. 284–285; Uehata, T. (1991) Long working
hours and occupational stress-related cardiovascular attacks among middle
aged workers in Japan, Journal of Human Ergonomics, Vol. 20, No. 2, pp.
147–153; Hiyama, T. and Yoshihara, M. (2008) New Occupational Threats
to Japanese Physicians: Karoshi (Death due to Overwork) and karojisatsu
(Suicide due to Overwork), Occupational Environmental Medicine, Vol. 65,
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Конкретније, долази до тзв. карошија (過労死) и тзв. карођисатсуа (過労自殺). Кароши се може одредити као смрт
због прекомерног рада, односно као феномен умирања рад
ника јер акумулрани стрес изазива последице по физичко
здравље попут срчаног или можданог удара,8 а каро-ђисат
су се одређује као самоубиство изазвано прекомерно дугим
радом, односно екстремно стресним условима рада.9
Само неки од случајева карошија су случај једне медицинске
сестре 22 године старости, која је радила по 34 сата у конти
нуитету и то пет пута месечно; затим, случај једног радника
који се у фабрици за прераду хране радио по 110 сати недељ
но, и умро са 34 године старости; или радник штампарије у
Токију који је радио 4.320 сати годишње укључујући и ноћ
не смене.10 Иначе, први случај карошија је забележен 1969.
у случају једног двадесетдеветогодишњака.11 Иако су здрав
ствени проблеми везани за прекомерни рад у Јапану одавно
постојали, и кароши и каро-ђисатсу су постали друштвено
питање тек касних 80-их година прошлог века12 (иако каро-

No. 6, pp. 428–429. Иначе, са обзиром на то да деценије напорног рада и
веома велики раст богатства нису произвели сразмерно висок квалитет
живота (првенствено услед стреса), још деведесетих се писало о све за
ступљенијој емиграцији, првенствено у Аустралију; Sato, 1993., in: A so
ciology of work in Japan, Mouer, R. and Kawanishi, H. (2009), Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 6.
8 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74. Срчани и мождани удар су два воде
ћа медицинска узрока карошија; Ke, D-S. (2012) Overwork, stroke, and
karoshi-death from overwork, Acta neurologica Taiw
 anica, Vol. 21, No. 2,
pp. 54–59.
9 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.
10 Furuya, S. (2007) Karoshi and Karojisatsu in Japan. Asia Monitor Resource
Centre (Accessed on 06 October 2017), http://www.amrc.org.hk/content/ka
roshi-and-karojisatsu-japan.
11 Исто.
12 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; Furuya, S. (2007) Karoshi and Karojisatsu
in Japan. Asia Monitor Resource Centre (Accessed on 06 October 2017),
http://www.amrc.org.hk/content/karoshi-and-karojisatsu-japan. Иначе, осим
Јапана, кароши постаје све битније питање и у другим, претежно азиј
ским земљама, као што су Јужна Кореја или Кина; Shan, H., Yang, X.,
Zhan, X., Feng, C., Li, Y., Guo, L. and Jin, H. (2017) Overwork is a silent
killer of Chinese doctors: a review of Karoshi in China 2013–2015, Public
Health, Vol. 147, pp. 98–100.
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ђисатсу чини само мало удео самоубистава у Јапану13), а
данас су чак уврштени у поједине енглеске речнике.14
Размере карошија је тешко прецизно утврдити, првенствено
јер породице жртава не подносе увек захтев за компензаци
ју. Притом, правилност је да се компензација одобрава само
у случајевима око једне трећине захтева, што додатно обес
храбрује многе од подношења нових захтева. Током друге
половине деветесетих и почетком двехиљадитих, број зва
нично прихваћених случајева се драматично повећао, тако
да је 2005. године од 869 захтева за компензацију било 330
прихваћених).15 Међутим, највећи број аутора претпоста
вља да је то само врх леденог брега – на основу података
јапанског Министарства здравља, рада и социјалне помоћи,
процењује се да више од 10.000 радника умре годишње због
церебралних или срчаних обољења изазваних претерано
дугим радом.16 Даље, поједине процене износе и по 23.000
случајева годишње,17 а према неким ауторима чак и изме
ђу 30.000 и 50.000 случајева.18 Године 2010. је процењено
да је седам милиона радника у Јапану било под ризиком од
карошија (јер су радили више од шездесет сати недељно).19
Нарочито је индикативно да је крајем деведестих година,
од 500 радника испитаних у оквиру једне фирме која се ба
ви осигурањем, чак 46% радника осећало страх услед по
тенцијалног личног искушавања карошија.20 Такође према
званичним подацима, број запослених који су радили пре
ковремено током бар осамдесет сати месечно се повећао са
13 Targum, S-D. and Kitanaka, J. (2012) Overwork Suicide in Japan: a National
Crisis, Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
14 In: Shibata, Y. (2012) Governing employees: A Foucauldian analysis of de
aths from overwork in Japan, Social and cultural research occasional paper,
No. 12, Hong Kong/New York: Centre for Qualitative Social Research, Shue
Yan University, Pace University.
15 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.
16 In: Kanai, A. (2009) Karoshi (work to death) in Japan, Journal of Business
Ethics, Vol. 84, No. 2, pp. 209–216.
17 Gray, K. J. (2015) Labour and development in East Asia: social forces and
passive revolution, Oxfordshire: Routledge, pp. 113.
18 Redford, 2000., in: Kobayashi, T. and Middlemiss S. (2008) Employers’ lia
bility for occupational stress and death from overwork (karoshi) of workers
in Japan, International Journal of Private Law, Vol. 1, No. 3/4,. 256–267.
19 Crawley, E., Swailes, S., and Walsh, D. (2013) Introduction to International
Human Resource Management, Oxford: Oxford University Press, pp. 112.
20 Fukoku Life Insurance Co, 1989., in: Nishiyama, K. and Johnson, J. V.
(1997) Karoshi – Death from Overwork: Occupational Health Consequen
ces of Japanese Production Management, International Journal of Health
Services, Vol. 27, No. 4, pp. 625–641.

132

ВЛАДИМИР МЕНТУС
4,8 милиона 2002. године (11,9% запослених) на 5,4 милио
на 2007. године (12,7% запослених).21 Број каро-ђисатсуа је
такође тешко тачно утврдити. Званично, он је у континуира
ном порасту од краја деведестих па надаље, мада констант
но мањи у односу на број карошија.22, 23
Још неке од међусобних сличности карошија и каро-ђисат
суа су да обухватају читаву радну хијерархију, како у држав
ним, тако и у приватним фирмама, и све старосне катего
рије (мада нешто чешће током четрдесетих и педесетих го
дина живота), и првенствено су мушки проблем, вероватно
због њихове диспропорционално веће заступљености међу
запосленима са пуним радним временом.24
Како је у Јапану убедљиво највећа учесталост карошија и
каро-ђисатсуа, у циљу њиховог објашњења намеће се по
треба за преиспитивањем тамошњих специфичности. Ме
ђутим, досадашња објашњења најчешће су економистичка,
и заснивају се пре свега на ширењу неолиберализма.25 Иако
21 Ministry of Internal Affairs and Communications, 2008., pp. 19, in: Shiba
ta, Y. (2012) Governing employees: A Foucauldian analysis of deaths from
overwork in Japan, Social and cultural research occasional paper, No. 12,
Hong Kong/New York: Centre for Qualitative Social Research, Shue Yan
University, Pace University.
22 Case Study: Karoshi – Death from overwork (2013) (Accessed on 06 Oc
tober 2017), http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/
lang--en/index.htm. Иначе, самоубиство у јапану је прихватљивији фено
мен него нпр. у САД. Тако, јапански студенти у знатно већој мери при
хватају самоубиство уопште, и као природан начин да се заврши нечији
живот, него амерички студенти; Saito, M., Klibert, J., and LanghinrichsenRohling, J. (2013) Suicide Proneness in American and Japanese College Stu
dents: Associations with Suicide Acceptability and Emotional Expressivity,
Death Studies, Vol. 37, No. 9, pp. 848–865). Према другом истраживању,
са исказом да осећају жал за онима који су извршили самоубиство слаже
се 30% испитаника из Јапана и 67% из САД, а да је самоубиство при
хватљиво за старије и немоћне особе сматра 22% испитаника из Јапана
и само 6% из САД; Takahashi, Y. and Domino, G. (1991) Attitudes toward
suicide in Japanese and American medical students, Suic ide and Life-Threa
tening Behavior, Vol. 21, No. 4, pp. 345–359.
23 Током претходних више од сто година, у Јапану се самоубиство норма
лизовало као акт слободе појединца, међутим од скоро самоубиставо се
све више види као резултат друштвених притисака и депресије (Targum,
S-D. and Kitanaka, J. (2012) Overwork Suicide in Japan: a National Cri
sis, Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
24 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74; World Economic Forum (2014) Closing
the gender gap in Japan: Insight report. (Accessed on 06 October 2017) http://
www3.weforum.org/docs/WEF_ClosingGenderGap_Japan_Report_2014.
pdf
25 North, S. and Morioka, R. (2016) Hope Found in Lives Lost: Karoshi and
Pursuit of Worker Rights in Japan, Contemporary Japan, Vol 28, No. 1, pp.
59–80; Green, S. D. The Dark Side of Lean Construction: Exploitation and
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културне специфичности Јапана такође могу представљати
важне чиниоце ових појава, у литератури им није препознат
значај.

Кључне вредности jапанског друштва као 
потенцијални чиниоци карошија и каро-ђисатсуа
У даљем раду су представљени вероватно најважнији појмо
ви за разумевање јапанске кутуре. Они чине „важан кључ за
разумевање психолошких разлика између Јапана и западних
земаља”, „праву суштину јапанске психологије” и „кључни
концепт разумевања јапанске структуре личности”.26, 27 На
пример, ва (和), што се може превести као унутаргрупна
хармонија (али и као мир, јединство, сарадња, поверење,
дељење, топлина), према многима представља кључну ја
панску вредност. Тако, фирме у Јапану се често заснивају
на имплицитној идеји да радници деле исте циљеве и слич
не имплицитне међуличне афективне обрасце који им омо
гућавају да раде заједно у хармонији без икаквог облика
индивидуализма који би је разбио.28

Ideology, in: Proceed ings of 7th Conference of the International Group for
Lean Construction, ed. Tommelein, I. (1999), Arlington: Lean Construction
Institute, pp. 21–32; Itoh, M. (2000) The Japanese Economy Reconsidered,
New York: Palgrave; Itoh, M. (2005) The Japanese Economy in Structural
Dif
fi culties, Monthy review, New York: Monthly Review Foundation; Sugi
moto, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cambridge: Cambridge
University Press); Kondo, N. and Oh, J. (2010) Suicide and karoshi (death
from overwork) during the recent economic crises in Japan: the impacts,
mechanisms and political responses, Journal of Epidemiological Community
Health, Vol. 64, No. 8. pp. 649–50; Nishiyama, K. and Johnson, J. (1997)
Karoshi—Death from Overwork: Occupational Health Consequences of Ja
panese Production Management, International Journal of Health Services,
Vol. 27, No. 4, pp. 627–41; Mouer, R. Work culture, in: The Cambridge Com
panion to Modern Japanese Culture, ed. Sugimoto, Y. (2009), Cambridge:
Cambridge University Press; Kato, T. (1994) The political economy of Japa
nese karoshi (death from overwork), Hitotsubashi Journal of Social Studies,
Vol. 26, No. 2, pp. 41–54. Јапанске фирме су иначе познате по неприја
тељству према синдикатима; Mouer, R. and Kawanishi, H. (2009) A socio
logy of work in Japan, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 6.
26 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words: En
glish, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford University
Press, pp. 235-280.
27 Дистинктивност кључних вредности јапанског друштва вероватно
проистиче из историје изолације, „скученoсти” услед тамошњих гео
графских чинилаца, и самог јапанског језика; Lewis, R. D. (2006) When
Cultures Collide: Leading Accross Cultures (3rd edition), Boston: Nicholas
Brealey International, pp. 509.
28 De Vos, 1985., in: Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through
their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese, New York:
Oxford University Press, pp. 235-280.
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Према појединим ауторима, групна кохезија је та која првен
ствено разликује јапанску културу рада од других;29 индиви
дуализам је непожељан јер потенцијално штети хармонији
у радном окружењу; типична јапанска фирма функционише
као хомогени клан.30 У складу са тим, појединачна достиг
нућа и издвајања се не вреднују нити награђују.31 Највеће
фирме, наиме, сваке године ангажују нове дипломце, уче их
лојалности фирми, и често задржавају до пензионисања у
шездесетој години.32 Међутим, за раднике у Јапану је веома
карактеристичан рад и након пензионисања, који је слабије
плаћен.33
И Сугимото (杉本)34 наводи да Јапанци приписују велику
важност одржавању хармоније унутар групе, и у том сми
слу, односима између надређених и подређених. При томе,
статус унутар групе зависи од дужине чланства у њој. Ефи
касно постигнута интеграција и хармонија унутар група су
оно што чини Јапан „консензусним друштвом”, и што омо
гућава ефикасну организацију или мобилизацију становни
штва. То, према Сугимотоу, у великој мери објашњава из
узетно интензиван раст јапанске економије након Другог
светског рата.
Каванишијева (川西)35 такође наводи да је у Јапану сара
дљивост веома битна црта личности, али да се притом на
јапанском тржишту рада веома вреднује и спремност да се
преузме више посла него што је прописано. То се можда
сматра вреднијим чак и од саме продуктивности – радник
који напушта радно место одмах по истеку радног времена,
колико год био продуктиван и квалитетан, тешко се може
сматрати добрим. Каванишијева даље наводи да су уговори
29 Reischauer, 1988., pp. 136, in: Knapp, K. (1996) Warriors Betrayed: How the
“Unwritten Law” Prevails in Japan, Indiana International and Comparative
Law Review, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582.
30 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words: En
glish, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford University
Press, pp. 235-280.
31 Mojić, D. (2010) Kultura i organizacije, Beograd: Institut za sociološka
istraživanja, str. 102.
32 Dolan and Worden, 1992., pp. 116, in: Knapp, K. (1996) Warriors Betrayed:
How the “Unwritten Law” Prevails in Japan, Indiana International and
Comparative Law Review, Vol. 6, No. 3, pp. 545–582.
33 Casey, B. The employment of older people: can we learn from Japan?, in: The
Future for Older Workers: New Perspectives, eds. Loretto, W., Vickerstaff, S.
and White, P. (2007), Bristol: Policy Press.
34 Sugimoto, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 88–123.
35 Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing contemporary Japane
se society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental, pp. 24–54.
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о раду у Јапану често нејасни односно непрецизни, чиме је
отворена могућност проширења обавеза радника у циљу све
дужег радног времена.
Са тим у вези, многи аутори се слажу и да обавезе – он (恩)
односно гири (義理) – такође играју суштински битну улогу
у јапанској култури, и то као основа тамошњих међуљуд
ских односа.36 Ови појмови су међусобно веома сродни, и
односе се на давање нечега чиме прималац осећа захвалност
и обавезу у будућности. У вези са ова два појма су и част,
дужност, дуг као захвалност, уваженост, пристојност, љу
базност, исправност и честитост. Према Робертсу,37 гири се
односи на посебан осећај обавезе која такође чини јапанско
друштво тако кохезивним. И док се гири може изразити као
превладавајућа лојалност према другом појединцу, он се пре
односи на осећај према нечему неживом, попут фирме или
државе.38 Тако, Рут Бенедикт39 је тврдила да је у јапанским
људским односима основа моралности била препознавање
нечијег места у великој мрежи узајамне задужености, на на
чин који није познат у западним културама. Осећај задуже
ности према другима се доживљава као нешто што никада
не може бити у потпуности „отплаћено” и зато константно
долази до узвраћања.
Лојалност према фирми, тако, често се изражава кроз пре
ковремени рад и то неплаћен.40 Према амандману Закона о
раду из 1993. године, рад који трајањем превазилази четр
десет сати недељно спада у прековремени рад, који мора
бити релативно више плаћен. Многи послодавци, међутим,
то не поштују.41 Тиме се додаје и константан притисак да
36 Davies, R. and Ikedo, O. (2002) The Japanese mind: understanding contem
porary Japanese culture, Boston: Tuttle Publishing, pp. 95–101; Mitsubishi
(2013) Japanese Business Language, Routledge: London, pp. 40.
37 Roberts, 1974., in: Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through
their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese, New York:
Oxford University Press, pp. 235-280.
38 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words: En
glish, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford University
Press, pp. 235-280. У пословним односима појединац може да се осећа
везано за гири у смислу пословања са другом особом (или фирмом) јед
ноставно зато што је то већ то већ чинио у прошлости, као да је такав
однос створио обавезе, без обзира на размену услуга; Исто.
39 Benedict, 1954., in: Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing
contemporary Japanese society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental,
pp. 24–54.
40 Sugimoto, Y. (2014) An introduction to Japanese society, Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 88–123.
41 У последње време јапанска влада, макар декларативно, развија механи
зме којима се стаје на пут илегалним чиновима ове врсте. В. RT (2017)
To prevent suicides, Japan blacklists companies violating labor laws. (Acces
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се демонстрира лојалност својој фирми, па радници ретко
напуштају радно место одмах по истеку радног времена.
Званично, прековремени рад у Јапану у просеку прелази сто
сати годишње,42 мада је незванично процењено да неплаћени
прековремени рад траје скоро шест и по сати недељно.43
Још тридесетих година прошлог века писало се да прете
рана социјална адаптивност, ентузијазам у вези са послом,
прецизност, темељност, искреност, и осећај за правду, ду
жност и одговорност, могу довести до развоја депресије с
обзиром на константну немогућност да се задовоље стално
растуће аспирације у вези са послом.44 Осим тога, Хофсте
деова димензија националне културе која се односи на из
бегавање непознатих и неочекиваних ситуација је веома ка
рактеристична за Јапан.45 Када се све то има у виду, у комби
нацији са поменутим константним притиском да се доказује
лојалност, не чуди да и припадници виших делова радне хи
јерахије такође много прековремено раде, и то добровољно.
Услед тога, чак ни они не успевају да избегну кароши или
каро-ђисатсу – према подацима Tokyo Labor Bureau из 2005.
године, чак 60% радника који су извршили каро-ђисатсу,
имало је потпуну контролу над својим радним временом.46
Слично томе, иако радници у Јапану имају право на плаћени
годишњи одмор у трајању од осамнаест дана просечно, они
остварују мање од половине тог права; такође, како већина
фирми у Јапану нема јасно дефинисане одредбе за плаће
но боловање, радници и у том случају обично користе само
део, а када боловање траје дуго, најчешће је на фирми да
одлучи да ли и колико дуго ће то плаћати.47
Још један сродан и веома важан појам у јапанској култури
је сешин (精神), који се односи на ум, дух и душу, а изра
жава се кроз такође лојалност, као и послушност, дисципли
ну и истрајност, издржљивост, менталну снагу, па и анти
sed on 07 October 2017), from https://www.rt.com/business/388089-japancompanies-black-list-suicide/
42 Ministry of Health, Labour and Welfare, 2009a., in: Исто.
43 Japanese Trade Union Confederation, 2006., in: Исто.
44 Targum, S. D. and Kitanaka, J. (2012) Overwork Suicide in Japan: a National
Crisis, Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
45 Hofstede, G., Hofstede, G. J., and Minkov, M. (2010) Cultures and organi
zations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance
for survival (3rd edition), New York: McGraw Hill, pp. 192; Hofstede, G.
(2011) Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, Online
Readings in Psychology and Culture, Unit 2, Subunit 1.
46 In: Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do
Japanese Workers Work Themselves to Death? International Journal of
Mental Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.
47 Исто.
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материјализам. У Другом светском рату, на пример, било
је нарочито значајно да јапански војници демонстријају
сешин, што је кулминирало у случају камиказа. Иако је на
кон рата услед пораза донекле опао утицај овог појма, он
данас игра веома значајну улогу у јапанској култури. Све ве
ћи удео фирми у Јапану спроводи редовне програме сешин
тренинга над свима запосленима, а који могу укључивати
марш истрајности, зен медитацију, посете војним базама,
војне вежбе и групне вежбе у скученом простору.48
За јапанско друштво такође су кључни елементи емпатије
и симпатије, односно омоијари (おもいやり). Омоијари се
може одредити као могућност да се читају умови других,
и да се жели одговорити на њихова неизречена осећања и
потребе.49 У сфери рада зато је широко укорењено верова
ње да не треба да се ради за себе, већ за благостање других.
Припадници оних професија за које се сматра да су пове
зане са више алтруистичким мотивима, као што су лекари
или наставници, због тога су вероватно под већим ризиком
од карошија и каро-ђисатсуа.50 Оваква врста веровања је и
данас веома распростањена у Јапану – они који почине ка
ро-ђисатсу су веома лојални таквом традиционалном виду
радне етике.51 Чак и њихова опроштајна писма не садрже
негативне исказе усмерене ка фирми или њеном вођству,
већ речи извињења својим породицама и сарадницима услед
веровања да су их разочарали.52
Овај тип радника своју фирму најчешће преципира као ме
сто за развој кључних међуљудских односа, пре него на не
какво прописима уређено место, на којем се остварују одре
ђени резултати и за то добија новац; колеге нису само други
појединици који проводе време на истом том месту; другим
речима, фирма није независтан ентитет, већ заправо отело
творење најбитнијих односа у животу.53 То је добро показа
но једним истраживањем према којем се са ставом да „мо
ја компанија је од централног значаја у мом животу и веће
48 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words: En
glish, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford University
Press, pp. 235-280.
49 Travis, 1992., in: Исто.
50 Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing contemporary Japane
se society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental, pp. 24–54.
51 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words: En
glish, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford University
Press, pp. 235-280.
52 Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing contemporary Japane
se society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental, pp. 24–54.
53 Ono, 2003., in: Исто.
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важности него лични живот” слаже 9% радника у Јапану (у
поређењу са 1% у САД); са ставом да „моја компанија је
део мог живота бар од једнаког значаја за мој лични живот”
се слаже 64% радника (а 20% у САД); а са ставом да „моја
компанија је стриктно место за рад и потпуно одвојено од
мог личног живота” се слаже само 12% радника (у поређе
њу са 37% радника у САД).54 Зато, не чуде поједине оцене
да је најраспрострањенија религија у Јапану заправо тзв.
корпоративна религија.55 Још једна од разлика у односу на
САД је та што, иако су и радници у САД често под великим
стресом, ретко имају осећај толике одговорности, а и ређе се
уздржавају од испољавања фрустрације. Тако, према веома
познатом истраживању Тромпенарса и Хампден-Тарнера,
око три четвртине радника у Јапану се уздржава од искази
вања узнемирености услед посла, по чему су други по рангу
од педесет и две испитиване земље.56 Такође веома битно,
радници у САД знатно лакше мењају фирму када осете да
су под превеликим притиском, док су у Јапану знатно чешће
везани за једну фирму током целог живота.57
Такође веома битан појам за јапанску културу је енјо
(遠慮), који се односи на резервисаност или уздржаност, а
укључује и скромност, попустљивост, поштовање и стидљи
вост. Наиме, у кључне вредности у Јапану спада и избегава
ње конфликата са другима, али и неисказивање личних ста
вова и преференција.58 Како Каванишијева59 тврди, у радном
окружењу где је одржавање међусобно добрих односа то
лико битно, очекивања од надређених се не смеју изневери
ти што, међутим, обично само доводи до њиховог увећања.
Тако, када се јави радна преоптерећеност, многи радници
не само да не траже помоћ, већ неретко преузимају и туђу
одговорност, са осећањем кривице ако не преузму. Тако, још
један од разлога због којег радници у Јапану често не кори
сте пуно право на паузу или годишње одморе је зато што се

54 Byham, 1993, стр. 13, in: Knapp 1996, стр. 571.
55 Sataka, 1990. стр. 180, in: Knapp 1996, стр. 553.
56 Trompenaars, F., and Hampden-Turner, C. (1998) Riding the Waves of Cul
ture: Understanding Cultural Diversity in Business (2nd edition), London:
Nicholas Brealey Publishing, pp.70.
57 Targum, S-D. and Kitanaka, J. (2012) Overwork Suicide in Japan: a National
Crisis, Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 9, No. 2, pp. 35–38.
58 Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures through their key words:
English, Russian, Polish, German, and Japanese, New York: Oxford Univer
sity Press, pp. 235-280.
59 Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing contemporary Japane
se society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental, pp. 24–54.
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то може схватити као отуђење од других радника којима је
потребна помоћ или чак као издаја.60
На овај начин се временом губи осећај за то које оговор
ности су личне, а које туђе. Каванишијева сматра да је ја
панска култура погодна за губитак односно брисање грани
ца селфа у односу на околину (у смислу веома израженог
сензитивитета за друге).61 Другим речима, селф и окружење
(у овом случају радно окружење), једва су одвојиви. Овде
је кључан појам амае (甘え), који се односи на осећања
новорођенчади према мајци, односно зависност, и жељу да
се буде вољен, и не буде одвојен. То је у складу са Мура
сеовим62 становиштем према којем су придеви који иду уз
тип личности својственом јапанској култури завистан, по
низан, самоограничавајући, али и благ, флексибилан и при
лагодљив, складан, пасиван, послушан и неагресиван. Та
ко, добровољни рад, преузимање одговорности када то није
прописано, и претерана брига за сараднике као фактори ри
зика карошија и каро-ђисатсуа, могу у великој мери бити
културно условљени.

Закључак
Убедљиво највећа преваленција смртности услед претерано
дугог рада у случају Јапана, између осталог, делимично мо
же бити објашњена чиниоцима везаним за тамошњу (радну)
културу. Чини се да економски чиниоци, досад најчешће
разматрани у литератури, могу да у великој мери објасне
тенденцију раста краошија и каро-ђисатсуа, међутим, и по
једини културни чиниоци су такође од потенцијално вели
ког значаја за ове појаве. То се првенствено односи на вред
ности попут ва (унутаргрупна хармонија, мир, јединство,
сарадња, поверење), он односно гири (част, дужност, дуг као
захвалност, уваженост, пристојност, љубазност, исправност,
честитост), сешин (лојалност, послушност, дисциплина и
истрајност, издржљивост), омоијари (емпатија и симпати
ја), енјо (резервисаност, уздржаност, скромност, попустљи
вост, поштовање, стидљивост) и амае (зависност). Поједин
ци одани овим вредностима су под већим ризиком од ка
рошија и каро-ђисатсуа, док у више индивидуалистичким
60 Kawanishi, Y. (2008) On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Ja
panese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental
Health, Vol. 37, No. 1, pp. 61–74.
61 Kawanishi, Y. (2009) Mental health challenges facing contemporary Japane
se society: the “lonely people”, Kent: Global Oriental, pp. 24–54.
62 Murase, 1984, стр. 327, in: Wierzbicka, A. (1997) Understanding cultures
through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese,
New York: Oxford University Press, pp. 235-280.
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друштвима (попут САД), где су оне мање укорењене, изло
женост стресу услед доготрајног рада нема толико драстич
не последице. Без обзира на досад у значајној мери остварен
ниво економског развоја и материјалног благостања великог
дела јапанске популације, кароши и каро-ђисатсу током по
следњих деценија бележе трендове раста. Досадашње мере
јапанске владе у циљу утицања на механизме који би могли
допринети смањивању учесталости ових појава зато се чине
недовољним. Да ли ће најновије мере имати икаквог ефекта,
и коликог, остаје да се види.
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CULTURAL FACTORS OF KAROSHI
AND KARO-JISATSU
Abstract
In this paper, cultural factors of overwork death in Japan are examined.
The frequency of karoshi (death from overwork) and karo-jisatsu
(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.
Key words: culture, karoshi, karo-jisatsu, Japan
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ХИКИКОМОРИ – КОНЦЕПТ
ДЕВИЈАНТНОГ ИМУНИТЕТА
Сажетак: Од деведесетих година ХХ века, проблем повлачења
младих из друштвених токова живота јесте у фокусу јапанске
јавности. Овај комплексан психолошко-социјални симптом, под
називом хикикомори, често је разматран и тумачен из западне
перспективе као инхерентно јапански. Искључивост таквих за
кључака не само да је теоријски упитна, већ генерише дискурс о
Јапану као простору јединственог, национално одређеног, деви
јантног понашања. Овај рад најпре нуди теоријску контекстуа
лизацију поменутог феномена, а потом отвара даља питања о
„имунолошким” потенцијалима хикикомори заједнице унутар ка
питалистичког система у којем је обавеза производње неуп итна.
Кључне речи: хикикомори, повлачење, Јапан, млади, имунитет

Увод
Разматрање питања девијантности у оквиру одређене на
ционалне културе, посебно незападњачке, неизоставно во
ди у домен испитивања концепта другости, чиме се уједно
конструише представа о властитом идентитету кроз опо
зицију. Из перспективе Запада, Јапан је често тумачен као
егзотично место у којем су заступљене одређене праксе и
понашања које радикално одступају од уобичајених норми
и кодекса устаљених у западњачким друштвима. Оваквим,
у начелу, релативистичким разумевањем јапанског друштва
којим се (интенционално) културолошке разлике продубљу
ју, пренебрегава се становиште да су извесне тенденције,
заступљене у одређеном периоду, израженије у једном дру
штву, односно да је реч о комплексној мрежи историјскокомуникацијских условљености. Даље треба бити једнако
обазрив према знању које једна култура производи о себи,
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инсистирајући тако на сопственој јединствености и посеб
ности.1 Отуда је тема девијантности значајна, јер се „откри
ва култура каква јесте – не како би желела да буде сагледа
на”2. Водећи се најопштијим одређењем девијантности као
одступајућег понашања према нормама које су у друштву
прихваћене, настојаћу да у овом раду укажем на девијантно
понашање (првобитно детектовано) унутар јапанског дру
штва, али које се не може уско тумачити као изолован фе
номен који се искључиво појављује у Јапану. Први део рада
контекстуализује проблем екстремног повлачења младих из
друштвеног живота, док се у другом сегменту преиспиту
је може ли се овакав вид понашања тумачити као покушај
отпора хегемонији капитализма.

Портрет добровољне искључености
Пре готово двадесет година, психијатар Тамаки Саито
(Tamaki Saito) изазвао је медијску сензацију објављивањем
књиге Shakaiteki Hikikomori (1998) која је убрзо постала
бестселер у Јапану. На основу искуства клиничке праксе, Са
ито разматра феномен повлачења младих особа из друштве
ног живота, под називом хикикомори. Јапанска реч хикико
мори (引きこもり) , сложеница глагола (по)вући и осамити се,
дословно се односи на чин повлачења из сфере друштвених
односа, али је временом у употребу ушло и именичко одре
ђење за особу која је склона оваквом виду понашања. Саит о
инсистира на становишту да хикикомори није болест или ти
пологија поремећаја, већ комплексан симптом који настаје,
развија се и губи у зависности од средине којој појединац
припада, односно окружења у којем се адолесцентско пона
шање продужава и толерише у каснијој, одраслој животној
доби. Хикикомори је осамљен у својој соби, и одбија не само
да изађе ван места становања (похађа наставу или одлази
на посао, и присуствује било каквом културно-уметничком
или спортском догађају), већ најчешће и да проводи време
1 Дискурси о посебности јапанског идентитета називају се нихонђин
рон. У послератном периоду посебно је изражена продукција оваквих
текстова у којима јапански аутори „дефанзивним објашњавањем“ по
кушавају Западу (и себи) да приближе сопствену културолошку специ
фичност. Аргументација којом се инсистира на хомогености јапанског
идентитета заснива се на широком пољу области и дисциплина – језику,
књижевности, филозофији, естетици, психологији, историји, географи
ји и др. Видети: Befu, H. (2001) Hegemony of Homogeneity, Melbourne:
Trans Pacific Press; Sugimoto, Y. (1999) Making Sense of Nihonjinron, The
sis Eleven 57, рр. 81-96; Kawamura, N. (1982) Nihon Bunkaron no Shuhen,
Tokyo: Ningen no Kagakusha; Terai, M. (1979) Hitotsu no Nihon Bunkaron,
Tokyo: Kodansha.
2 Crystal, D. S. (1994) Concepts of deviance in children and adolescents: the
case of Japan, Deviant Behavior, 15:3, p. 242.
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са осталим члановима породице унутар других простори
ја у дому. Овај вид екстремне изолованости (дуже од шест
месеци), у којој се социјална интеракција своди најчешће
искључиво на чланове породице, карактерише и изостанак
других психолошких проблема као основног узрока оваквог
стања.3 На основу закључака које износи Саит о, хикикомо
ри нису агорафобични, апатични нити се повлачење може
објаснити искључиво као индивидуална патологија. Одби
јање комуникације јесте вид антропофобије, а у затвореном
кругу изолације анксиозност се додатно повећава и мини
малним контактом са породицом. Подаци о броју индивидуа
са овим симптомом у Јапану варирају од истраживача, али
никада није мањи од пола милиона, у узрасту од 15 до 40
година. Будући да хикикомори феномен прати осећај стида
због активног неучествовања у друштвеној заједници, како
самог појединца, тако и његових чланова породице, те да
је одређен број нерегистрованих случајева сасвим известан,
Саито сматра да размере могу бити готово епидемиолошке.4
Са друге стране, имајући у виду да је Саито детектовао пр
ве случајеве током осамдесетих година ХХ века, данас би
истраживања била прецизнија, уколико би укључивала и
популацију чија је старосна граница изнад 40 година.
Узрочни фактори за овакаво повлачење из друштва су сло
жени и бројни, а парадигма специфичног културолошког
контекста неретко се тумачи искључиво кроз перспекти
ву јединствености јапанског идентитета. Породични од
носи, образовни систем и друштвено-економски чиниоци
директно и индиректно доприносе развоју хикикомори
симптома.
У оквиру нихонђинрон дискурса, јапански психоаналити
чар Такео Дои (Takeo Doi) у књизи Анатомија зависности
(Amae no Kouzou) (1971) нуди језгровито објашњење амае
концепта као специфичне јапанске зависности која се нај
пре уочава у односу мајка-дете, а потом преноси на остале
друштвене односе. Наиме, за разлику од западњачке тенден
ције развијања ране самосталности индивидуе, у питању је
инстинктивна стратегија неодговорности која се негује и
охрабрује допуштањем различитих поступака детету и из
разитом заштитничком настројеношћу мајке. Етимологија
овог концепта додатно појашњава значење – глагол амаер у
(甘える) односи се на зависност од туђе добродушности; би
ти пажен и (раз)мажен, а корен речи исти је и у придеву
3 Saito, T. (2013) Hikikomori – Adolescence without End, Minneapolis &
London: University of Minnesota Press, p. 23.
4 Исто, X
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амаи (甘い) – сладак. Прекомерна попустљивост и „услу
жност” мајке детету ствара чврсту симбиозу, а затим се у
каснијим годинама овај механизам вертикалног односа об
навља кроз представу о сигурности коју пружа укљученост
у групу. Код хикикоморија јасно се препознаје лагодност
препуштања животу на рачун родитеља, јер се од самог по
четка одрастања негује представа о дому као сигурној ча
ури у којој је мајка спремна на изразиту пожртвованост и
повлађивање. Ипак, неодговорно је заступати становиште
да је оваква пракса типична искључиво за Јапан. Недавни
статистички подаци показују да је од 2014. године, по први
пут након 130 година, у Сједињеним Америчким Државама
више особа узраста 18-35 које станују са родитељима него
са партнерима или сами5, а незнатна разлика се примећује
и у Европи6. Разлози за овакву демографску слику пронала
зе се у промени става према институцији брака, економској
цени образовања и свеукупних трошкова живота.
Добро су познати стереотипи о јапанском образовном си
стему као гладијаторској арени у којој преовладава прити
сак остваривања најбољих резултата. Поред тога, проблем
вршњачког насиља – иђиме (虐め) и одбијање похађања
наставе – тококјохи (登校拒否) доводе се у везу са повла
чењем из друштвених токова у каснијој животној фази. Ни
мало не изненађује чињеница да су ученици који су искуси
ли телесно или психичко насиље професора зарад очувања
конформизма управо они који врше насиље над ученицима
које сматрају другачијим од осталих (неконформистима).7
Одбијање похађања наставе може имати узроке у помену
тим насилним праксама, али се такође детектује и као ре
зултат анксиозности због одвајања (најчешће) од мајке.8 За
разлику од овог феномена у којем се одбијање огранича
ва на простор школе, код хикикоморија повлачење импли
цира свеобухватан отпор према свим интерперсоналним
односима.

5 Richard Fry, For First Time in Modern Era, Living With Parents Edges Out
Other Living Arrangements for 18- to 34-Year-Olds, 24th May 2016, 9th Octo
ber 2017, http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/24/for-first-time-in-mo
dern-era-living-with-parents-edges-out-other-living-arrangements-for-18-to34-year-olds/
6 Shiv Malik, The dependent generation: half young European adults live
with their parents, 24th March, 2014, 9th October 2017, https://www.theguar
dian.com/society/2014/mar/24/dependent-generation-half-young-europeanadults-live-parents
7 Yoder, R. S. (2011) Deviance and Inequality in Japan: Japanese Youth and
Foreign Migrants, Bristol: The Policy Press, p. 45.
8 Исто, стр. 46.
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У хикикомори дискурсу честа је употреба и других језичких
кованица попут NEET, самци-паразити (parasite singles),
фурита (furitaa) и сл. Скраћеница NEET9 означава особе ко
је у датом моменту не задовољавају нормативне друштве
не захтеве у виду запослености, образовања и обуке. Такви
појединци, узраста од 15 до 35 година, чине неактивну и
тиме неексплoатисану радну снагу на коју се посебно скре
ће пажња на прагу трећег миленијума. Особе које нису у
браку, а живе са родитељима и не доприносе животу у та
квој заједници, већ су усмерене на сопствену забаву, дефи
нисане су термином самци-паразити. Међутим, уочљива је
тенденција да се овај појам више употребљава у случају
неудатих жена него мушкараца, чиме се негативне после
дице оваквог вида живота (попут ниске стопе наталитета)
некритички приписују једној страни.10 Сматра се да су и ин
дивидуе које са намером бирају привремене послове (или су
у радном односу без пуног радног времена) – фурита11 још
једна категорија људи који одбијају друштвене моделе по
нашања, успостављене током времена када је Јапан био на
врхунцу економског развоја. Једна од кључних карактери
стика поменутих друштвених модела је њихова заснованост
на пракси лојалности предузећу током целокупног радног
века. Поред хикикоморија, свака од поменутих категори
ја представља реметилачки фактор у социјалном систему,
јер не само да активно не доприноси само-одрживости, већ
пада на терет државног апарата у будућности. Непродук
тивност ових појединаца за последицу оставља неплаћање
пореза чиме се додатно оптерећује пензиони систем који је
већ нарушен рецесијом и ниском стопом наталитета. У ор
ганизацији јапанског Института за економска и друштвена
истраживања (ESRI), марта 2005. године, одржан је форум
под називом „Да ли су млади људи изгубили своје снове?
Портрет младих у савременом друштву”, на којем Саито из
носи закључак да млади12 схватају посао као обавезу, одно
сно да је притисак друштва да буду запослени у корелацији

9 Скраћеница је преузета из енглеског језика – „Not currently engaged in
Employment, Education or Training“. У контексту Јапана видети: Brinton,
M. C. (2011) Lost in Trasition: Youth, Work and Instability in Postindustrial
Japan, New York, NY: Cambridge University Press.
10 Tan, M. Unable or Unwilling to Leave the Nest?, Electronic Journal of Con
temporary Japanese Studies, 3rd July 2006, 9th October 2017, http://www.ja
panesestudies.org.uk/discussionpapers/2006/Tran.html
11 Сложеница енглеске речи free и немачке речи Arbeiter.
12 Саито указује да се померила граница када млади себе сматрају зрелим
и одраслим особама на 30-35 година.
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са повлачењем.13 Генерације које су као деца искусиле пуца
ње јапанског економског балона, чиме је заустављена линија
константног прогреса и наступио период стагнације, одгаја
не су у атмосфери извесне безнадежности. Заправо, реч је о
губитку илузија о извесности (економске) стабилности.
У контексту „разбијених” илузија као једног од потенцијал
них окидача за нестандардне облике понашања међу млади
ма, неопходно је осврнути се на феномен отаку14 културе.
Разматрајући отаку субкултуру кроз призму жеље, конзуме
ризма и производње у постмодерном добу, један од најзна
чајних јапанских теор етичара, Хироки Азума (Hiroki Azu
ma) се посебно бави питањем фикције и реалности. Наиме,
Азума закључује да отаку више вреднују фикцију од „дру
штвене реалности”, јер се стварност исказује у дисфунк
ционалним друштвеним односима наспрам којих креир ана
„хоби” заједница нуди алтернативне вредности.15 Одваја
њем од условности породичних или наметнутих односа у
радној средини деконструише се отелотворени систем дру
штвене стварности, те се бег у имагинарне светове успоста
вља као стратешко позиционирање. На тај начин се оства
рује сувереност у домену фантастичне територијалности
која не подлеже конвенцијама изразито конформистичког
друшва какво је јапанско. Свакако, овде намера није да се
изједначи хикикомори са припадником отаку културе, већ
да се укаже на заједнички именитељ добровољне изолова
ности од средине која не пружа довољно смислене слободе
појединцу.16 Дакле, хикикомори феномен се може тумачити
као вид радикалног неконформизма, односно културе от
пора друштву кроз пасивност и непристајање на успоста
вљене норме понашања које подразумевају продуктивност.
Поред тога, добровољним изопштавањем из заједнице и од
бијањем испуњења наметнуте друштвене улоге, хикикомори

13 Tamaki Saito, ESRI Economic Policy Forum: Vision of Japan in the 21st
Century Series, March 2005, 5th October 2017, http://www.esri.go.jp/en/wor
kshop/forum/minute/minute21st_3-e.html
14 Овај израз односи се на појединце који исказују опсесивну пасију према
аниме и манга култури, као и видео-играма.
15 Azuma, H. (2009) Otaku – Japan’s Database Animals, Minneapolis, MN:
University of Minnesota Press, p. 27.
16 О разлици између отаку и хикикомори феномена, као и промени пер
цепције отаку културе у периоду од осамдесетих година ХХ века до
прве декаде трећег миленијума, односно од медијски генерисане „мо
ралне панике“ изазване убиствима деце које је починио Цутому Мијаза
ки (Tsutomu Miyazaki) до позитивног имиџа који поспешује идеју „кул
Јапана”, видети: Toivonen, T. and Imoto, Y. Transcending labels and panics:
the logic of Japanese youth problems, Contemporary Japan 2013, 25 (1),
рр. 61-86.
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нарушава идеју о хомогености јапанског друштва и негова
њу колективизма и друштвене солидарности.

Одбрамбени механизам или сауч есништво 
у капиталистичком моделу
Хикикомори феномен би се могао промишљати у кључу уз
будљиве и оргиналне перспективе коју нуди Роберто Еспо
зито (Roberto Esposito) у делу Immunitas: The Protection and
Negation of Life (2002). Наиме, Еспозито позајмљује биоло
шки концепт имуног система тела који чува огранизам од
вируса и бактерија, и указује на сличан модел првобитне
функције закона као одбрамбеног механизма друштва ради
очувања реда и мира заједнице. Нудећи етимолошко поја
шњење латинске речи immunis засноване на негацији, не
достатку онога што представља munus – служба, дужност,
Еспозито истиче да је кључни чинилац изузимање од оба
везе, било да је у питању „лична, цивилна или фискална”.17
Управо се хикикомори лишава сваке од ове три одговорно
сти, у процесу који бисмо могли назвати аутоимунизаци
јом. Повлачење из нормираних друштвених токова јесте
одбрамбени механизам, радикално одбијање учествовања
у наметнутом систему испуњења обавеза. Будући да иму
нитет подразумева и одређени аспект привилегованости,
хикикомори такву позицију конструише сам за себе, апсо
лутним повлачењем из заједнице (communitas). Еспозито
сасвим јасно наглашава да је припадност некоме условност
имунитета, те да је суштински увек реч о концепту „не-за
једничког/комуналног”. Онај који поседује имунитет, осло
бођен од било какве одговорности, „позиционира се изван
заједнице“ чиме се неизоставно „конституише као ’неза
хвалан’ ”.18 Негацијом властитог друштвеног живота хики
комори се штити од нормираних односа и остварује крајњи
степен индивидуализма. Пратећи увиде Хелмута Плеснера
(Helmuth Plessner), посебно идеје „ексцентричне позицио
налности” људског бића, Еспозито наводи да је човек, „за
разлику од животиња чије се потребе испуњавају кроз непо
средни однос са директним окружењем”, увек удаљен сам
од себе.19„Иза или испред, на једној страни или другој, пре
или после места где су заис та смештени, људска бића су из
ван властитих ’унутрашњости’ и унутар сопствених ‘спо
љашњости’ […].”20 Оваква апсолутна измештеност видљива
17 Esposito, R. (2011) Immunitas – The Protection and Negation of Life,
Cambridge, UK: Polity, p. 5.
18 Исто, стр. 6.
19 Исто, стр. 95.
20 Исто.
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је и у случају хикикоморија иако се нормирани и друштвено
конструисани идентитет појединца привидно дестабилизује
повлачењем из заједнице.
Бавећи се питањем механичке и органске солидарности, у
књизи О подели друштвеног рада (De la division du travail
social) (1893), Емил Диркем (Emile Durkheim) уводи кон
цепт аномије која се, како он сматра, појављује упоредо са
слабљењем друштвене контроле у индустријски развијеним
друштвима. Аномија је према Диркемовом схватању фор
ма друштвене патологије за коју се траже одређени облици
излечења.21 Друштвену обавезу Диркем налази у морално
сти, односно у одговорности за редом и поретком и реали
зацијом одређене друштвене солидарности. Према томе,
аномија јесте изостанак моралности, те се тако сврстава у
патолошке друштвене појаве. Блиско Диркемовом присту
пу, а разматрајући теорију аномије Роберта Мертона (Robert
Merton), Александар Југовић наводи да је аномија „антипод
равнотежи и интеграцији појединих делова друштвеног си
стема” и да је „показатељ дезинтегрисаности друштвене
структуре и културе”22. Међутим, у контексту дестабилиза
ције друштвеног еквилибријума могуће је сагледати фено
мен хикикоморија из потпуно супротне перспективе, одно
сно, одбрамбени механизам од друштва код ових појединаца
заправо може бити у служби саме друштвене организације.
Именујући некога хикикоморијем и на тај начин указати на
извесно девијантно понашање, друштво истовремено штити
сопствени систем нормативности. Сваки дискурс о хикико
мори феномену оперише на разини бинарних опозиција –
норме и одступања, прихватљивог и нестандардног. Насу
прот Диркемовом и Мертоновом схватању аномије, у овом
раду се хикикомори разматра као могућа пракса радкалног
отпора друштвеној нормативности. Дакле, не патологија
коју треба излечити или изостанак моралности који треба
санкционисати, већ пружање отпора механизмима друштве
не контроле конституишући нешто што би се могло назвати
„заједницом оних који немају заједницу”23.
Како хикикомори није класно одређен, односно не потиче
нужно из ниже класе, теорија субкултуре повлачења Ри
чарда Клауарда (Richard A. Cloward) и Лојда Олина (Lloyd
E. Ohlin), која подразумева неприлагођеност и одбацивање
истовремено легитимних и нелегитимних (криминалних)
21 Диркем, Е. (1972) О подели друштвеног  рада, Београд: Просвета.
22 Југовић, А. (2013) Теорија друштвене девијантности, Београд:
Партенон, стр. 145.
23 Овај израз је заправо наслов књиге Јелисавете Благојевић, (2008) Зајед
ница оних који немају заједницу, Београд: ФМК.
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циљева и вредности, у овом случају се не може применити.24
Ипак, добровољни изостанак интегрисаности у друштво је
сте модел понашања који је заједнички за хикикомори инди
видуу и појединце о којима су писали ови аутори. Јелисавета
Благојевић у књизи Политике немисливог: увод у не-фаши
стички живот (2014) разликује активну („могу да чекам”,
„могу да патим”, „имам времена”) и радикалну („могу само
и једино оно што уопште не могу”) пасивност. У том кон
тексту, водећи се следећим начелом: „моја једина могућност
се испоставља као радикална немогућност. Дакле, немогуће
није оно што се дешава или оно што се не може десити. Оно
је поновна артикулација и дефинисање концепта могућно
сти и онога што је могуће“25, хикикомори се смешта у домен
радикалне стагнације којом се одбацују успоставњене вред
ности друштва.
Даље, познато је да се имунолошки процес заснива на „про
пустљивости” (индивидуалног и колективног) тела у односу
на опасне агенсе, у мери у којој они не разарају систем у
потпуности. Парадокс који хикикомори феномен поставља
пред нас се огледа у следећем питању – да ли одбијање лич
ног учествовања у лукративности капиталистичког модела
заправо јача такав систем и развија већу имонолошку спо
собност, имајући у виду да се на тај начин „доколичарска”
конзумација повећава? Есенцијални отпор према обавези
производње капитала не води ка бекству из капиталистич
ке машинерије, већ је само реч о усложњавању појавности
којима се капиталистички модел служи.
Са појавом хикикоморија, тачније научним и превасходно
медијским дискурсима о овом феномену, реконструкција
друштвене огранизације јесте фундаментално патворена.
Утопијски конструкт о друштву у којем су све јединке сло
бодне да раде оно што желе, те тако и да се изопште из дру
штва, наизглед је остварен, али је вредност такве слободе
дефинисана одржањем логике капитала. Тачније, идеја сло
боде да се буде било шта што се жели, при чему је омогу
ћен крајњи степен индивидуалности, парадоксално управо
одговара одржању капиталистичке машинерије.
Двострука аутоимунизација – појединца од друштвених нор
ми и друштва од девијантних појединаца, могућно успоста
вља недокучивост међусобне условљености ових чинилаца,
док истовремено отелотворује очување капиталистичког
24 Cloward, R. A. and Ohlin, L. E. (1960) Delinquency and Opportunity: A The
ory of Deliquent Gangs, Glencoe, ILL: Free Press.
25 Благојевић, Ј. (2014) Политике немисливог: увод у не-фашистички
живот, Београд: Факултет за медије и комуникације, стр. 67.
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status quo. Свеприсутност и надмоћ капитализма се сувере
но манифестује, било да је реч о активном учешћу и допри
носу заједници кроз продуктивност, или пасивном несуде
ловању хикикоморија којим се умножава време за конзуме
ризам.
Имајући у виду да јапанско друштво одговара моделу изра
зитог конзумеризма, потребно је указати и на друге факторе
који проистичу из домена психолошко-социолошких нау
ка, због којих је хикикомори феномен видљивији у Јапану.
Мајкл Зилензигер (Michael Zielenziger) проблем повлачења
из друштва перципира као специфично јапански, заступају
ћи становиште да и у времену свеобухватних глобализациј
ских процеса не постоји усамљенија и изолованија нација
од јапанске.26 Са друге стране, Саито препознатљивост хи
кикомори понашања унутар јапанског друштва објашњава
специфичним реаговањем на повлачење чиме су прогреси
ја и дужина трајања таквог стања израженији него у неким
другим културама.27 Поред тога, различити односи дијагно
стике и приступа овом феномену у значајној мери одређују
и заступљеност хикикомори дискурса у јавној сфери.28
Саитова заинтересованост за становишта стручњака из дру
гих држава на тему феномена екстремног повлачењаомогу
ћила нам је спектар различитих увида – од англосаксонског
метода који се заснива на комбиновању бихејвиоралне те
рапије и лекова против анксиозности до, у случају једног
психијатра, потпуног негирања постојања таквог понаша
ња у француском друштву.29 Захваљујући компаративном
приступу у односу на рад колега из иностранства, Саит о
закључује да се у клиничкој пракси ван Јапана, повлачење
као симптом обично класификује као фобија или поремећај
личности, те се сходно томе примењују наведене методе ле
чења. Извесно је да се на основу појединачних закључака не
може имплицирати категоричка разлика у приступу у одно
су на Јапан. На основу вишегодишње праксе пружања помо
ћи хикикоморијима и њиховим породицама евидентно је да
је процес поновног укључивања у друштвене токове дуго
трајан и неизвестан. Многи од „бивших” хикикоморија пре
узимају активну улогу у том процесу, чиме долази до „ин
верзибилне” интеграције појединца, односно формирањем
26 Zielenziger, M. (2006) Shutting Out the Sun – How Japan Created Its Own
Lost Generation, New York: Nan A. Talese Doubleday, p. 319.
27 Saito T., Hikikomori, p. 74.
28 Видети компаративну анализу на примеру Јапана и Француске у: Fan
sten, M., Figueiredo, C., Pionnie-Dax, N. аnd Vellut, N. (eds.), (2014) Hiki
komori, ces adolescents en retrait, Paris: Armand Colin.
29 Saito, T., Hikikomori, p. 75.
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хикикомори заједнице и непосредном разменом искуства
јачају се интерперсонални односи обе јединке.

Графикон 1 Саитова схема зачараног круга хикикоморија.30

Закључна разматрања

Опсервацију Мориса Пенгеа да је „на Западу ауторитет
трансцендентан, [а] у Јапану иманентан: врши се као при
тисак сваког против сваког, безосећајан, прећутно признат и
неодољив попут тежине атмосфере”31 треба узети ван есен
цијалистичког контекста. Мапирање оваквих разлика изме
ђу Јапана и других друштава нужно не производи дискурс
о јапанској специфичности. Овај рад треба схватити као
покушај да се на примеру хикикомори феномена укаже на
изражену тенденцију јапанске ауторефлексивности.
Поменути нихонђинрон дискурси почивају на питању – „ко
смо ми, Јапанци?”, те не изненађује да перманентно траже
ње одговора конструише простор за непосреднији однос са
окружењем и већу видљивост одређених феномена. После
дице капиталистичког притиска очигледне су и манифесту
ју се многоструко у различитим друштвима. У овом раду,
хикикомори феномен је сагледан преко концепта имуните
та који предлаже Роберто Еспозито, чиме је посебно на
глашена парадоксална пракса екстремног повлачења као
одбрамбеног механизма унутар капиталистичког система.
Неразрешивост дилеме која произилази из испитавања дво
струке аутоимунизације девијантног појединца и друштва
30 Исто, стр. 88.
31 Пенге, М. (2009) Добровољна смрт у Јапану, Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, стр. 77.
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које дефинише и успоставља норме, маскира ризомску уте
мељеност капитализма. Радикална стагнација појединца,
као ефекат сложене реакције на друштвено окружење, не
доприноси стварању нових простора слободе, јер се одбија
њем одговорности и пребацивањем обавезе производње не
слаби конзумеристички канон.
Симптом хикикомори понашања није још једна специфич
ност којом би се нагласиле нетипичност и неконвенционал
ност Јапана, већ проблем са којим се свако друштво може
суочити. Непрепознавање и недијaгностификовање одре
ђеног друштвеног феномена представља већу претњу од
означавања било ког понашања као девијантног.
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HIKIKOMORI – A NOTION OF DEVIANT IMMUNITY
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 offers 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
indisputable obligation.
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(РЕ)КОНСТРУИС АЊЕ РОДНЕ
(НЕО)ОРИЈЕНТАЛНЕ
ДЕВИЈАНТНОСТИ
АНАЛИЗА КОНТИНУИТ
 ЕТА
КОЛОНИЗАТОРСКОГ ДИСКУРСА О
НЕОПХ
 ОДНОСТИ СПАШАВАЊА
МУСЛИМАНКИ
Сажетак: Значај родног аспекта за креирање и репродукцију ори
јентализма уочио је још и творац концепта Едвард Саид. Како
је (нео)оријенталистички дискурс опстао и у савремено доба, а
нарочито се интензивирао у „пост 9/11” ери, као и у контексту
миграција са Блиског истока, веома је важно проуч ити специфич
но вулнерабилну позицију муслиманки које су вишеструко марги
нализоване: и као становнице Оријента и као мигранткиње и као
жене. У раду су представљени западни дискурси о могућностима
и методама „спашавања” муслиманки, као и теоријски критички
осврт на исте. Ауторка рада акценат ставља на конструисање
девијантности тј. на формирање слике о својеврсној сексуално
девијатној субкултури на основу културне различитости, као и
на друштвене и политичке последице такве идеологије и ретори
ке. На крају, понуђен је и полемички одговор у виду ставова фе
министкиња и феминиста у оквиру широко постављене исламске
традиције борбе за равноправност жена. Увид у исламски феми
низам је од пресудног значаја за холистичко разумевање родног
аспекта савременог мултикултурализма као и за деконструкцију
стереотипа.  
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Кључне речи: оријентализам, феминизам, савремене миграције,
ислам, родна димензија

Уводне напомене
Теорије интерсекционалности инстистирају на томе да же
не генерално јесу маргинализоване, потчињене или чак и
угњетене – али не у свим контекстима на исти начин, и не
увек истим интензитетом. Патријархат је неприкосновени
„владар из сенке” готово свих светских поредака у историј
ској перспективи, али упркос вишедеценијској борби за пра
ва жена, господари и већином вредносних система савреме
них друштава. Међутим, више димензија утиче на степен
дискриминације: теорија интерсекционалности дала је зна
чајан допринос социјалној мисли управо зато што је указала
на значај пондерисања родне димензије са класном, расном,
религијском, старосном итд. Како је Кимберли Креншо
(Kimberle Crenshaw) у својој студији почетком деведесетих
година прошлог века показала, двострука дискриминација
црних жена тешко је правно и политички видљива а свакако
је јача него што је то случај са дискриминацијом средњо
класних белих жена. На пример, судови у Сједињеним Аме
ричким Државама на случај професионалне дисриминације
афро-американки гледа или са позиција кршења права те
расне мањине, или са становишта сексизма, али ни у којој
варијанти не сагледава специфично вулнерабилан положај
укрштања два стигматизована идентитета: родног и расног.1
Поменути правац унутар феминистичке теорије кључан
је за разумевање сепцифичности положаја муслиманских
мигранткиња које долазе са ратом и/или сиромаштвом за
хваћених подручја Азије, Африке и Блиског истока.2 Нео
пходну епистемолошку помоћ можемо добити и од родно
оријентисаних студија миграција (Gender and Migration) ко
је, као својеврсна (под)дисциплина, замах добијају тек пред
крај XX века. Оне се, по правилу, заснивају на теоријском
синкретизму феминизма, постмодернизма, постструктура
лизма и неомарксизма, и инсистирају на триангулацији
1 Crenshaw, K. (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Poli
tics, and Violence against Women of Color, Stanford Law Review No. 43(6),
USA: Staford, CA.
2 Број миграната се у свету перманентно повећава. Тренутно је, према по
дацима УНХЦР-а 16,5 милиона избеглица на свету (већина се налази на
европском тлу). Овај број се драстично увећао након почетка политичке
кризе у Сирији. Према неким подацима, женско становништво је про
ценутално мање заступљено него мушко (јер је реч о физички изузетно
захтевном подвигу) (UNHCR: Mid-year Trends, 11. october 2017., http://
www.unhcr.rs/media/docs/2017/mart/02/58aa8f247.pdf)
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квантитативног и квалитативног приступа са акцентом на
неопходност примене дубинских интервјуа како би се што
аутентичније разумела специфична позиција мигрантки
ња. Родна песрпектива миграција је мултидисциплинарни
приступ који инсистира на препознавању жена као актера
у процесу миграција и бори се против доминантног виђења
у науци које жене (и децу) идентификује само као пасивне
пратиоце мушкараца који су, дакле, носиоци миграторних
процеса. Сензибилност за специфично тежак положај ми
грантикња основни је задатак родно оријентисаних студи
ја миграција као кровне дисциплине. Теорија интерсекци
оналности свакако је била један од кључних праваца који
је допринео расветљавању вишеструке маргинализованости
мигранткиња, и то не само у јавим наративима и политика
ма, већ и у друштвеној науци.3
Иако родно оријентисане студије миграција проучавају по
ложај свих мигранткиња, без обзира на националну, етнич
ку, класну или религијску припадност, у реалности тренут
них масовних миграција са Блиског истока у Европу, важно
је уочити још једну димензију без које се не може разумети
специфичан положај муслиманских миграната и мигрант
киња. Да бисмо адекватно истражили како се кристалише
слика о мигрантском муслиманском „девијантном” Другом,
најпре се морамо подсетити и концепта оријентализма који
(уз све пропусте о којима сада неће бити речи)4 умногоме
каузално експлицира специфичан однос Окцидента према
Оријенту. Уз помоћ теоријске триангулације теорије интер
секционалности и концепта оријентализма добићемо аде
кватно аналитичко оруђе које нам може послужити, не само
за дескрипцију дискриминације муслиманских мигрантки
ња, већ и за идентификовање специфичности представљања
положаја жена у исламу као потчињено девијантног. Са дру
ге стране исте медаље, понашање мушких припадника му
слиманске популације се у таквим наративима експлицира
као (такође девијантно) сексуалним нагоном детерминиса
но. Оваква перцпепција, како ћемо даље у раду видети, па
радоксално, „иде на руку” и припадницима десног идеоло
шког спектра који своје културе, нације и идентитете „бра
не” од нехришћанског Оријента, али и западном феминизму
3 Pešić, J. (2013) Rodna perspektiva u proučavanju migracija, Sociologija br.
55(2). Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za socio
loška istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 329.
4 За више видети: Jovanović, N. Contemporary Orientalistic discourse as the
framework for the analysis of Islamophobia in Western societies in: 3rd Inter
national Conference on Human Security, Belgrade, May 2017, eds. Stana
rević, S. Đorđević, I. i Rokvić, V. (2017), Belgrade: University of Belgrade
– Faculty of Security Studies, Human Security Research Center.
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са либералном идеолошком провинијенцијом који, иако на
ступа са другачије платоформе такође у интеграцији ново
придошлих миганата проналази полигон за своје борбе.
Седамдесетих година прошлог века, неколико година пре
Иранске револуције,5 америчку јавност и политичке елите
углавном је интересовао совјетски а не исламски Други. То
је историјски тренутак у коме различити феминистички, па
цифистички, антирасистички, еколошки и други друштвени
покрети покушавају да промене доминантне дискурсе, и да
у наредном кораку трансформишу и јавне политике и прак
се према „мањинама”. Почетком седамдесетих Евдард Саид
(Edward Said) пише поприлично смелу, а касније ће се испо
ставити и заиста револуционарну студију о генези редукци
онистичког односа Запада према Оријенту. Поједноставље
на слика о незпадним државама послужиће као идеолошко
оправдање колонизације, али и као антагонистички ентитет
у односу на кога се у дијалектичком процесу конструисао
западни иденитет. Користећи се сличним епистемолошким
механизмом као и теорија интерсекционалности која „тврди
да постоји суштинска веза између идеологије и моћи која
омогућава доминантним субјектима да контролишу подре
ђене, стављајући политички и друштвени систем у коме раз
лика постаје концептуално оруђе за правдање система угње
тавања”,6 и оријентализам нуди објашњење за перманентно
одржавање Оријента онтолошки и цивилизацијски другора
зредним у односу на Запад.7 „Саид је у датом историјском
5 У питању је кулминација бројних протеста који су кренули почетком
1978. године. Демонстранти су били незадовољни радом тајне полици
је, корупцијом, распиништвом, али и прозападном оријентацијом шахо
вог режима. „Масовни покрет је тако прерастао у добро организовану
и лукаво вођену револуцију која је завршена шаховим поразом и падом
монархије. Након што је шах у јануару 1979. године напустио државу,
уследио је Хомеинијев повратак из егзила, а након тога проглашење ре
публике и усвајање Устава”. Тако је почео „политички експеримент који
ни данас, више од три деценије касније, не престаје да интригира свет
ску јавност – Исламска Република Иран”; Ajzenhamer, V. (2012) Politič
ki eksperiment koji traje – politički sistem Islamske Republike Iran, Azijske
sveske, br. 1(1), Beograd: Centar za studije Azije i Dalekog Istoka, str. 74.
6 Ricer, Dž. (2009) Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni,
Beograd: Službeni glasnik, str. 325.
7 Саид је, с обзиром на то да је оријентализам дефинисао као веома ши
рок (кровни) појам за свеопшти однос Запада према Оријенту, међу
оријенталисте сврстао и оне који су о Оријенту говорили пежоративно,
али и неке афирмативне концепције које су подразумевале егзотизаци
ју Оријента са позитивном конотацијом. Упркос разликама, оријента
лизам је концепт који подразумева редукционистичко и стереотипно
виђење Оријента и непремостиве разлике између оријенталне и окци
денталне културе”; Јovanović, N. Paradoksi slobode govora: suspenzija
“političke korektnosti” u savremenim diskursima kao katalizator jačanja ori
jentalističke i rasističke retorike, u: Lica i naličja društvene i lične slobode,
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тренутку објавио своју чувену студију Оријентализам у ко
јој је показао да, од просветитељства8 па до тог тренутка,
акумулирано знање о Оријенту није ништа друго до перма
нентна потврда доминације Окцидента над Оријентом. Он
је, као и други конструктивисти, сматрао да је оријентали
зам пре свега дискурс преко кога се преноси вишевековна
империјалистичка идеологија према којој су становници
Оријента стереотипизовани на различите начине, али су у
коначној инстанци, позиционирани цивилизацијски ниже у
односу на припаднике западне домицилне популације”.9
У овом раду ћемо се фокусирати на родну димензију савре
меног оријентализма. Како бисмо показали један од начина
на који мигранти и мигранткиње постају девијантни у ме
дијским и политичким наративима, важно је да управо кроз
родну оптику сагледамо поменути процес. Родна димензи
ја оријентализма не говори само о положају жена (иако је
првенствено о томе реч), већ нам открива наслаге културног
и политичког који су бедеми конструисања савремених ин
теркултуралних односа. Стога сматрамо да је родни аспект
валидан лакмус папир за разумевање свекупуног односа
Окцидента према Оријенту, како у повесној тако и савре
меној перспективи, али је и важан елемент разумевања све
интензивнијег грађења слике муслиманског као (сексуално)
девијантног.

Огледало муслиманске „девијантности”: 
положај жене у исламу у (нео)
оријенталистичким наративима
Идејни творац концепта оријентализма, Едвард Саид, сма
трао је да је управо родни аспект један од кључних за хо
листичко разумевање перцпеције Оријента на Западу. Осим
што је Оријент у нучним студијама, књижевним делима,
уметничким приказима и дражвничким визијама прикази
ван као заостао, традиционалан и, пре свега, ратоборан, ис
точни део света приказиван је и као „женски пенетрабилан”
тј. као културни енитет спреман за покоравање, освајање и
потчињавање.10
priredili Kuburić, Z., Ćumura, Lj. i Zotova, A. (2017), Novi Sad: CEIR,
str. 115.
8 Molnar, A. (2015) Inovativnost Monteskјeovog određenja despotije, Sociolo
gija, br. 57(3), Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, стр. 407.
9 Jovanović, N. нав. дело, стр. 114-115.
10 „Баш као што су заговорници феминизма говорили да се нико не рађа као
жена, већ да жена постаје, Фуко (Michel Foucault, 1926–1984) је тврдио
да су хомосексуалне праксе увек постојале, али да хомосексуализам ван
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Треба, међутим, уочити два нивоа Саидове аргументације.
У мета-метафоричном смислу, Саид говори о приказу це
локупног Оријента као „женског” Другог у односу на „му
шки” Запад. У овом контексту Оријенту се као политичкој,
културној и спацијалној целини, приписују сви епитети ко
јима мушкарци, крећући се у координатама патријархалне
матрице, по правилу стереотипизују све жене без обзира на
етничку или религијску припадност. Оријент је доживљен
као сензуалан, субмисиван, близак природи и, надасве, не
помирљиво антагонизиран ratiom детерминисаном мушком
и надмоћном Окциденту. Логична (политичка) последица
овако бинарно условљеног односа између Оријента и Запа
да (и посматрања целокупног Истока кроз „сексистичке на
очаре”) је прокламовање апсолутног императива пружања
бриге и пажње, па чак и спашавање тог тзв. крхког и нера
зумног Истока. Последично, колонизација тог дела света и
не изгледа као експлоатација или насиље, већ и као, не са
мо цивилизацијска, већ и онтолошка неопходност спасења
„слабијег”. Лукава мизогинична логика примењена на читав
један део света служила је за оправдање бруталног војног,
економског и културног насиља у доба колонијализма. Ори
јентализам је, дакле, како Саид тврди „охрабривао особено
(да не кажемо увредљиво) мушку концепцију света”.11
На другом (микро) нивоу анализе, Саид је исправно уочио
постојање демаркационе линије између полова (односно ро
дова) у оквиру тако перципираног Оријента. Према Саидо
вом мишљењу, конструисана представа изгледа овако: ори
јентални мушкарац је (готово безуман) ратник кога треба
победити (и покорити), док жена на Оријенту из дубине свог
(родног) бића вапи да буде спашена (тј. освојена) од стране
западног мушкарца. Добит западног мушкарца је, свакако,
јасна. Он ће уживати у чари харемских плесачица, конку
бина и гејши које су научене методама удовољања ерот
ским потребама и фантазијама мушкараца. Са друге стране,
родни аспект оријентализма подразумева и парадоксалну
претпоставку женске „бенефити”: она ће бити склоњена од
„примитивних” оријенталних мушкараца и моћи ће да своје
(женске) атрибуте (ис)користи у пуном потенцијалу. То је
основна премиса и лајт мотив свих порнографских рома
на чија је радња смештена у пустињске ноћи и опијајућу
атмосферу врелог и лепљивог ваздуха оивиченог зидовима
оријенталних харема. Саид је сасвим адекватно закључио да
психијатријске литературе није, тако је и Саид (Edward Said, 1935–2003)
творац оријентализма, наглашавао да Оријент не постоји као ноторна
чињеница ван значења које му је придао Запад”; Исто, стр. 114.
11 Said, E. (2008) Orijentalizam, Beograd: Biblioteka XX vek, стр. 276-277.

164

НАТАША ЈОВАНОВИЋ
је слика оријенталне жене произашла из мушке фантазије о
моћи као наводно инхерентно његовог домена.12
На крају имамо исту конклузију као и у случају када је и
читав Оријент понео атрибуте редукционистички осликаног
фантазмичног пејзажа о жени: сваку појединачну оријентал
ну жену треба „спасити”. То, дакле, није никакво културно
и родно насиље већ својеврсно цивилизацијско доброчин
ство.13 Као и Саид, и антрополошкиња Саба Махмуд (Saba
Mahmood) сматра да је „Женско Питање” било кључно за
развој западне критике ислама. Она истиче да је дуга исто
рија колонијализма рационализовала саму себе на основу
наводне инфериорности незападних култура. Та наводна
културна другоразредност Оријента понајвише је оличена
у њиховим патријархалним обичајима и праксама које су,
у највећем броју интерпретација, последица религије. Са
свим логичан закључак оваквог тумачења подразумева ис
ход у коме би домороткиње требало спасити машинеријом
колонијалне управе.14
Заједничко у оба аналитичка нивоа о којима Саид говори је
позиционирање Оријента као статичног, замрзнутог и вечно
фиксираног на нижи ниво еволуције (друштвеног) развоја.
Ова, латентна функција оријентализма, је заправо идеоло
шко и теоријско оправдање за спровођење империјалне по
литике у незападним земљама.15 Иако оба нивоа о којима го
воримо имају снажне и опасне политичке последице, други
ниво посебно је важан за анализу управо због специфичног
положаја жена на Оријенту као двоструко стигматизоване:
и као становнице Оријента и као жене.16
Саид је, анализирајући вишевековни однос Запада према
Оријенту акценат ставио на историјску и процесуалну ди
мензију развоја оријентализма. То је случај и када је реч о
родној диимензији. Повесна перспектива је наравно важна,
не само због проучавања континуитета стереотипизова
ног односа, већ и због идентификовања преноса истовет
них мотива у савремени контекст. Данас слика муслиман
ке као трбушне плесачице која се скрива у одајама султа
на и везира постоји у популарној култури и у историјском
12 Исто, стр. 278.
13 Исто.
14 Mahmood, S. (2005) Politics of Piety, Princeton UP: Princeton and Oxford,
pр. 189-190.
15 Said, E. нав. дело, стр. 278.
16 Oвим се посебно бави постколонијални феминизам; за више видети:
Pettman, Ј. Ј. (1996) Worlding Women: A Feminist International Politics,
London and New York: Routledge, pр. 18–31.
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литератури, али не и као актуелно политичко питање. Шта
више, у једној веома интересантној студији политиколо
шкиња Перин Гурел (Perin Gurel) показала је како се у САД
трбушни плес сматра „америчком творевином” која је сада
култивисана и деоријентализована. Гурел је показала како
је традиција трбушног плеса „истргнута” из оријенталног
наслеђа, како је вестернализована и сада се промовише у
сврхе спортске западне дсициплине. Трбушни плес постао
је вид рекреације и женског изражавања а не пуко испуња
вање мушких (оријенталних) сексуалних снова.17 Међутим,
иако се садржај променио, форма је остала иста: Оријент
се и даље посматра кроз крајње симплификовану колониза
торску оптику а оријентална жена је и данас у фокусу због
своје религијом и традицијом оивичене родности. Актуелна
мигрантска криза у контексту „пост 9/11 света”18 реактуели
зовала је неооријентализам19 као валидну идеолошку плат
форму са које се посматра и тумачи мултикултурализам на
Западу. Као што смо у уводном делу рада већ истакли, родна
димензија миграција веома је важна, нарочито у светлу за
падноцентричне перцпепције оријенталне жене. Такође, за
разлику од доба у коме је Саид градио свој концепт оријен
тализма у чији калуп је „улио” све незападне делове света,
у савременом контексту акценат се ставља управо на однос
Запада према исламу док се стереотипи о другим култура
ма (индијској, јапанској, кинеској итд.) формирају по нешто
другачијим обрасцима. Данас постоје два основна начина на
која муслиманка постаје етноцентрично детерминисана као
субмисивна и податна. Последично, два су и начина којим
се у јавности пласирају могућности њеног „избављења”.
Први модел је остао готово идентичан ономе који се фор
мирао у историји (оријентализма). Визија у којој снажни,
паметни и супериорни бели мушкарац спашава оријентал
ну жену од заосталих муслимана и пружа им уточиште у
својим (западним) домовима и даље је на снази у одређе
ним идеолошким круговима. Кулминација мизогиничног
западноцентризма је у томе што „спас” за муслиманку у
овом случају не подразумева родну равноправност, већ
само имплицира боље услове за наставак живота у подре
ђеном положају. Овакав дискурс je у непосредној вези са
17 Gurel, P. (2015) Between Orientalism and Westernization: Belly Dance as
a Transnational American Studies Case, Comparative American Studies An
International Journal, No. 13(4), London and New York: Routledge.
18 Shepard, L. (2006) Veiled references: Constructions of gender in the Bush
administration discourse on the attacks on Afghanistan post-9/11, Internatio
nal Feminist Journal of Politic No. 8(1), London and New York: Routledge.
19 За више видети: Jovanović, N. нав. дело.
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наративима који форсирају тзв. црну социјалну статистику
о наводном повећању броја силовања у градским зонама у
којима су стационирани мигранти. Алудирајући на урође
ну или стечену тенденцију за сексуалним насиљем (зависи
од интерпретација) код муслимана, постиже се потврђи
вање, не само насилничког карактера мушких становника
Оријента, већ се последично даје и простор за оправдање
„спашавања” оријенталних жена. Осим што је овакав нара
тив катализатор сензационализма у медијима, он служи и
за привлачење гласова на изборима. Страх од ислама као en
générale милитантне религије је генерички покретач бирач
ког тела за (углавном) десне политичке опције.20 Новопри
стигли мигранти или/и муслимани који су ту више генера
ција представљени су у оваквим дискурсима као девијантна
субкултура детерминисана религијским и традиционалним
наслеђем.21

Слика 1 Извор: Polish magazine’s ‘Islamic rape of Europe’ cover
sparks outrage, 18. February 2016., 10. October 2017., https://www.
theguardian.com/world/2016/feb/18/polish-magazines-islamic-of-eu
rope-cover-sparks-outrage

Насловна страна једног пољског22 магазина која приказује
„силовање” Европе од стране миграната привукла је много
пажње и изазвала контроверзе (Слика 1). Она заис та пока
зује начин на који се (мушки) муслимани представљају као
девијантни. Ону су наводно опасни по све припаднице жен
ске популације: како домицилне становнице Европе, тако и
20 За више видети: Fekete, L. (2009) A Suitable Enemy: Racism, Migration
and Islamophobia in Europe, London: Pluto Press.
21 Shepard, L. нав. дело.
22 Треба подсетити да је Пољска једна од четири државе Вишеградске гру
пе (поред Мађарске, Чешке и Словачке). Чланице Вишеградске скупи
не жустро су се супротставиле немачкој политици “отворених врата” за
прихватање миграната у Европу.
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сопствене суграђанке из муслиманских земаља. Слика на
насловној страни часописа имала је и симболички карактер
(Ислам „силује” Европу), али и конкретну поенту (муслима
ни као сексуално девијантни и западним вредностима
неприлагођени).
Анализа реторика о наводној инхерентно сексуалној деви
јантности муслимана значајна је са становишта потенци
јалног прикупљања гласова за опције које пласирају ова
кве идеје, али и са становишта стварања опште секситичке
културе када је реч о прихватању и интегрисању миграна
та и миганткиња у европске државе. Но, други ниво борбе
против насилних мушкараца на Оријенту и апострофирања
неопходности спашавања муслиманки је теоријски дале
ко интересантнији. Почетне премисе су сличне (ислам као
нуклеус формирања девијантне субкултуре у европским
и америчким градовима), али је решење другачије. Неке
европске и америчке феминистикиње се снажно противе
угњетавању муслиманки, оптуживајући при том религијску
догму за стављање жена у другоразредни положај у односу
на мушкарца. По правилу се ове ауторке и активистикиње
залажу за забрану ношења хиџаба (никаба, бурке, или би
ло ког другог облика вела којим су покривене муслиманке),
за инсистирање на облигаторности формалног образовања,
на важности радног ангажовања ван домаћинства итд. По
литике о увођењу равоправности жена у друштву свакако
подразумевају питање образовања и запослења за све жене
без изузетка, међутим, у случају муслиманки се најчешће
“ломе копља” управо када је предмет дебате питање забране
(јавног) ношења било које форме вела.23 Вео је, према овим
интерпретацијама, симбол женске угњетености и због тога
га треба децидирано и облигаторно забранити.24
Треба напоменути да ни дебата у вези са велом није новијег
датума. Французи су сматрали да неће покорити Алжир у
потпуности све док не нестане последњи хиџаб са лица Ал
жирки. Бивши француски председник Жак Ширак (Јacques
René Chirac) је у Тунису (такође бившој Француској коло
нији) 2003. године (дакле пре актуелне мигрантске кризе)
23 Moors, A. and Salih, R. (2009) ’Muslim women’ in Europe: Secular norma
tivities, bodily performances and multiple publics, Social Anthropology, No.
17, London: European Association of Social Anthropologists, pр. 375-378.
24 Заправо су три најконтроверзнија питања када је реч о правима жена у
исламу: полигинија, наследно право и покривање верница. У Европи се
ово треће питање најчешће отвара док се друга два углавном постављају
у муслиманским земљама; Pišev, M. (2013) Kuran i poliginija: zakonodav
ne i etičke interpretacije prava žene u islamu, Antropologija br. 13(1), Beo
grad: Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, str. 122.
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рекао да је „ношење вела облик агресије”.25 У контексту са
времене мигрантске кризе полемика у вези са покривањем
муслиманки се интензивирала. Сломити андроцентричну
традицију ислама главни је мотив ових активисткиња. А
уклањање вела са лица је први корак, сматрају ове феми
нистичке активисткиње. Уколико се муслиманкама пружи
могућност усвајања (касније и репродуковања) западних
идеала родне равноправности, оне ће успети да се отргну из
загрљаја својих мужева чије насилничко понашање заис та
поприма димензије девијантне (мигрантске) субкултуре.26
Критика упућена оваквом културном „спашавању” мусли
манки подсећа на филозофске основе оријенталистичког
виђења незападних култура и наглашава да је реч о суштин
ском остајању у оквирима есенцијализоване и егзотизоване
перцпеције, без обзира на то што је намера наводна равно
правност. И даље се Оријент (у овом случају оријентална
жена) перципирају као пасивни, нерационални и слаби, са
мо је метод „избављења” другачији у односу на андрогени и
углавном идеолошко десно оријентисани наратив. Лиз Фе
кете (Liz Fekete) сматра да, док западни феминизам не ис
корачи из исламофобичних и (нео)оријенталистичких тео
ријских оквира не може суштински допринети бољем и рав
ноправнијем положају муслиманки. Ова ауторка подсећа на
екстремно вулнерабилан положај мигранткиња које, осим
што су у деликатној ситуацији напуштања ратом и сирома
штвом угоржених подручја и пресељења у нову, непознату
средину, са собом “носе” и терет религијске и културне Дру
гости још и више него што је то случај са мушким мигран
тима. Оне тај терет дословце у виду тканине носе на својој
глави. Због тога Фекете позива на разумевање положаја ових
жена и апелује на ненаметање сопствених културних модела
као јединих валидних. Она подсећа на то да патријархат до
минира у готово свим друштвима и да је патријархат запра
во вишевековна цивилизацијска девијантност а не културна
различитост коју са собом доносе становници и становнице
25 Pišev, M. (2013) Bodež i veo: teorijski okvir za kulturno-relativističko tu
mačenje islamskog feminizma, Etnoantropološke sveske br. 13(2), Beograd:
Etnološko-antropološko društvo Srbije, str. 145.
26 Екстрем оваквог схватања ислама био је и чувени кратки филм Submis
sion Tea ван Гога. У филму четири наге муслиманке, прекривене само
прозирним тканинама које су ишаране ајетима говоре о (сексуалном)
насиљу које трпе од стране припадника најуже породице (мужеви,
очеви, стричеви итд). Порука коју редитељ шаље је недвосмислена.
„Поента која би – очито – требало да се извуче из таквог наративног
предлошка јесте да је ’исламски морал’ суштински аморалан и експло
ататорски, и да га је у крајњој консеквенци могуће сместити за неколи
ко степеника испод сета моралних норми које нуди западно либерално
друштво”; Исто, стр. 146.
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Блиског истока. Она сматра да жене морају да буду осна
жене, али не по унифицираним обрасцима, већ у складу са
суштинским прихватањем различитости традција из којих
потичу.27 “Крајњи циљ овог, више контекстуалног приступа
јесте грађење деесенцијализујућих поља за изношење кроскултурних моралних судова, у оквиру којих припадници
различитих култура неће износити моралне судове једни о
другима, док претходно не постану снажно осетљиви за све
потенцијалне есенцијализме и етноцентризме уврежене у
властите критичке перспективе”.28
Историчарка Џудит Такер (Judith Tucker) такође сматра да
су све несугласице између Запада и ислама „засноване на
(погрешним) западњачким претпоставкама о томе како су
„симболи и садржаји обесправљености жене константни у
свим културама”, као и да би „историјски развој тематике
женске еманципације, онакав какав је био на Западу, треба
ло да буде применљив и на арапски свет.”29 Парадокс борбе
западних феминистикиња, према мишљењу ових ауторки,
је у томе што нису разорене све оне културноцентричне и
стереотипне представе о Оријенту (на шта би активисткиње
које се боре за права жена требало да буду нарочито сензи
тивне), већ се заправо „крећу” у истим идејним координата
ма као и десница, само што за „спас” муслиманке нуде дру
гачији рецепт. У оба случаја он долази из „западне кухиње”.
И у оба случај спасилац је бео – разлика је само у томе да
ли муслиманку „избављује” бели мушкарац или бела жена
(феминисткиња).
Дебата о томе како треба анализирати положај жене у исла
му веома је жива и комплексна. Како је сваким даном све ви
ше миграната и мигранткиња које постају становници Ста
рог континтента, полемика је све динамичнија а опасност
од учвршћивања перцепције о мслиманима као о девијант
нима је све већа. Између осталог и због тога смо одлучи
ли да сада „дамо реч” исламском одговору на ова питања.
Ни муслиманке се међу собом не слажу у вези са тим на
којим филозофским и теолошким темељима треба да буде
изграђен исламски феминизам, али се у сваком случају ин
тензивно боре против тога да се муслимани и муслиман
ке перципирају као не само грађани другог реда, већ и као
девијантни.

27 Fekete, L. нав. дело, стр. 83.
28 Pišev, M. нав. дело, стр. 149
29 Исто, стр. 122.
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Феминистички муслимански одговор
Феминистички покрет и теорија који су се развијали у окви
ру муслиманских друштава хетерогени су као што је то
случај и са феминизмом на Западу.30 Идеје муслиманских
ауторки и аутора крећу се у дијапазону од одбацивања нази
ва “феминизам” зато што је реч о тзв. западној творевини,
па све до апсолутног прихватања свих постулата западног
феминизма и одбацивања исламске традиције као родно
несензитивне. Историчарка Марго Бадран (Margot Badran)
сублимира постојеће филозофске традиције у муслиманској
историји и прави аналитичку дихотомну дистинкцију изме
ђу исламског и секуларног феминизма.31 Она је своју катего
ризацију засновала на проучавањима развоја феминистич
ке мисли на Блиском Истоку и стога истиче немогућност
њене универзалности. Но, за потребе овог рада поменута
груба дистинкција сасвим је одговарајућа за илустрацију
конклузије коју желимо да истакнемо.
Секуларни феминизам корене има на тлу некадашњег Ото
манског царства у доба буђења националне свети и борбе за
модернизацију. У складу са тим општим вредносним кон
текстом водила се и битка за положај жена. Како је нацио
нални иденитет било неопходно изградити ван религијског
дела сопства, и феминизам је добио секуларни предзнак.
Ово је важило за сва друштва у којима је национално до
бијало битку са верским током двадесетог века (египатско,
турско, иранско итд). Термин nisa’iyya развија се у Египту
двадесетих година прошлог века и означава борбу за женску
равноправност управо у оквиру права на (не)ношење вела.32
У оквиру секуларног феминизма јачала је струја која је апо
строфирала иступање жена у јавности и родну равноправ
ност управо у тој сфери. Позивајући се на друга начела мо
дернизације и усвајања демократских начела и идеала, ак
тивисти и активисткиње који су се интересовали за питања
феминизма залагали су се за прихватање свих идеала савре
меног секуларног друштва које подразумева номиналну, али
и реалну једнакост родова.
Занимљиво је то да је у оквиру секуларног феминизма у
муслиманским земљама акценат стављен на јавни домен и
30 У оквиру тзв. Западног феминизма развили су се либерални, радиклани.
31 Badran, M. (2005) Between Secular and Islamic Feminism/s – Reflections
on the Middle East and Beyond, Journal of Middle East Women’s Studies,
nо. 1(1), Durham: Duke University Middle East Studies, Center John Hope
Franklin Center.
32 Исто, стр. 12.
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родну равноправност у њему. Уложен је велики напор на ни
воу легислативе, али и на нивоу формалног и неформалног
перманентног образовања које је обликовано у складу са те
ковинама модернизације. Неке од поменутих мслиманских
земаља су идеале модернизације и демократије интензивно
пргрилиле, и у свој поредак што верније имплементирале.
Са друге стране, исламски феминизам истакао је потребу за
деконструкцијом приватне сфере и побољшањем положаја
жене у истој.33
И исламски феминизам се, свакако, развија у одређеном
историјском, односно политичком контексту и својеврсна је
реакција на секуларни феминизам. Реисламизација друшта
ва пред крај прошлог века на Блиском Истоку са собом је до
нела и нову интерпретацију положаја и права жена. Ислам
ски феминизам се фокусира на родно сензитивне интерпре
тације пре свега ајета,34 али и хадиса35 и пориче устаљено
убеђење да је ислам на догматском нивоу андроцентричан,
већ указује на то да је реч о патријархалном читању и тума
чењу исламске етике. Реч је, дакле, према мишљењу при
падника исламског феминизма, о историјским наслагама
мизогиничног „учитавања” а не о аутентичном исламском
наслеђу. Како су само мушкарци тумачили свети текст они
су и наметнули патријархални светоназор као једини реле
вантан и важећи, док је женама требало много векова да ко
начно почну да се боре за своја права која им је Алах дао.36
Исламске феминисткиње и феминисти позивају се на тра
дицију иџтихад-а односно на концепцију улагања интелек
туалног напора при читању Курана, као и на обимно схо
ластичко наслеђе фикх-а које показује све могућности и
неистражене меандре исламског права (шеријата). Једна
од најпознатијих боркиња за права жена у исламу, Фатима
Мерниси (Fatima Mernisi), изричито тврди да је вишевеков
но сексистичко читање Курана у супротности са општехума
ним идеалом који прокламује исламска вера. Мерниси кон
текстуализује настанак ислама, прати његов историјски раз
вој и закључује да је савремена исламска догма последица
мушке интерпретације а да је родна равноправност једна од

33 Исто, стр. 8.
34 Ајет је стих, односно реченица или мисао у Курану тј. у сурама (погла
вљима); Božović, R. i Simić, V. (2003) Pojmovnik islama, Beograd: Narodna
knjiga, str. 16.
35 Хадиси су записана традиција која се односи на речи и дела Посланика
Мухамеда; Исто, стр. 130-131.
36 Badran, M. нав. дело, стр. 16-17.
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почетних премиса лепота исламске религије што је, према
њеном мишљењу, и сам Посланик Мухамед наглашавао.37
Исламски феминизам је на сличној идејној линији са не
ким савременим тумачењима патријархалне културе хри
шћанства. Новија “читања” ранохришћанске историје ука
зују на (релативно) равноправан положај жена у настанку
најраспростањеније монотеистичке религије на свету (иако
нема доказа да су заиста биле апостолке). Нарочито је ово
случај са првим Исусовим следбеницама. Искључивање
жена из клера и други начини стигматизације жена у обе
хришћанске шизме (и западне и источне) резултат су, према
мишљењу ових аутора, накнадне патријархалне интерпре
тације. „У ранохришћанским и нехришћанским докумен
тима један број жена помиње се у улози рођака, патронеса,
дружбеница и следбеница Исуса Христа. Оне су, штавише,
и прве сведокиње и његовог распећа, погреба, васкрсења
али и равноправне саговорнице, вољене жене, итд. Готово
да нема, међутим, експлицитнијег упућивања на то да су
оне биле и његове апостолке. Види се једино да у неким
гностичким документима Марија из Магдале равноправно
учествује у разговорима с Исусом поред других апостола,
па чак и предњачи у односу на њих у појединим дијалозима.
У новијим феминистичким тумачењима гностичких тексто
ва присутна је тенденцијада се њен лик поистовети и са са
мом Софијом, као божанском Премудрошћу (сопхíатхеоû)
која је женског рода, али тиме се у овом кратком прилогу не
можемо детаљније позабавити”.38
Разлике озмеђу секуларног и исламског феминизма су јасне.
„Најопштије речено, из секуларног угла (најчешће али не и
искључиво конституисаног на Западу) размишљања иду у
прилог нужности да се религија одвоји од друштва. По ми
шљењу тих аутора традиционални и патријархални калуп
за жене, конструисан у религијском дискурсу, у савреме
ном свету ће ишчезнути. Са друге стране, феминисткиње и
феминисти који припадају верском идејном корпусу најче
шће се позивају на то да ни један стих у Кур’ану заправо
нема намеру, већ да због неконтекстуализације светог тек
ста муслимани преносе моделе тадашњих родних режима

37 Mernissi, F. and Lakeland, M. J. (1991) The Veil and the male elite a fe
minist interpretation of women’s rights in Islam, New York: Basic Books,
рр. 34-35.
38 Vukomanović, M. Žene apostoli u ranom hrišćanstvu: pravoverni i gnostički
izvori, u: Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku, priredile
Savić, S. i Anić, R. J. (2009) Novi Sad: Futura publikacije, Ženske studije i
istraživanja.
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на савремено друштво. У томе је заправо корен грешке и
неправде која се наноси женама”.39
Укратко изнете концепције о разликама у феминистичкој
мисли у муслиманској популацији подлога су за наставак
приче о томе како аналитички посматрати положај жене у
исламу и како деловати на побољшање њиховог статуса –
да ли тако што ће се упознати са свим западним нормама
и вредностима и инсистирати на томе да их усвоје, или би
пожељно било да, поштујући њихову традицију, помоћи им
да се интеришу у западна друштва без да им се угрожава
или одузима право на јавно испољавање верског иденитета?
Припаднице секуларног феминизма свакако би се сложиле
са западним феминисткињама које инсистирају на томе да
је западни модел родне равноправности једини валидан уко
лико се жели постићи пуна равноправност. Заиста је велико
питање да ли можемо говорити о слободи уколико жени ни
је дозвољено ни то да на улицу може да изађе обучена како
она жели а не како јој је неки (верски) ауторитет прописао.
Тек уколико су мушкарци и жене на елементарном, теле
сном нивоу равноправни можемо говорити и развоју даљег
побољшања двосмерене комуникације. Ово је, свакако, само
почетни корак у набрајању свих осталих стега које могу да
спутавају муслиманке, према мишљењима либералних ау
тора и ауторки.
Са друге стране, исламске феминисткиње би се сложиле са
(западним) ауторкама које критички проматрају горе поме
нуте ставове и тражиле би најпре „скидање” оријентали
стичких наочара како би се уопште могли јасно видети сви
они елементи у исламу који иду у прилог концепцији равно
правности жена, али и поштовања једнакости у различито
сти а не у родној истоветности. Један од праваца у оквиру
исламског феминизма изразито се залаже за право жена да
јавно носе вео јер је то део њиховог религијског идентитета
а не симбол потлачености. Питање које ове феминисткиње
постављају јесте: ко је слободнији – жена скривена дале
ко од похотних очију, или жена која мора да се прилагоди
естетским и еротским на Западу брутално високо поста
вљеним критеријумима да би задовољиле мушке фантазије
и евентуално заголицале њихове маште.40 Према мишљењу
ових ауторки, откривена (и изазовно обучена) жена ће бити
39 Jovanović, N. (2014) Islam i savremeni svet – religijske zabrane: primeri i
prakse u svakodnevnom životu, Religija i tolerancija, br. 12(21), Novi Sad:
CEIR, str. 167.
40 За више видети: Martins, N., Williams, D., Harrison, K. and Ratan, R. (2009)
A content Analysis of Female Body imagery in Video Games, Sex Roles,
No. 61, 824-836.
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посматрана првенствено (ако не и искључиво) кроз призму
сексуалног објекта, док у случају покривених верница мо
гуће је суштински равноправно наступати са мушкарцима.
Много је кампања вођено са различитим аргументима. Једни
су инсистирали на томе да не можемо говорити о правима
жена докле год јој није омогућено да се облачи и изгледа ка
ко хоће (слика 2.), док су други наглашавали да ношење вела
спада у домен религијских права (слика 3.) и да не симболи
зује женску заточеност ништа више од нпр. ношења кратке
сукње у јавности. Први су сматрали да је вео катализатор
насиља над женама а други да он може бити брана насиљу.

Слика 2 Извор: McMahon, J. Muslim Women and their White Savi
ors, 3. May 2006., 10. October 2017.,https://thesocietypages.org/soci
mages/2011/05/06/muslim-women-and-their-white-saviors/

Слика 3 Извор: Canada: un hôpital lance une campagne pro-hi
jab, 12. September 2013., 10. October 2017., http://www.katibin.
fr/2013/09/12/canada-hopital-lance-campagne-pro-hijab/
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Бројност и динамика кампања говори о томе да јесте реч о
горућем питању данас. Но, без обзира на разлике у оквиру
феминизама у исламској традицији, заједнички именитељ
је, свакако, неопходност ослобађања од оријенталистичких
предсрасуда, сагледавање Оријента као равноправног и ис
траживање свих специфичности, диференцијација и емана
ција без којих га не можемо разумети. То је први и основни
корак који ће онемогућити да исламско буде девијантно, у
родном или било ком другом смислу. Тек након тога дебата о
томе како побољшати положај муслиманских мигранткиња
и муслиманки уопште може да почне.

Уместо закључка: промишљање разлика у 
концепту слободе у меандрима културних 
образаца
Положај жене у исламу је поприлично безобална, али и ве
ома важна тема. Она окупира пажњу и у круговима верника
и теолога, али веома интересује и све оне који са научног
аспекта проучавају ову монотеистичку религију. Међутим,
са све већим бројем муслимана и муслиманки на европском
и америчком тлу однос према жени, сексуалност и прописи
који важе у интимној сфери у исламу постају свакодневница
и ширих друштвених слојева. Логично, тада почињу да се
појављују и нетачне и искривљене а свакако поједноставље
не интерпретације исламског права и муслиманског начи
на живота. Када се све то укрсти са страхом од милитантне
етике и праксе који постоје у неким екстремистичким ин
терпретацијама ислама, у „пост 9/11” ери заиста није једно
ставно развити плодно тло за толеранцију и интеркултурал
ност. Но, међурелигијски дијалог требало би да представља
изазов а не препреку за развој савремених друштава.
У савременом политичком и друштвеном поретку опстају
оријенталистички наративи који су готово истоветни онима
које је још пре скоро пола века описао Едвард Саид. Свака
ко, много тога се променило, али је стереотипизиран однос
Окцидента према Оријенту опстао. Као што смо већ рекли,
положај жене јесте умногоме лакмус папир општег односа
према исламу као другачијем и непознатом. И Саид је апо
строфирао чињеницу да Оријент добија слику и девијант
ног (а не само страног и егзотизованог), нарочито када је
у питању породични и интимни живот Оријента. Данас је
таква реторика још и израженија него што је то био случај
пред крај минулог столећа, када је овај палестински аутор
износио своја виђења.

176

НАТАША ЈОВАНОВИЋ
Муслимански аутори и ауторке свакако већ деценијама има
ју одговор на западно виђење њихових култура. Све је више
и западних теоретичара и теоретичарки које „мисле пост
колонијално”. Међутим, не можемо говорити о хомогеној
социјалној мисли. Логично, као што је и унутар феминизма
са исламским предзнаком много теоријских варијетета, та
ко постоји и плурализам неисламских одговора на изазов
суживота јудео-хришћанског света са исламским.
Решења за алармантна упозорења од надирућег исламског
(сексуалног) девијантног од кога треба „спасити” жене ме
андрирају у различитим правцима. У једној идејној ували
решење се налази у „избављењу” свих жена (и домицилних
и новопридошлих) и обезбеђивање уточишта у суперио рним
мушким (западним) загрљајима. Са друге стране, решење
које нуде неки западни либерали налази се у прихватању и
имплементацији западних вредности. Ове ауторке и аутори
сматрају да ће „спасење” потлачених муслимански доћи од
њих самих (наравно уз помоћ западних феминиста и феми
нистикиња). Треће рачвање варијетета „реке спасења” нуди
сасвим другачији одговор: апсолутну нужност прихватања
различитости да би, тек у наредном кораку, могли помоћи
угроженима (свима дискриминисанима па и женама на
равно) – али у складу са њиховим (религијским) системом
вредности. Док први „рукавац спаса” (андроцентрично ви
ђење (белог) мушког „спашавања” жена) спада у својеврсно
идеолошко застрањивање које потенцира и патријархат и
оријентализам, за друга два решења заиста постоји много
разлога аргумената и „за” и „против”. Једино је сигурно да
се најпре мора растопити амалгам оријенталистичких пред
расуда (па и оних које се односе на родне стереотипе) да би,
се у наредном кораку, уопште могло дебатовати о томе на
који начин наћи одрживи модел који ће уважити све вредно
сне системе и, што је најважније, постићи већу видљивост и
равноправност свих жена.
На крају рада, дакле, не желимо да дамо коначан закључак о
томе како би требало прецизно да изгледа модел (општетео
ријске и практичне феминистичке) сарадње,41 већ желимо да
подсетимо на то да се у средишту бојног поља мултукулту
рализма ради о питању које превазилази проблем родности.
У срцу проблема јесте филозофски, историјски и политич
ки однос према слободи. За демократску либералну мисао
слобода је јавна и друштвена; у исламу то нужно не мора
да буде случај. Различити облици испољавања слободе јесу
41 Сматрамо да је то веома важна тема и да би требало да буде предмет
неког будућег рада. Најпре се морају јасно оцртати контуре међурели
гијског дијалога да би се, у оквир њега, поставило и „Женско питање”.
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поприште „сукоба” разлчитих светоназора: родни аспект
јесте један од чешће навођених и поприлично видљивих
(нарочито за шире друштвене слојеве и политичке актере),
али нипошто није једини. Славој Жижек сасвим исправно
закључује: „Проблем је у томе што очигледно толерантно
решење (узајамно поштовање туђих осетљивости) ништа
мање очигледно не функционише: ако је за муслимане „не
могуће да поднесу” наше бласфемичне слике и хумор (за
који сматрамо да је део наших слобода), западни либерали
такође проналазе да је „немогуће поднети” многе праксе
(подређеност жена итд.) које су део муслиманског животног
односа. Укратко, ствари експлодирају када чланови верске
заједнице задирање у њихов начин живота и опасности у ве
зи са тим доживе као нешто бласфемично”.42
Иако је Жижекова констатација умногоме исправна, нипо
што се не слажемо са његовим песимизмом и за крај овог
екскурса подсећамо на могућност деконструкције нарати
ва и у стереотипима окошталих виђења. Дакле, први пред
услов, не само за хоспиталитет, већ и за суживот уопште
је “разбијање” постојећих оријенталистичких дискурса о
наводним девијантним навикама муслимана и инхерент
но девијантној сексуалности и родности припадника уме
(глобалне исламске заједнице верника). У наредном кораку
могу се градити мостови разумевања који, свакако, подра
зумевају и феминистичку сарадњу. У ком облику: традици
оналном или либерално-секуларном – то је питање за неки
будући, опсежнији рад.
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RE)CONSTRUCTING GENDER
(NEO)ORIENTAL DEVIANCE
AN ANALYSIS OF THE CONTINUITY OF THE COLONIAL
DISCOURSE ON THE NECESSITY OF SAVING
MUSLIM WOMEN

Abstract
This paper proceeds from an assumption emphasized by the creator
of the concept of Orientalism, Edward Said. His standpoint is that
the gender aspect of Occidental attitude towards the Orient is very
important for the understanding of the whole complex process of
reducing and simplifying the perception of Oriental societies. A
specific view of the oriental woman which was formed in the 18th
and 19th centuries can also be identified in contemporary Western
societies. Although the symbols and the iconography are different, 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 different 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 different.
Key words: orientalism, feminism, contemporary migration, Islam,
gender dimension
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КО ЈЕ БЕСКУЋНИК
ПРИЧЕ ИЗ ПРИХВАТИЛИШТА
ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА У
БЕОГ РАДУ
Сажетак: У овом раду се бавимо анализом наратива корисника
Прихватилишта за одрасла и стара лица у Београду о себи и дру
гима. Циљ је био да препознамо и опишемо идентитетске нити
помоћу којих се представљају. Да бисмо разумјели наративе на
ших саговорника, било је неопходно да уважимо и миље у којем се
дешава причање. Ријеч је о специфичном контексту – установи
за збрињавање лица у социјалној потреби – бескућника, који об
ликује не само начине сусретања са другима, већ и верзије исти
на о себи. Концептуални оквир студије је пронађен у социјалном
конструкционизму, а полазна претпоставка која је руководила на
шу анализу је да је процес рада на идентитету интерактиван по
својој природи. Другим ријечима, одговор на питање идентитета
креирамо у сусрету са другима и са самим собом. Да упознамо не
ке лично референтне идентитетске тачке нама је омогућио ду
бински интeрвју са петорицом штићеника установе. У њиховим
наративима смо препознали важне идентитетске нити: личне
особине, вриједности и значајне друге у односу на које граде/бране
идентитете.
Кључне ријечи: Прихватилиште, бескућници, идентитети,
социјални конструкционизам

Увод
Бескућништво – отјелотворење крајње маргинализаци
је појединца, појава је са којом се сусрећу сва савремена
друштва. Ризик од уласка у ситуацију бескућништва и жи
вљење овог искуства је присутан не само у неразвијеним, и
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друштвима у развоју, већ и у напредним земљама Запада. 1
И поред тога што је ријеч о опште присутном феномену, не
ма поузданих података о бројности ове популације. Судећи
по неким процјенама ово искуство на глобалном нивоу жи
ви преко милијарду људи.2 Бескућницима3 се тако сматрају
три милона становника Европске Уније, док, када је ријеч
о нашој земљи, процјене знатно варирају. По оптимистич
нијој верзији, са ситуацијом бескућништва се сусреће око
20.000 особа, но процјене сачињене на основу ригорозније
методологије говоре да је ова бројка знатно виша.4
Уз замагљену статистичку слику, овај феномен прати и опе
рационални плуралитет. Захваљујући томе што бескућни
штво дефинишу на различите начине легислатива, тезе о
тзв. континуитету, статистика и јавни дискурс5, захватамо
недовољно од, и различите аспекте, овог феномена.
Стога не треба да чуди да мишљења да је ово операционал
но мноштво неупотребљиво и застарјело6, нису усамљена.
Но, с друге стране, не можемо спорити да су чак и такве
дефиниције за истраживача ове тематике корисне. У њима
је наиме садржан (јавни, научни и политички) диксурс који
окружује бескућништво, а који би се могао овако сумира
ти. Ријеч је о девијантној појави, чији узорци се налазе у
личној дисфункционалности или чак абнормалности. Оно
је посљедица моралног извитоперења узрокованог беспо
сличарањем и нерадом7, што потврђују и налази научних
истраживања.8 Људи који живе искуство бескућништва су
препознати као луди или лијени, пијани, дрогирани.9 На

1 Levinson, D. and Ross, M. (2007) Homelessness handbook, Great Barring
ton, Massachusetts: Berkshire Publishing Group LLC. pp. 367-374.
2 Југовић, А. и Луковић, М. (2012) Феномен бескућништва у савременом
друштву, Социјална мисао, 4, стр. 12.
3 У овом случају реалност је демантовала процјене. Наиме, када је ријеч
о ЕУ постојала је бојазан да ће број људи са искуством бескућништва
почетком 2000-тих износити 6.6 милона; Видјети: Bobić, M. (2014) Bes
kućnici u Srbiji danas, Beograd: Republički zavod za statistiku, str. 11-12.
4 Исто, стр. 17.
5 Ravenhill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA Ashgate:
Publishing Limited, рp. 6-8.
6 McCarthy, L. (2013) Homelessness and identity: a critical review of the
literature and theory, People, Place & Policy Online, 7/1, p. 47.
7 Југовић, А. и Луковић, М. нав. дјело, стр. 20-21.
8 Исто, стр. 20-21; Sarajlija, M. (2012) Psihijatrijski poremećaji u populaciji
beskućnika, Socijalna misao, 4, str. 118.
9 Југовић, А. и Луковић, М. нав. дјело, стр. 20-21., Whang, I., Blaming
Whang, I. and Min, E. Doscourse Analysis of Televison News on Public
Antagonism Against the Homeless, in: Reading the Homeless, editor Min,
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њих примјењујемо принцип метонимије10 – сви су они исти,
без разлике. Они тако постају другост11 која има само једно
лице.12 Или другачије казано они су Нико.13
У прилог таквом њиховом друштвеном статусу свједочи
факт да је присуство бескућника од стране обичних грађана
без изузетка игнорисано, у толикој мјери да чак и отворени
знаци пропасти и патње људи на улици не успјевају да дове
ду до јавне реакције ширих размијера.14 Одуство емпатије је
судећи по Равенхиловој израз потребе да се сачувамо од су
чељавања са правом трагедијом. На њу гвиркамо у пролазу
и тјешимо се есенцијалистичком стратегијом.15 Ријечју,
прихватамо тезу да су разлике међу људима суштинске,
непромјењиве и вјечне.
Могућ је и други пол реакције, за који вјерујемо да није ни
шта друго до ли агресивни покушај да се уништи Нико. Ри
јеч је о отвореном непријатељству. Оно настаје као посље
дица увида у непожељну реалност која се настоји држати
по страни – ван видног поља. Чини се наиме, да суочавање
посмодерног човјека са могућношћу коју оличава бескућ
ништво – да се из позиције рефлексивног побједника који
може да конзумира – купује идентитетске нити16 потребне
да остане на површини, пређе у табор губитника – оних који

E. (1999) Westport, Connecticut, London: Greenwood Publishing Group,
Praeger, рp. 95-96.
10 Whang, I. and Min, E. Blaming the Homeless: The Populist Aspect of Net
work TV News, in: Reading the Homeless, editor Min, E. (1999), Westport,
Connecticut, London; Greenwood Publishing Group, Praeger, p. 123.
11 Њихов такав статус – непостојећих (често и у нормативном, а готово
увијек у симболичном смислу), би могао бити објашњен кроз призму
неолибералне логике. Они наиме, не могу бити објект експлоатаци
је, као што је то случај са успјешни(ји)м становником постмодерног
друштва, нити имају могућност да се продају на тржишту рада Kramer,
Lее, 1999.
12 Kramer, M. E. and Lee, S. Homelessness: The Other as Object, in: Reading
the Homeless, editor Min, E. (1999), Westport, Connecticut, London; Green
wood Publishing Group, Praeger, pp. 136-137.
13 Крамер и Ли сматрају да појединици у савременом друштву не продају
своје способности, већ себе. Они су својеврсни кадавери који се кон
фронтирају савременом нихилизму.
14 Ravenhill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA Ashgate:
Publishing Limited, p. 27.
15 Young, J. (1999) The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and
Difference in Late Modernity, USA: Sage Publication, Ltd, p. 105.
16 Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam, Beograd: Zepter Book
World, str. 87.
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су потонули у тржишној бици17, рађа агресивни захтјев да се
поништи слика о реалности.
Између ова два екстрема лежи трећа, рјеђе коришћена мо
гућност. Ријеч је о доброчинству или меком хуманизму како
га називају поједини аутори.18 Иако у мањини, његове до
мете један број теоретичара критикује. Тако неки19 упиру
притом на крајњу посљедицу доброчинства – стварање за
висничког менталитета, док Равенхилова (2008) поставља
круцијално питање, којем се нема шта ни додати ни одузети.
Оно гласи: због чега се много новца даје на збрињавање љу
ди који живе на улици, али се ништа не чини како они тамо
не би доспјели?
Гледано из угла функционалистичке социологије, овакав
пропуст произилази из потребе одговорних, врлих грађана
(савремених) друштава да уоче дистинктивно другачијег. На
тај начин они потврђују и своју нормалност и социјалну
привилегованост, коју ће настојати да сачувају.20 Можда је
то један од разлога због којег наратив о бескућништву није
добио статус моралне панике. Наиме, чак и у ситуацијама
које погодују њеном рађању какве су нпр. брутална викти
мизација или насиље извршено од људи који живе ово иску
ство21, бескућништво остаје на нивоу социјалног проблема.22
Јавност не тражи да бескућници буду заштићени, полити
чари нису укључени у овај дискурс, а законска регулатива
остаје непромјењена.
Стиче се утисак да о бескућницима друштво не брине,23 а
да та оцјена није претјерана, посебно када је ријеч о нашој
17 Осамдесетих година XX вијека упоредо са економском трансформаци
јом и посљедичним порастом незапослености дешава се и пораст броја
бескућника. Видјeти: Graland, D. (2001) The Culture of Control, Chicago:
The University of Chicago Press.
18 Whang, I. and Min, E. nav. djelo, p. 131.
19 Fiske, J. For Cultural Interpretaton: A Study of the Culture of Homelessness,
in: Reading the Homeless, editor Min, E. (1999) Westport, Connecticut, Lon
don: Greenwood Publishing Group, Praeger, p. 8.
20 Љубичић, M. (2014) Виктимизација и сиромаштво: о жртвама и жртво
ванима у Србији, Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), бр. 4, стр. 570.
21 Добар примјер оваквог стања ствари су скорији догађаји у нашој земљи
(видети: http://www.alo.rs/skitnici-cupali-nokte-i-zivog-ga-zapalili/115881;
http://www.blic.rs/vesti/hronika/ubistvo-na-medaku-pijana-svada-dva-prija
telja-slucajno-dovela-do-stravicne-tragedije/jn4q9y7).
22 Оцић (2014: 68) наводи да је у Р. Србији почев од 2000. гоидине до
несено преко 140 различитих стратегија које се односе на најразличи
тије аспекте друштвеног живота. Ниједна од њих се не бави питањем
бескућништва. Упоредити: Ignjatović, Đ. (2014) Pravo izvršenja krivičnih
sankcija, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 246.
23 Kramer, M. E. and Lee, S. nav. djelo, p. 154.
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земљи свједочи одсуство стратегија24 и системских рјешења
овог очигледног проблема све већег броја људи.25 Бескућ
ништво тако и даље није јасно дефинисано, осим ријетких
студија, мало истраживано, статистички се евидентира и
прати тек однедавно,26 а консензус око тога шта урадити у
области превентиве не постоји. Проактивни приступ је чини
се, присутан једино у домену легислативе, чији су домети
вјерујемо – контрапродуктивни. Ријеч је наиме о томе да се
понашања каратеристичнa за људе који припадају култури
бескућника,27 а којим се угрожава спокојство грађана или
крши јавни ред и мир, (прекршајно) кажњавају. 28 Оваква
нормативна рјешења људе који живе искуство бескућника
сврставају у категорију криминалаца, а њихово понашање
у криминалитет сиромашних.29 У крајњем скору, оваква
пракса у чији манифестни циљ да заштите спокојство гра
ђана, јавни ред и мир, не треба сумњати, са собом повлачи
и симболично – алудирајући да су сами одговорни за сво
је стање30, и формално (прекршајно) окривљивање бескућ
ника.31 Критичари из редова структуралиста и социјалних
конструкциониста уочавају да је на дјелу инверзна логика:
посљедица постаје узрок, а узрок посљедица.32
24 Земље чланице Европске Уније су у том погледу далеко проактивније.
Оне су усвојиле законска рјешења и стратегије борбе против бескућ
ништва (Kramer, L. nav. djelo, 1999). Наиме, чланице ЕУ су усвојиле
стратегију Европа 2000 која ставља бробу против бескућништва на прво
мјесто (Видјети: Žarković, Petrović, Timotijević, 2012: 5).
25 Треба имати на уму да, како то лијепо примјећује Игњатовић (2014)
стратегије најчешће остају мртво слово на папиру.
26 Bobić, M. nav. djelo, str. 8.
27 Ravenhill, M. nav. djelo, str. 146-148.
28 Timotijević (2012: 44) наводи податак да је по том основу 2011. године
ухапшено 2 237 лица, а од тог броја 970 и кажњено. Видeти и: http://
www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3710-15.
pdf.
29 Чини се да се у том погледу мало шта промјенило у односу на претходна
два вијека када су организоване тзв. „живе потере на скитнице и беспо
сличаре .... бивше осуђенике, блуднице и подводаче којих је пуна пре
стоница”. Њих је ваљало хватати, кажњавати и прогонити. Ријечју, пре
стоницу је требало „очистити од беспосличара и смутљиваца”; Видети:
Прпа, Б. (2008) Живети у Београду 1890-1940, Београд: Историјски
архив Београда, стр. 566-567.
30 Lind, A. R. and Danowski, A. D. (1999) The Representation of the Home
less in U.S. Electronic Media: A Computational Linguistic Analysis, in: Re
ading the Homeless, editor Min, E. (1999), Westport, Connecticut, London;
Greenwood Publishing Group, Praeger, рp. 109-121.
31 Whang, I. and Min, E. nav. djelo, str. 121.
32 Тезе о социјалној селекцији и социјалној адаптацији свједоче у прилог
инверзије. Судећи по тези о социјалној селекцији, бескућништво пред
ставља логичан исход болести зависности. За разлику од ове, теза о со
цијалној адаптацији зависност од психоактивних супстанци види као
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Шта би о овој теми могли рећи људи који живе искуство
бескућништва, не знамо јер се њихов глас ријетко чује.33 Од
узета им је могућност да се пред другима представљају на
начин који измиче општем дискурсу о бескућнику, јер приче
о њима причају други, моћнији. Овакав јавни дискурс пре
клапа могуће другачије идентитетске осе, тако да дефиниса
ном (бескућнику) који је сатјеран у ћошак не остаје ништа
друго него да прихвати представе које су о њему исплете
не.34
Но, чак и тако одбачен од друштва, он и даље има (људску)
потребу да припада. Али, коме и на какав начин бескућник
може припадати? По свему судећи само себи сличнима. Не
ки прихватају овакву своју припадност као природну, кон
формирају се спољашењм притиску – слици о себи, врло
брзо. За друге је процес нормализације болан и дуготрајан.
На примјер, они с почетка негирају сличности између себе
и других (бескућника) или се од њих настоје дистанцира
ти. То је нарочито често у случају оних старијих, или људи
који су се изненада нашли у ситуацији бескућништва. Они
настављају да себе посматрају на основу нити свог ранијег
идентитета. Тако жене граде слике о себи позивајући се на
мајчинство или на своје (добро) породично поријекло, док
је за мушкарце кључна идентитетска одбрана њихов рани
ји статус или запослење. Иако оваква врста кризе не траје
бесконачно већ се по правилу завршава прихватањем свог
статуса и идентитета (бескућника), у случају једног бро
ја људи она доводи до потребе да се пронађе начин да се
укључе у нормалне животне токове. Но, како у њиховој ег
зистенцијалој ситуацији по правилу нема промјена, и како
је неопходно да пронађу начин – стратегије да преживе, ну
жно је да у неком тренукту сами себе дефинишу као бес
кућнике и/или уоче своје сличности са другим људима са
истим искуством. Оваквом исходу погодују не само општи
наратив о бескућнику, већ и објективне околоности. Живећи
на улици, на хладноћи, гладни, лишени сета за декорацију,35
брзо остају без сегмента претходног идентитета: свог имена
(добијају надимке), личне историје коју би могли потврдити
посљедицу живота на улици / у депривацији (видјети: Југовић А. и Лу
ковић, М., нав. дјело, 2012). Видјети и: Dragišić Labaš, S. (2012) Čovek i
alkohol u društvu, Beograd: Čigoja štampa, Institut za sociološka istraživanja
Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 39-41.
33 Тако су чак и у ТВ репортажама дијелови њихових наратива који се
уклапају у друштвени конструкт о бескућништву присвојени од стране
репортера; Whang, I. and Min, E. (1999) nav. djelo.
34 Ljubičić, M. (2016) Identitet(i) i mentalna bolest, Beograd: Čigoja štampa,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 43.
35 Gofman, E. (2009) Azili, Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 31.
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(нпр. фотографијама), ранијег физичког изгледа (хигијена и
лична брига о себи значајно утичу на лични опис), на при
мјер. На крају им остаје да конструишу фиктивне приче ка
ква је она о будућности, које преживљавање чине могућим.
На дјелу је дакле процес нормализације, који може да за
почне негирањем, али увијек завршава прихватањем (само)
наметнутог идентитета. У том процесу кључну улогу игра
прихватање дијељеног или поткултурног идентитета чије
је извориште у култури бескућника.36 Иако се овој култури
приписује да промовише пасивност, резигнацију, усмјере
ност на садашњост, осјећања фатализма и немоћи, безна
ђа и беспомоћности, њена је улога у свакодневном животу
бескућника изузетна. Она нуди упутства за преживљавање:
укључује низ идентификатора какви су језик, облачење, из
глед и понашање. Значајна је за сваког свог члана јер задово
љава његову потребу да буде у онтолошком смислу сигуран,
пружа важне идентитетске нити и појединцу и групи и за
довољава потребе које ови људи мимо групе којој припадају
не могу задовољити.
Па ипак, то не значи да је култура бескућника лишена кон
фликата. Заправо, они су њен саставни дио, и избијају око
новца, жена, територија за прошење. У њој је присутна и
специфична хијерархизација, заснована на инверзији ври
једности. Равенхилова (2008) тако примјећује да је имати
сколиозу плућа или хепатитис, прави благослов, јер највећи
проблеми и потешкоће доносе и највиши статус.
Када је ријеч о нашој земљи, осим на основу непосредног
и несистематизованог посматрања, мало шта знамо о кул
тури бескућника. О њиховом идентитету још мање. Разлога
за такво стање је доста, почев од одсуства научног интере
совања, методолошких потешкоћа са којима би се истражи
вач неминовно сусрео, а које се тичу операционализације
бескућништва и типологије особа које живе ово исксутво,
до могућности да се са појединим категоријама људи који
припадају овој популацији ступи у контакт. Свјесни ових
ограничења, а посебно сазнајних празнина о овој попула
цији, с једне стране, и потребе да о њиховим идентитетима
чујемо из прве руке с друге, истраживање смо спровели у
установи која их збрињава. Иако смо на тај начин сузили
круг потенцијалних саговорника – јер искуство бескућни
штва живе и други људи ван Прихватилишта, за одрасла и
стара лица у Београду (у даљем тексту Прихватилиште),
добили смо прилику да стекнемо дубљи увид у то на који

36 Ravenhill, M. nav. djelo, str. 146.
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начин ови људи перципирају себе и друге са којима дијеле
слично егзистенцијално искуство.
Концептуални оквир студије је позајмљен из социјалног
конструкционизма. Подсјетићемо: у традицији овог социо
лошког правца истраживане су различите теме које се тичу
рада на идентитету, од тога како се они креирају, преговара
ју и поправљају кроз говор, како се људи родно дефинишу,
преко тога како се у ову сврху користе симболи, нпр. одјећа,
до драматуршке анализе идентитета креираног кроз деви
јантност, и/или оног који настаје у конктексту институције.
За конструкционисте идентитет је нешто што људи зајед
нички креирају/граде: „верзије нас” настају у сусретима са
другима.37 Људи комуницирају своје диспозиције и коорди
нишу акције имајући на уму контекст у ком се налазе, и дру
ге који их окружују. Ко-конструкција38 идентитета тако по
стаје ствар означавања, именовања и дефинисања. Анализа
би одатле требала да ухвати описе и да објасни како људи
конструишу своје перформансе и креирају сами себе и друге
у релацион
 ој димензији.
Управо је овакав задатак: описати слике које о себи и дру
гима имају резиденти Прихватилишта је био предмет наше
студије. Од Швалбеа (Schwalbea) и Мејсон-Шрока (MasonSchrock) смо посудили термин који нам се учинио корисним
у операционализацији циљева наше анализе. Ријеч је о тер
мину рад на идентитету (identity work) који омогућава да се
слика о себи учини видљивим објектом анализе. Ми смо
речени појам разумијели овако: 1. идентитет је никад завр
шен пројекат – ријеч је о слици која је подложна сталном
де-конструисању; 2. у његовој изградњи се користе разли
чите стратегије и симболи које је могуће идентификовати;
3. сетинг (у овом случају институција) има кључну улогу у
ко-конструкцији идентитета.
У раду се нисмо руководили хипотезама, већ истраживач
ким питањима: 1. Какву слику о себи граде корисници При
хватилишта?; 2. Које референтне тачке користе да би из
градили наратив о себи?; 3. На који начин посматрају друге
резиденте?
Да дођемо до одговора на речена питања нама је помогло
пет корисника Прихватилишта са којима је вођен дубински
интервју.39 У одабиру саговорника кључну улогу су имали
37 Ber, V. nav. djelo, str. 61.
38 Ljubičić, M. (2015) Karakteristike lica smještenih u Specijalnu zatvorsku
bolnicu u Beogradu, Crimen, VII, str. 68.
39 Истраживање је спроведено захваљујући љубазности и свесрдној
подршци директорке Прихватилишта, Невенке Никић Симатовић, и
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запослени – није постојао ни један формални критеријум,
који би саговорници требали испунити (осим да желе и кон
чано, да могу разговарати) да би се нашли у узорку.40 У ис
траживачкој ситуацији се показало да претходно замишље
ни структурисани разговор није адекватан. Због тога смо
одлучили да од њега одустанемо, и пустимо приче наших
саговорника да изађу ван.41 Разговор смо усмјеравали мини
мално, настојећи да помиримо циљеве наше анализе, с једне
стране, са потребом наших саговорника да причају о свом
животу. Ова наизглед неструктурисаност се ипак није пока
зала као проблематична, већ је, барем из наше перспективе,
обогатила разумијевање рада на идентитету ових људи.
Све разговоре смо записали, транскрибовали и на њих при
мјенили квалитативну анализу садржаја.42 У наративима на
ших саговорника смо трагали за присуством или одсуством
оних категорија анализе које описују референтне тачке
личног, и идентитета других корисника установе.
Од кључног значаја за разумијевање рада на идентитету је
био контекст у којем је истраживање спроведено. Ријеч је о
Прихватилишту, установи која збрињава људе у стању хит
не социјалне потребе, без средстава за живот, личних доку
мената, без крова над главом. У установи се најчешће нала
зе лица из категорије бескућника, скитница, алкохоличара и
проcјака. Оне које нико неће.43 Ови људи су најчешће у за
пуштеном стању, промрзли, исцрпљени, гладни, боси. Међу
њима има и психички измјењених, старих и дементних лица
који о себи не могу бринути. Установа пружа стручну помоћ
и подршку, смештај, исхрану, здравствене услуге. Насто
ји да у оквирима својих могућности трајно ријеши њихов
статус и отклони узроке који су довели до њиховог оваквoг
деликатног стања. Иако је капацитет установе 105 лежаје
ва, она је посљедњих година у континуитету пренасеље
на. У тренутку када је вршено истраживање бројала је 114
корисника (72 мушкарца и 42 жене).

запослених у овој установи.
40 Критеријум одабира испитаника смо препустили запосленима.
41 Ljubičić, M. nav. djelo, str. 69.
42 Бави се латентним значењем садржаја, а не садржајем по себи. Видјети:
Manić, Ž. (2017) Analiza sadržaja u sociologiji, Beograd: Čigoja štampa,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 48.
43 http://prihvatiliste.org/?page_id=2
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Цртица о саговорницима
Да представимо наше саговорнике.44 Ријеч је о пет мушка
раца, узраста од 40 до 66 година. Ни један међу њима није у
браку (једном је супруга преминула прије десет година), као
најближу породицу помињу браћу и сестре (4) и/или мајку
и оца (2). Два наша саговорника имају дјецу, али о својим
потомцима не причају. Тројица су завршила средњу, а двоји
ца четири разреда основне школе или осмољетку. Формални
радни однос су засновала двојица, а два испитаника су ради
ла на црно. Пети, Емир, за себе каже да је пољопривредник
(иако годинама живи у Београду) (Табела 1).

Табела 1. Основне социодемографске карактеристике
саговорника-корисника Прихватлишта

О себи и другима

Сагледане у цјелини, приче наших саговорника откривају
различите нити њихових идентиета. Но, међу њиховим при
чама постоје бројне сличности. На примјер, ситуир ање на
ратива. Тако осим Емира, који је фокусиран на непријатно
овдје и сада, остали причају и о прошлости и о садашњости
и о будућности, али – веома мало о Прихватилишту. Оно је
прва референтна тачка у свим причама, у којима наратори
користећи згодне синтагме какве су дотеран или завршио
овде дају значење свом пријему у установу. Њихов долазак
наиме није добровољан: овде су их дотерали из болницу,
оставили, или су били присиљени да дођу јер нису има
ли куд. Но, ниједном ријечју не помињу свој могући нови
идентитет – бескућника. Умјесто тога бирају неке друге
44 Њихова имена су промјењена ради заштите анонимности.
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референтне тачке. Марку је тако лично прихватљивије да се
представи као: психијатријски случај. Али ми се не привиђа,
него као корисник Прихватилишта. Коначно, уводни дио
његовог наратива објашњава и због чега је он доспео овде.
Прво сам био луд, па секиро’ мајку.
Павле указује на наративни заплет – заправо игру случаја
због којег је дошао у установу. Каже да се ту нашао због
непокретности. Довезли ме са Ургентног Центра  јер у Со
кобањској (у болници) нису имали места, и прави дистанцу
у односу на сада и овдје. Сутра, каже: идем кући.
Емир преговара смисао боравка у Прихватилишту и са со
бом и са својом публиком. Његов увод у причу о доласку је
значајан стога што је тај сегмент наратива уједно и најоп
ширнији. Резигнирано – из приче која ће услиједити лако је
схватити због чега, објашњава шта се десило. Каже: Купио
мало ракију и мислио Нову годину да дочекам. Мало колега
је био пијан и ја сам био мало под гасом. Мислио да мало
лежим. Да ме пробудиш реко му: да дочекам Нову годину.
И био на спавање. Кад видим да виче и у мени пламен, али
није јако као код њега. Устао од кревет и побего ван. Оту
да од три метра изгорео и го ван изишо од туда. Дошло
хитна помоћ и ватрогасци ми узели су мене од туде и реко
сам ватригасци да има још један ту. Не ми интересира, ка
зали. У болницу су ми одвезли тако голог. Довели овде мене
из болницу.
Данијел своје представљање започиње питањем које разот
крива његов неизвјестан статус и могуће, а неприхватљиве
исходе са којима се суочавају други корисници Прихвати
лишта: Не знам да ли сам бескућник као и остали. Не знам
да ли и даље живим са сестром. Дозвољава могућност да се
брзо деси да буде на улици, али и да добије породичну пен
зију или социјалну помоћ. Нежељеном исходу – да (п)остане
бескућник одмах даје утјешни смисао. Проналази да је ње
гова улога у Прихватилишту веома битна. У овој установи
он је додатна рука за фине послове.
Немања себе криви због тога што је завршио овде. Поври
једио се док је сјекао дрва, али није знао да купи прашак да
рана зарасте. Нисам мого да мрднем. Болела ме и кичма.
Укочило ме. То је у његовом искуство потпуно непозната си
туација јер он од ничег не болује. Нит пијем лекове нити
инекције. Послали ме лекари овде, они ме дотерали. Њему
тешко пада што га кљукају са неке лекове. То је неопходно.
То никад нисам пио, сад и никад више!
У даљем представљању у односу на Емира и Данијела, Мар
ко, Павле и Немања користе другачије идентитетске куке.

192

МИЛАНА ЉУБИЧИЋ
Они реферирају на етику рада као на кључну одредницу.
На примјер, Марко је радио у струци као кувар: у хотелу
Југославија, у Цецину пекару, код студењака, у Фрикому по
чео, али има проблеме с стомаком. Казали му Кад решиш
проблеме, да се јавиш. Открива и то да директору Прихва
тилишта понудио да ради као кувар, али није могао, јер је
штићеник. Овај га је утјешио и казао да ће сигурно нешто
наћи да ради. Тако се и десило и Марку су дали да продаје
новине. О овом свом послу прича са великим поносом. Раз
лог: захваљујући продаји новина може себи приуштити да
купи цигарете, бурек или хамбургер јер му се не свиђа хра
на коју им дају. Друго, зато што продаје новине сада у њега
имају поверења. Чак му и друг каже: Ти ми не делујеш баш
да си луд. Коначно, још важније је то што га други људи ми
мо Прихватилишта препознају на улици (подвукла М. Љ.).
Једна жена каже да ме видела на ТВ, то ми значи. Прилазе
ми и девојке. Знам француски пар речи (прича). Потврду да
нема разлике између њега и других (ван установе) је добио и
од других: Пре годину дана причао сам са студентима да ли
могу ја да упишем факултет са 40-50 година. Може каже
на редовно. Ја би уписо! Мора да имаш знање!
Павле, сада пензионер, нашироко прича о свом радном ис
куству и сналажљивости. Кад је имао 52 године његова фир
ма се распала. Канта па на улицу. Отишао сам да чистим
лист. Чистио сам од Правног факултета до Вуковог спо
меника. Правећи паралеле између себе и осталих резидена
та уочава међусобно дефинишуће разлике. Ти други махом
нерадници, људи који нису хтели да раде. Добије социјално,
добије хонорар, они су задовољни. Лакше им је него да било
шта друго да раде. Млађи човек па зар ниси могао да не
што радиш? Боље би ти било да си било шта радио него да
си за једну вечеру, ручак...
Тежак рад, мука и жртвовање су кључне референтне тачке
Немањиног идентитета. За њега је живот борба и одрицање.
На примјер, он се живо сјећа како је ишао у школу удаље
ну 12 километара, како није имао код кога да учи, како му
је било хладно, Поплавимо, вели, и како и поред тога није
одустао од осмољетке, иако није морао да заврши школу,
како је као најстарији у породици због очеве болести морао
радити, косити ливаде, чувати стоку, како је бринуо о свом
брату и сестрама и како то и данас чини, и како се сам сво
јим радом издржава. Радим код људи изнемоглих, старих. Ја
данас могу да зарадим 1.000 дин. И резигнирано додаје: …а
овде плату немам, немам пензију.
Данијел и Емир не користе рад нити етику рада као важне
идентитетске куке. На примјер, Данијел се врло кратко
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осврће на оно чиме се бавио у прошлости, осим кад то гово
ри у прилог његове изузетности у садашњем тренутку. Себе
сматра десном руком особља, терапеутом који лечи себе и
друге љубављу и разумевањем и... Кукају мени. Ја сам им
овде дошао као анђео.  Ја овде људима враћам што су им
узели, што су им отели, што су изгубили. Наводи примјер.
Мали Иван... Њему су узели 30 година живота. Агресиван је,
а ја сам му вратио његову агресивност и казао му да треба
да буде слободан и користи је само у опасности. Реко ми је:
хвала ти што си ме науч ио да користим моје моћи. Не могу
да обуздам енергију. Кажу ми на чему си ти? Објашњава
како се десило да постане фрик. Док је лежао у болници об
узела га је нека тако силна енергија да му је тело вибрирало,
спала ми је и минђуша и ланац и браун ила из руке. Коначно,
да је сада заиста посебан доказује и то што од тада више
није ХИВ позитиван.
Емиров наратив тече сада и овдје. Он не говори о прошло
сти (изузев да би објаснио због чега је дошао у Прихватили
ште), већ је фокусиран на свакодневицу коју живи. За раз
лику од осталих, о својим радним ангажманима или тренут
ним постигнућима говори крајње штуро, претпостављамо
зато што они не спадају у домен конвенционалног. О томе
каже: По канте неке старе ствари тражим. Носим на пи
јац и продајем. Његова прича је фокусирана на невоље са ко
јима се сусреће свакодневно. То су: тешка материјална ситу
ација: Немам пензију; одуство сваке врсте подршке: Немам
помоћ. Ни личну карту ми нису дали, шта да ти причам?
Социјална помоћ људима помажу. Ништа да ми помогне,
ни динар нисам добио; и лоше здравствено стање: Болестан
сам. Оперисао оба кука. Изгорео се. Постоји и једна тема ко
јој се овај човјек у свом причању константно враћао. Ми смо
је назвали муке с креветом. Ради се о томе да му неко мокри
у кревет. П….. ми људи у кревет. Седећи сав ноћ стојим.
Већ месец дана. Овај један видео човек да п… у кревет. Све
смрди кревет од п…... Пусту тројицу четворицу не знаш
ко ти п… у кревет. Ова мука коју Емир не може ријешити
сам: Буним се па ме још нападају људи после, нити наила
зи на подршку других: Јављам се овде (запосленима). Нико
ме не узима у обзир. Немаш код ког да се жалиш, вјерујемо
потврђује његову позицију немоћнога, невидљивога, непо
стојећег човјека. Коначно, крајње је згодна метафора коју
користи да би описао доживљај себе у Прихватилишту. Он
каже: Седим овде као стуб. Нема с кога да разговарам.
Факт да овај човјек нема кућу: Кад немам куд и овде до
бро. Шта да ти причам? Да ти чува нико неће! Шта да ти
кажем?, нити могућност да ступи у контакт са породицом
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која живи далеко: Немам телефон и не знам да свирам на
телефон, његов наратив чини значајно другачијим у односу
на приче других.
Наиме, остали помињу као важну референтну тачку кућу.
Имати кућу чини њихов боравак у Прихватилишту лакшим
за поднијети, штити од неприхватљивог идентитета (бити
бескућник), а будућност извјеснијом. На примјер, Марко за
себе вели да је у Прихватилишту привремено, јер није бес
кућник. Имам кућу. Петар одмах на почетку разговара казује
да сутра иде кући, да има две куће на селу, једну родитељску
и другу коју је купио за викендицу. Закључује: Своја кућа,
своја слобода. С посебним поносом и топлином о својој ку
ћи, заправо соби у Р. у којој живи, а коју му је дао газда да
зету не би досађивао, прича Немања. Описује намјештај:
Имам кауч, сто, регал, четири столице, смередевац, испред
тераса. Осмјехује се док се грије на ватри неког пања из
свог сјећања, и наставља враћајући се у реалност: Није лоше
овде. Има кревет, има све, али само за оне који немају где,
који немају кућу. За разлику од њих овај човјек има стан где
да живи и од чега да живи.
Наративи о другим резидентима – које само Марко експли
цитно именује и назива бескућницима, су посебно инте
ресантни. Заправо, чини се да су поред личних особина и
куће, важна референтна тачка самодефинисања и предста
вљања други резиденти. О њима је на посебно аналитичан
начин причао Данијел. Кориснике је подијелио на три групе,
уз ограду да су му Сви драги, сви исти. Имају личност и
карактер, једнаки су самном. Нису школовани, али њихове
изјаве, реченице, имају исту јачину као моје. У прву, на ље
ствици најнижу групу убраја послушне. То су људи који раде
шта год од њих тражиш. Нису много интелигентни. Другу
групу чине агресивни, доминантни. И једни и други су за
довољни кад их загрлиш, да им се обратиш, кад их похвале
осећају топлоту. Код њих само да буде пријатно и пун сто
мачић. Трећу групу, у коју и себе убраја, чини пет-шест ко
рисника, који су релативно смирени, доста интелектуални,
али опет људи са бројним пороцима. У односу на остале они
једини имају увид и схватају да је место на које су пали ...
сувише ниско. Они знају да овде завршиш јер си прокоцкао
имање, много пио, дрогиро се.
За разлику од Данијела, остали настоје да направе јасну дис
танцу у односу на друге кориснике. У Прихватилишту је
мало доби људи (Емир), интелигнетног народа, нпр. једна
професорка француског која се понекад изгуби, она је у па
мети, друго је изгубљено (Петар). Највећи број резидената
спада у другачије: 1. агресивне – ментално обољеле: Ту су
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у главни нездрави људи. Ту нема разговор дужи. Ти говориш
овако, он говори другачије. Не можеш ти да му докажеш
никако (Емир), са којима се не улази у дуел. Свеједно му је
како ће да повреди, свакако, псује (Петар), Има ту свакоја
ких и поремећених. Можда су неки пили и дрогу. Људи без
коменатра, све причају безвезе, све неки луди (Небојша),
2. бивше затворенике: Прича мени један човек Ја сам мало
био на слободу, цео век био у затвор. Чим је био на робију
од тога нема ништа. Не интересују ме таки људи у живо
ту (Небојша), 3. нераднике: Лакше им је него да било шта
друго да раде. Променио један више прихватилиша, те ње
гове глупости негде науч ио (Петар), 4. лажљивце: Има јед
на што прича да су јој одузели стан, а од тога није тачно
ништа. Иста прича само се врти (Петар).
Ту су и непокретни: најгрђе је који лежи, и обољели од де
менције: Одмах приметите дементне особе, треба их са
слушати. Битно је да нису агресивни и да не праве проблеме
(Петар), и они прилагођени: Има један жена која је ту шест
година. После друге се адаптирала. Сваки дан је нормалан.
Ја лично не гледам да је то нормално, ако имате породицу
кући, ако сте некад нешто поседовали, како то може бити
нормално?, пита се Петар.
Са већином ових других, слажу се наши саговорници, најпа
метније је не ступати у контакт. Свађа је наиме уобичајена:
сваки дан. Идеш на купање и идеш на ручак и свађа се и та
ко увек (Емир), краде се, мада има и оних без тог искуства
(Немања каже: Мене нико није укро ништа), псује много
(Марко), а Петар из позиције стриктно конвенционалног чо
вјека који је случајно залутао у Прихватилиште очекујући
да је ријеч о установи другачијег типа, каже да ни особљу
није лако са њима (подвукла М. Љ.). То су неки букачи, без
везе, бацају храну на сервирке, докторка када га пита како
је, они се на њу деру, и закључује: Основни ред културног
човека је културно понашање. На крају помирљивим тоном
додаје да и за њих мора бити неко место.
Но, ваља примјетити да унутаргрупна дистанца нестаје
или барем постаје мање битна онда када саговорници по
ставе себе и друге резиденте наспрам спољашњег свијета.
Све побројане категорије другачијих заједно са нашим са
говорницима у сусрету са другима споља постају Корисник
Прихватилишта. На примјер, и поред тога што оштро кри
тикује људе који иду на контејнер. То су они који жицкају,
то је забрањено, и што сматра да са њима не треба да се
дружи, Марко их савјетује да морају да држе до себе. Ево
и због чега: јер излазе међу народ. Мораш да будеш чист и
уредан, да привучеш народ. Иако је увјерен да други (ван
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Прихватилишта) не желе да се друже са њима, јер су без па
ра, овај човјек је сигуран да је потребно причати са људи
ма. Не можемо а да се не запитамо, да ли је то његов начин
да буде видљив? Питање хигијене је важно и за Данијела јер
сматра да су корисници установе одбачени и по том основу.
Он разумије због чега овим људима није битно то што су
прљави, што немају осећај кад се хране. Храна пада по њи
ма. Као да им је то један део тела, и то што прстима пре
лазе преко фекалија, копају, ваде рукама, и што се не гаде …
ничег. Каже: Ментално и физичко стање их је онеспособило
да воде рачуна о хигијени. Увјерен да су одрекли својих су
пермоћи – поверења у себе, да су разочарани, без воље за
животом, због државе и окружења. Зато што су одбачени.
На крају закључује, реферирајући на неког непознатог њега
и неке друге њих и правдајући их све заједно: Људи вани
имају право да га презиру, јер су били неодг оворни према се
би. Неодг оворни, нон стоп неодг оворни. Нису ни желели ни
планирали. То није ни порок.
Ниједан од наших саговорника се није прилагодио на живот
у Прихватлишту. Заправо, сви одреда одбијају могућност
да се повежу са установом неким чвршћим везама. На при
мјер, Небојша вели Нисам се навико, нити ми пада на па
мет. Никад. Слично тврди и Петар: Искрен да будем, нисам
се привикао, Марко рачуна на привремени боравак, и подсје
ћа да се тешко прилагодио. Емир гледа како да изађе: Шта
ћу одве? Није за мене овде, а Данијел брине: Шта ако оста
нем заув ек? и открива своја осјећања: Очајан сам, разоча
ран. Осећам се бедно. Обраћајући се неком за себе видљи
вом њему, каже: Дошао си до дна. Ако не успеш да уста
неш идеш два метра под земљу. Ако трупкаш у супротном
правцу, можда успеш.
Са мјеста на којем су, сви ови људи гледају у будућност – с
оптимизмом. Разлог: у неком сутра неће бити у установи,
већ код – куће. Марко вели да би волео да иде кући. Све би
позвао на роштиљ. И вас, каже. У то замишљено сутра ван
институције смјешта префериране активности: Да сам кући
кувао би мусаку, пуњене паприке, снашо би се с кевом. Зајед
но би кували. Све би било другачије и он би био другачији:
не би више секирао мајку. Одмах бих уписо Вишу пословну
и Вишу угоститељску, радио би ко рецепционар. Ту радиш
само са компјутером, нема да бринеш због тремора руку.
Подсјећа и себе и публику да није само ствар о пустим сно
вима: има мајчину подршку и очекује ново суђење у јану
ару да скинем стараоца, да докажем да могу сам да функ
цинишем. Први корак ка бољем сутра и Емир би направио
када би изашао из Прихватилишта. Нада се: Можда који
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ме зна да ми помогне. Мислим да ће да изађем. Ако можем
да нађем стан. Неки ће да ми поможе. И у крајње оптими
стичном тону завршава: Можда се изненадим боље нешто
за живот. Данијел казује да није од особа које не умију да
се снађу. Кад изађе наћи ће посао. Можда се вратим код
дечка, да поделимо кирију. Ту су и жеље: Волео би да одем
у Лондон. Кад будем изашао да скупим за карту и да идем
било где – то је слобода. Небојша планира да изађе, па било
то и на своју одговорност и правац на аутобус, по мајку, да
је доведе код сестара. А он ће и даље да ради.

Умјесто закључка
У раду је било ријечи о идентитетима корисника установе
која збрињава бескућнике. Циљ наше анализе је био да пре
познамо, опишемо и коначно, разумијемо референце помо
ћу којих наши саговорници граде слике о себи и другима.
Смјернице за разумијевање неких нити идентитета – симбо
личног оруђа за ситуирање самоперцепције, смо посудили
од социјалних конструкциониста. Судећи по њима, иден
титет је никад завршени пројекат који настаје као разултат
својеврсног социјалног плеса45 са различитим играчима.
Због тога слика о себи добија бројне верзије, које настају
у контакту са другима, и у контекстима у којима се дешава
њихово сусретање. Ваља на уму имати и то да су ситуације
сусретања и диксурзивно обликоване. Сусрет бескућника и
оног који не живи такво искуство дешава се унутар опште
истине о првом као о лудом, нераднику, лијеном. У њега не
треба гледати, већ се он игнорише, у крајњем скору деху
манизује и деградира од стране нормалних.46 Коначно, такав
одбацујући општи дискурс о бескућништву, људе који живе
ово искуство усмјерава ка себи сличнима.
Које верзије о себи ови људи својој публици могу понуди
ти? О томе из научног угла гледано, не знамо много. Сма
трајући ову тему релевантном у нашем пилот истраживању
трагали смо за значењем садржаја прича које су са нама ди
јелили корисници установе која збрињава бескућнике.
У њиховим причама пронашли смо неколико заједничких
чврстих референтних тачака, које, показаће се, имају једну
функцију: одбранити представу о себи од општег дискур
са о бескућнику. То су: временско и просторно уоквирава
ње прича о себи, сегменти наратива о кући, о личним осо
бинама, о другима и будућности. Тако они представљање
45 Ber, V. nav. djelo, str. 62.
46 Овај термин смо употребили како бисмо скренули пажњу на диксурзив
ну дихотомију између не-бескућника и оних који живе такво искуство.
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започињу потрагом за објашњењем свог статуса корисник
Прихватилишта и порицањем да је одлука да буду ов
де својевољно донијета, а остатак причања ситуирају ван
установе, у прошлост, у будућност и у мањој мјери у сада
шњост. Да наративно искораче из Прихватилишта нашим
саговорницима помажу друге рефрентене тачке: приче о
кући и индиректна компарација са другима. Да су приче о
кући важна идентитетска нит помоћу које се бране од фак
та да једини дом који имају у овом тренутку дијеле са себи
сличнима – бескућницима, потврђује и Емиров наратив. За
разлику од осталих, његова кућа је изгорјела. Поништава
ње физичког објекта – персонификације дома, овог човјека
смјешта у неприхватљиво сада и овдје. Његово причање се
тако ограничава на муке са којим се сусреће, и из којих не
види излаз.
Ту је још једна техника одбране слике о себи: упоређивање
са другима и истицање својих специфичности и међусобних
разлика. Ови други су луди, лијени, склони сукобима, љу
ди које треба избјегавати. Па ипак, нашим саговрницима не
недостаје својеврсне емпатије. Из своје позиције – морално
супериорнијих и достојнијих повјерења, на друге резиденте
нпр. оне који иду на канте, који су прљави и не брину о се
би, се љуте, али и савјетују, разумију или барем рационали
зују да и за њих такве треба да постоји неко место. Тешко
је открити латентно иза исказане емпатије и настојања да
се ови други приволе на промјену. Упитно је наиме да ли је
овдје ријеч о некој врсти личног путоказа и/или самокрити
ке, о самопотврђивању кроз поређење или неосвијештеном
настојању да се пред другима споља колективно представе
као бољи. Коначно, да су управо ти други веома важни от
кривамо у наративима оних испитаника који нису прекину
ли чини се, кључну везу са споља – имати кућу. Они стално
провјеравају преговарајући са нормалним људима да ли су
одбачени, и потврђују да их ти други још увијек препознају.
С друге стране, ова је веза лабава у случају двојице испита
ника који немају дом. Један се одлучио на самоиз олацију и
у спољашњем и у свијету установе, док други трага за осми
шљавањем потенцијалног идентитета бескућника везују
ћи се за установу и себе представљајући као у том свијету
неопходног и надасве изузетног. Коначно, независно од тога
гдје се налазе, сви наши саговорници са повјерењем гледа
ју у будућност. Вјерујемо – осмишљавање могућих нових
верзија себе и својих живота, релативизира важење општег
дискурса који прати кориснике установе.
Могли бисмо закључити нашу анализу сљедећом опсерваци
јом – да и људи на крајњој друштвеној маргини прихватају
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општи дискурс о бескућницима, да је ријеч о друштвеној
истини која ни њима који живе ово искуство није при
хватљива, и коначно да располажу сетом техника и страте
гија да се одбране, и вјерујемо у будућности (уз подршку
система који би подразумијевао конкретну помоћ око ста
новања и материјалног обезбјеђења, али и одсуство стигме)
промјене своју егзистенцијалну ситуацију. Будући да је ри
јеч о претпоставци без довољно јаке емпријске потврде –
истраживањем смо обухватили тек мали број испитаника, са
своје стране пледирамо на даље истраживање ове посебно
сложене47 тематике. Разлога за то има много.48
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Abstract
This paper offers 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
self-presentation. 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
self-identity 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.
Key words: shelter, homelessness, identities, social constructionism
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КОЈА НАС ОБЛИКУЈУ
Сажетак: У раду се анализирају поједини аспекти свакодневног
живота ЛГБТ особа у Србији, полазећи од Герцовог схватања кул
туре кроз „мреже значења”. Аспекти који обликују „идентитет”
нехетеросексуалне особе у претежно хетеронормативном и хете
росексуалном окружењу, јесу осећај стигме, интернализоване ре
пресије и различите стратегије „проласка” и повезивања са „геј”
заједницом. Ови елементи су саставни део живота ЛГБТ особа и
на основу њих можемо говорити о одређеним значењским кодовима
који су заједнички већем делу ЛГБТ заједнице. Први део рада се ба
ви појмовима као што су идентитет и интернализована стигма/
хомофобија, док други део рада обухвата неколико студија случа
ја нехетеросексуалних особа. Постојање искустава као што су
сексуална оријентација која је другачија од хетеросексуалне као и
родних идентитета који нису бинарни, и са тим повезани насиље,
стигма и неразумевање од стране друштва, чини да можемо го
ворити у Герцовом смислу о одређеној „култури” која је позната
припадницима/амаЛГБТ популације, а коју углавном не деле хете
росексуалне жене и мушкарци у истом друштву.
Кључне речи: ЛГБТ, идентитет, значења, Герцово схватање
културе, интернализована хомофобија, насиље и дискриминација

Увод
Овај рад је настао као део ширег истраживачког рада у окви
ру докторске дисертације на тему ЛГБТ партнерских зајед
ница у Београду.1 Један део дисертације обухвата бављење
1 Наслов рада је „Хомосексуалне заједнице у Београду – компаративно
истраживање о ставовима хетеросексуалних и хомосексуалних испита
ника/цао феномену хомосексуалних заједница” и нацрт истраживања је
доступан online.
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темом свакодневног живота, значења које ЛГБТ популација
има у перцепцији свог идентитета, као и различитим страте
гијама „проласка” у друштву које је изразито хомофобично.
Управо је анализом тих различитих искустава свакодневног
живота, постало јасно да су они обликовани одређеним „ше
мама” или одређеним кодовима за сналажење, прилагођава
ње или преживљавање за неке особе. Такође, јасно је да су
те шеме или кодови заједнички за већи део нехетеросексу
алне популације и да се полазећи из те перспективе о њи
ма може размишљати као елементима одређене (невидљи
ве) културе. „Границе” и „језик” те групе која би могла да
чини једну културу нису јасно одређене и нимало фиксне
јер је LGBTTIQ популација2 хетерогена по себи (као што су
то и „хетеросексуалци”).Као прво, LGBTTIQ особе не чине
„униформну и монолитну социјалну групу”3 и као друго, хо
мосексуални идентитет није њихов једини идентитет нити
се може говорити о истости тог идентитета код различитих
особа. У сваком случају теоретичари се слажу да лезбејке
и гејеви формирају заједнице са посебном културом4, иако
унутар тих заједница можемо наћи бројне поткултуре.
О култури се у овом контексту говори као о симболичком
систему, тј. полази се од Герцовог (Cliford Geertz) схватања
културе кроз „мреже значења”. Ако културу разумемо у том
смислу, можемо говорити о организацији система значења
код ЛГБТ особа као делу једног ширег оквира значења који
се формира у опозицији и у нишама доминантне хетеросек
суалне културе. Сви ови појмови се обрађују у првом делу
рада где ће бити изложени проблем хомосексуалног иден
титета из социјално-конструктивистичке перспективе, као и
појмови стигме и интернализоване хомофобије.
У другом делу рада дате су изјаве из неколико студија
случаја који објашњавају поједине аспекте живота ЛГБТ
2 Терминологија која се користи када је у питању именовање сексуалних
избора се разликује у литератури. Можда је политички најкоректније
корисити израз „не-хетеросексуална популација” јер је дескриптиван и
не указује директно на идентитетску позицију са којом се можда многе
хомосексуалне особе не би сложиле. Поред тога, у овом тексту кори
стим и дужи акроним – LGBTTIQ, која се односи на лезбејке, гејеве,
бисексуалне особе, transgender, transsexual, intersex и quee r особе.
3 Švab, A. and Kuhar, R. (2005) The Unbearable Comfort Of Privacy. The
Everyday Life of Gays and Lesbians, Ljubljana: The Peace Institute, p. 19.
4 Weeks, J. (1977) Coming Out: Homosexual Politics in Britain, from the Ni
neteenth Century to the Present; London: Quartet Books; D’Emilio, J. (1983)
Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Mino
rity in the United States, 1940-1970. Chicago: University of Chicago Press;
Murray, S. (1992) Components of Gay Community in San Francisco, in: Gay
Culture in America: Essays from the Field, edited by Gilbert Herdt, Boston:
Beac on, pp. 107-46.
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популације из чега су видљиви елементи обрађени у првом
делу, а који се односе на самоперцепцију хомосексуалног
идентитета, осећај интернализоване хомофобије и стиг
ме, као и посебне стратегије начина на који особа схвата и
представља своју сексуалну оријентацију. Из ових аспека
та је видљиво на који начин су значења која повезујемо са
властитим сексуалним идентитетом одређена контекстом и
културом у којој одрастамо и функционишемо на свакоднев
ном нивоу. Ако неко припадахетеросексуалној „већини” он
да је често разумевање некога ко је LGBTTIQ ограничено у
смислу искуства и комуникације. Српско друштво чини ову
дистанцу већом, она је видљива и осећа се, о чему сведочи и
даље висок степен хомофобије.5

ЛГБТ – од идентитета до културе?
Социјално-конструктивистичка теорија идентитета која има
корене у социологији и теорији девијација, трансформиса
ла је историју сексуалности.6 Међутим, сама mainstream со
циологија нема историју проучавања сексуалности. Главни
фокус проучавања свакодневног живота и културе лезбејки
и гејева јавља се са развојем геј и лезбејских студија од ка
сних 60-их и раних 70-их година, где се сексуалност проу
чава као централна социјална категорија, пре него свођењем
сексуалности на индивидуални ниво. Овоме је свакако до
принела борба америчког покрета за грађанска права раз
личитих друштвених група (од женског покрета, борбе за
права црнаца до борбе гејева и лезбејки), који су тражили
право на признавање својих различитих културних иден
титета. Мултикултурализам који и на теоријском и на по
литичком плану обележава касни XX век, доприноси овој
дебати о статусу ЛГБТ мањина. Када се свему дода интер
секционалност као приступ, јасно је да се једној групи не
може наметнути један идентитет, већ да се о самом хомосек
суалном идентитету мора и теоријски расправљати на начин
који не подразумева доминацију једног дела идентитета над
другим (нпр. за многе транс особе питање њиховог родног
идентитета и одређивања је важнија категорија од сексуалне
оријентације или су бар нераздвојне).
5 Подаци из 2010. године показују да 67% грађана/ки Србије сматра да је
хомосексуалност болест, док 56% верује да је веома опасна по друштво
(“Предрасуде на видело”, 2010. Београд: Геј стрејт алијанса, ЦЕСИД,
стр. 8), док подаци за 2014. показују да сваки други грађанин сматра да
је хомосексуалност болест, а више од 80% не жели ЛГБТ особе у својој
породици.
6 Irvine, M. J. A place in the Rainbow: Theorizing Lesbian and Gay Cultu
re, in: S. Quee r theory-Sociology, ed. Seidman, (2003), Oxford: Blackwell
Publishers, p. 214.
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Међутим, што се тиче односа између културе и идентитета,
он је на неки начин „парадоксалан”.7 С једне стране, једној
друштвеној групи која је маргинализована, потребан је кул
турни идентитет који лоцира ту групу, даје јој друштвени
легитимитет у социјалном простору, али с друге стране, ми
морамо бити свесни природе тог идентитета, његове кон
струисаности. Слична дебата постоји унутар феминистичке
теорије и покрета, где се женски идентитет одбацује и јача,
преиспитује, деконструише и наново присваја. Тако, Џефри
Викс (Jeffrey Weeks), говори о сексуалним идентитетима као
„неопходним фикцијама” (necessary fictions)8, чиме добро
описује парадокс у вези конструкције идентитета и потре
бе за њим. Утицај који геј и лезбејске студије као и quee r
студије и различите постмодерне и феминистичке теори
је имају на савремена тумачења културе, значе и изазов за
традиционално разумевање културе и идентитета.9
Историјски посматрано, ЛГБТ идентитети су савремене ка
тегорије: „Касних 70-их и почетком 80-их, док сам радио
на истраживању за другу књигу о историји хомосексуално
сти у Америци, био сам запањен кад сам открио да је да
нас општа, неприкосновена подела људи, њихових емоција
и чинова, на ’хомосексуалне’ и ’хетеросексуалне’ сасвим
новијег порекла.10 Према Џонатан Кац Неду (Jonathan Katz
Ned), када су се појавили ови изрази крајем 19. века, они су
имали другачије значење па је рецимо “хетеросексуалност”
према Merrian Webster речнику из 1923. године дефиниса
на као „морбидна сексуална страст према особи супротног
пола”.11 Oве речи су такође изрази дубљих друштвених по
следица – оне су нам представљене „као речи које обележа
вају вечну чињеницу природе – термини ’хетеросексуалац’
и ’хомосексуалац’ конституишу нормативну сексуалну ети
ку, сексуално-политичку идеологију, и један историјско спе
цифичан начин категоризовања односа међу половима”.12
Дакле, полазећи из социоконструктивистичке перспективе,
хомосексуални идентитет је историјска и културна катего
рија. Међутим, додаје Кац Нед „моја друштвено конструк
ционистичка хипотеза, узгред, не тврди да су хетеросексу
ална или хомосексуална осећања мање реална, дубока или
7 Исто, стр. 229.
8 Исто.
9 Исто, стр. 228.
10 Kac, N. Dž. Kako su nastali heteroseksualci?, u: QT – Časopis za kvir teoriju
i kulturu, br. 1-2 (2010), Beograd: Gayten –LGBT Centar za promociju prava
seksualnih manjina, str. 191.
11 Исто, стр. 192.
12 Исто.
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легитимна јер су друштвено конструисана, него просто да
нису омнипрезентна, да нису биолошка судбина”.13
Код теоретичара друштвеног конструкционизма у области
сексуалности, устаљено је да се разликује хомосексуални
идентитет као нешто што зависи од друштва, времена и со
цио-културних околности и хомосексуално понашање које
је универзално, и које можемо наћи у свим друштвима, свим
добима итд. Ово разликовање Кац Нед доводи у питање он наводи да би хомосексуално понашање као универзално
(претпоставке о „вечном хомосексуалцу”) могли да схвати
мо само ако пођемо од дефиниције сексуалног понашања
као механичког, ако пођемо од биолошке идеје „понашања”
(behavior), док би „историјски специфичан идентитет” ка
кав познајемо данас, било „стварно име и карактер” за те
облике сексуалног понашања - које данас именујемо као
хетеросексуално, хомосексуално, бисексуално, итд. Међу
тим, ствари нису тако једноставне и подела сексуалности
на домен „понашања” и „идентитета” изгледа да није тако
логична. Проблем са овом опозицијом је у томе што се прет
поставља да би само сексуално понашање било одвојено од
деловања друштвених чиниоца, где сама интимност може
да се одвија несметано, на неки природан начин, и да као та
ква опстане у условима ригорозне опресије кроз векове људ
ске историје. Питање није дакле да ли су жене из племена
Мохаве14 своје хомосексуалне радње називали хомосексуал
ним, већ како су их доживљавали! Кац Нед тврди да се ра
ди управо о томе, да ми не можемо тврдити универзалност
неких сексуалних пракси без познавања значења тих пракси
за оне који их изводе: „Ако је сексуално понашање више од
простог спајања органа, ако је увек обликовано нарочитим
системом у ком функционише, и ако увек укључује смешу
друштвено дефинисаних осећања и значења, понашање је
исто онолико историјски релативно и конструисано колико
и идентитет”.15 Ово је разлог и зашто овај аутор себе нази
ва „радикалним друштвеним конструкционистом”.16 Дакле,
13 Исто, стр. 195.
14 Постоје примери везани за индијска племена као племе Мохаве где су
постојали женско женски бракови као друштвено прихваћени ако једна
од жена преузме улогу мушкарца. Сматрало се да су такве „мужевне же
не” израз духовности, односно, спајање маскулиних и фемининих осо
бина је био израз личности или занимања, а не израз сексуалности како
ми то данас разумемо; Rupp, L. Ljubav prema ženama u modernom svijetu,
u: Povijest gej i lezbijskog života i kulture, ed. Aldrich, R. (2011), Zagreb;
Beograd: Sandorf, str. 226.
15 Kac, N. нав. дело, стр. 193.
16 „Радикални друштвени конструкционисти, међу које спадам и сам,
претпостављају историјску релативност сексуалних понашања, као и
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ради се о значењу које се разликује у различитим историј
ским и друштвеним контекстима, а испитивање свакоднев
ног живота LGBTTIQ особа у конкретним контекстима пру
жа нам увид у та различита значења.
Према аутору Хупертсу (Charles Hupperts) проучавање про
шлости хомосексуалних односа увек зависи од тога како су
различити народи или појединци конципирали хомосексу
алне односе и како су расправљали о њима: “(…) илузорно
је вјеровати да можемо у потпуности разумјети значење које
су сексуалним искуствима придавали људи чији су култур
ни и друштвени контексти били потпуно различити у одно
су на данашње”.17 У античкој Атини, на пример, док је педе
рестија била „алтернативни облик сексуалности” и „често
врло цијењена”, женска хомосексуалност и уопште женска
сексуалност је била маргинална у односу на мушку: „Жене
су већину времена проводиле у кући, док се живот њихових
мужева одвијао претежно на отвореном. Јавни и културни
живот у Атени били су мушка ствар и све је било органи
зовано за добробит мушкараца”.18 Ово значи да су извори
који говоре о (хомо)сексуалности из тог периода историје
извори које су писали искључиво мушкарци за мушку пу
блику; подаци са којима се располаже су идеолошки обоје
ни и ограничени19. Тако је на пример од песникиње Сапфо
из 6. века п. н. е. главнина песама изгубљена док су оста
ла нека дела у фрагментима. Проблем реконструкције про
шлости хомосексуалних односа отежава и чињеница што
се углавном ради о праксама и понашањима који су били
маргинализовани и невидљиви у друштву. Неки од извора
у новом веку су управо судски и полицијски записи који су
настали на основу хапшења и осуђивања особа које су има
ле хомосексуалне односе. Такође, оно што отежава потрагу
за „значењима” јесу и наше данашње (не)могућности (често
и истраживачке предрасуде), да разумемо на који начин се
практиковала сексуалност између особа истог пола. Тако,
и сама историја хомосексуалних односа обухвата више геј

идентитета, значења, категорија, група и институција. Ова теорија ре
лативности није више нарочито радикална када се примењује на про
мену историјских емоција и институција „породице“, на пример. Али
остаје субверзивна када се примењује на еротску и родну историју, јер
доводи у питање нашу тврдоглаву, учаурену идеју о есенцијалној, вечној
хетеросексуалности и хомосексуалности”; Исто, стр. 193.
17 Hupperts, C. Homoseksualnost i lezbijstvo u Grčkoj i Rimu, u: Povijest gej i
lezbijskog života i kulture, ed. Aldrich, R. (2011), Zagreb; Beograd: Sandorf,
str. 29.
18 Исто, стр. 32.
19 Исто, стр. 33.
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него лезбејске теме.20 Женска хомосексуалност је углавном
остајала невидљива што је било повезано са тим да је са
ма женска сексуалност била невидљива или се тумачила као
„безопасна” јер жене наводно имају слабији либидо и сексу
алну жељу у односу на мушкарце. Такође, мушкарац је био
иницијатор секусуалног чина. Отуда и представе о томе да је
женска хомосексуалност романтична веза две жене али која
је у суштини асексуална (жена се не посматра као активна у
сексуалном смислу).
Ако се бавимо значењима које LGBTTIQ особе приписују
свом понашању, које осећају искуствено и које обликује њи
хове животне изборе, онда је теоријски оквир који налазимо
код оснивача „интерпретативне антропологије”, Клифорда
Герца, погодан за даље тумачење. Наиме, разумети нехете
росексуалну особу и њену/његову егзистенцију у хетеронор
мативним оквирима, значи разумети значења која она или
он приписују свом делању – или познавати „имагинативни
свет” тих особа.21 Ако говоримо о „класификовању структу
ра значења” или „друштвено установљених кодова”, онда се
„кодови” који гејеви или лезбејке размењују и који обликују
њихово понашање, разликује од „хетеро” кодова. У односу
на тај већински културолошки концепт који не препознаје
ЛГБТ значења, долази често до неподударања, неспоразума
или невидљивости у односу на „хомосексуално”. Да би се
разумели системи знакова, односно симболи потребно је да
тумачење кроз разумевање буде „оријентисано на учесни
ка”, док се научна анализа своди на потрагу за начинима на
који одређени субјекти тумаче свет, за формулама које кори
сте да би дефинисали оно што им се дешава (Герц у ствари
пише о народима, али што је овде преведено на одређене
групе). На пример, о начину одевања и значењима које одећа
има у животу геј особе можемо размишљати као о одређе
ној стратегији – одећа постаје значајан културни означитељ,
посебно за групу чијим члановима је потребно да препозна
ју једни друге, да изразе свој идентитет у простору у коме би
иначе били невидљиви.22 Герц целокупан поступак тумаче
ња културе и схвата као покушај да се разумеју наизглед не
разумљиви друштвени изрази, да се објасне – те је анализа
културе интерпретативна наука у потрази за значењима.
Управо, у моменту када појам културе постаје можда преви
ше популаран и распрострањен, поставља се питање да ли
20 Aldrich, R. (2011) Povijest gej i lezbijskog života i kulture, Zagreb; Beograd:
Sandorf, str. 18.
21 Према: Герц, К. (1998) Тумачење култура, Београд: Библиотека XX век.
22 Irvine, M. J. нав. дело, стр. 225.
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LGBTTIQ чине посебну културу? Да ли то онда мења и само
значење и дефиницију културе? Питања која аутори поста
вљају тичу се и тога шта и ко има право да затражи статус
„културе”? Како се конституишу културни идентитети? Да
ли су они есенцијални или конструисани? Да ли су неке кул
туре легитимније од других? Да ли уопште постоји нешто
као sexual cultures? Одговори на сва ова питања захтевају
разумевање укрштања теоријских парадигми које се односе
не само на сексуалност, већ и на расу, класу, етнички иден
титет, род, итд.23 Можемо размишљати и о томе да је про
блем разлике који се јавља у покушају да разумемо ЛГБТ
„светове”, покушај да се прошири појам Другости, да се
сама разлика схвати као прихватање значења и перспекти
ве другачијих од нас. Који степен разумевања ће постојати
зависи наравно од целокупног културног и идеолошког кон
текста једног друштва, које се у Србији показује још увек
као доминантно хомофобично окружење.
Денис Алтман (Dennis Altman) сматра да хомосексуалци као
мањинска група пате од стереотипа који су део хомофобич
не представе коју друштво има о њима. Ради се о интерна
лизацији опресије – „Ако су људи доведени до тога да осе
ћају кривицу у вези са битним делом њиховог идентитета,
они ће, по свему судећи, осетити велике психолошке прити
ске (…) Из одбијања друштва да призна хомосексуалност
као битан део људског искуства потиче најразорнији аспект
опресије – чињеница да опресија бива интернализована”.24
Интернализована хомофобија или интернализација стигме
се односи на усвајање негативних социјалних предрасуда
као део сопственог вредносног система и концепт селфа.25
Већина ЛГБТ особа усвоји принципе сексуалне стигме у то
ку одрастања бар до неког степена, уз очекивање да ће особа
постати хетеросексуална. А с обзиром да је сексуална ори
јентација најчешће прикривена и није тако очигледна, било
ко, без обзира на своју стварну сексуалну оријентацију, мо
же бити препознат као хетеросексуална, хомосексуална или
бисексуална особа. Особина интернализоване хомофобије
или стигме јесте да када се јавља код „хетеросексуалних”
особа онда се највише усмерава ка споља, кроз негативне
23 Према: Irvine. M. J. A place in the Rainbow: Theorizing Lesbian and
Gay Culture, in: Quee r theory-Sociology, ed. Seidman, S. (2003), Oxford:
Blackwell Publishers, p. 213.
24 Altman, D. Krivica i internalizovanje opresije, QT – Časopis za kvir teoriju i
kulturu, br. 1-2 (2010), Beograd: Gayten – LGBT Centar za promociju prava
seksualnih manjina, str. 18.
25 Herek, G. M., Gillis, J. R. and Cogan, J. C. (2009) Internalized stigma among
sexual minority adults: Insights from a social psychological perspective,
Journal of Counseling Psychology, 56(1), pp. 32-43.
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реакције и сексуалне предрасуде што се још означава и као
хомофобија или хетеросексизам. Међутим, када се јавља
код ЛГБТ особа, онда је интернализација стигме усмерена
и ка унутра и ка споља – особа одраста са уверењем да је
хетеросексуалност вреднија или примарна врста сексуално
сти и може исказати мржњу према другим лезбејкама, геје
вима, бисексуалним и транс особама, али уједно може га
јити мржњу и према сопственим хомосексуалним жељама.
Интернализована стигма се зато и назива интернализованом
хомофобијом. Важно је нагласити да није у питању про
сто психолошки проблем особе већ процес који се одвија у
сталној интеракцији између друштва, идеолошких концепта
о хомосексуалности који постоје и сопствене слике о себи.

Свакодневни живот и хомофобија
Тешкоће у налажењу „скривене популације” често се спо
мињу у литератури о ЛГБТ.26 У мом узорку испитаници/е су
бирани путем мреже пријатељских контаката и препоруком
у виду snowball узорка. Овакав начин одабира узорка је увек
донекле лимитиран, јер он може да омогући приступ јед
ном хомогеном делу испитаника/ца ЛГБТ заједнице27, а по
себно ако је истраживач/ица особа белкиња, средње класе,
ablebodied, може да дође до искључивања мање привилегов
них лезбејки и геј мушкараца. Такође, транс особе су често
маргинализоване у оквиру истраживања, па се скраћеница
„ЛГБТ” тек декларативно односи на њих, док су у самом
садржају често искључени. То су неки од методолошкотеоријских ризика који прате овакав тип истраживања. У
овом делу ће бити представљене изјаве четири испитаника/
цe, које на најбољи начину илуструју искуства великог броја
нехетеросексуалних особа у српском друштву.28
Истраживачки приступ у току прикупљања података путем
дубинских интервјуа се састојао у потрази за перцепцијом
испитаника/ца о процесима кроз које пролазе или су про
лазили у току свог одрастања а тичу се њихове сексуалне
оријентације. У питању је потрага за значењима испитани
ка/цао реакцији других и о целокупном процесу сазнавања
26 Clarke, V. ‘Kids are just cruel anyway’: Lesbian and gay parents’ talk abo
ut homophobic bullying, British Journal of Social Psychology, 43. (2004),
London: The British Psychological Society, p. 534; Fish, J. Sampling lesbi
ans: How to get 1000 lesbians to complete a questionnaire, in: Feminism &
Psychology, 9(2), (1999), pp. 229-238.
27 Dunne, G. A. (1997) Lesbian lifestyles: Women’s work and the politics of se
xuality, London: Macmillan.
28 Имена као и лични подаци испитаника/цакоји би могли указати на иден
титет особе су измењени.
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и формирања идеје о себи кроз искуство „Другог/Друге” у
хетеронормативном окружењу. Испитанице/и су говорили о
својим искуствима у току одрастања, о различитим начини
ма разумевања и именовања свог идентитета, што упућује
на одређену процесуалност идентитета и нераскидив однос
између контекста и самоперцепције:
„Не бих рекла за себе да сам лезбејка. Ја волим да кажем Ја
волим жене или – Не интересују ме мушкарци. Ја се сећам
да сам се ја још као девојчица заљубљивала у неке жене, да
сам се дивила неким женама на начин да ја тек сад могу да
сконтам да је то имало везе са тим. Али нисам ја то сконтала
уопште (смех). Ја сам нешто покушавала са дечацима, као
и ја сам као и моје другарице заљубљена у неког. Углавном,
сећам се да је то било као неки дечаци нешто пробају код
тебе а на теби је да одреагујеш на то, да то прихватиш или
не. И сећам се да је мени било јако чудно јер ја ништа нисам
осећала. Онда сам покушавала нешто, а било је момената и
да сам осећала нешто јер имаш разне врсте заљубљивања,
неки пут се другарски заљубиш у неког, неки пут је чисто
сексуално. И онда се сећам да је била нека девојка када сам
имала 17 година, нека девојка ми је купила неки балон, и
нешто се мотала око мене (смех). Она је просто била заинте
ресована и отворена са својим жељама, а ја то ништа нисам
контала. Неки људи су покушавали да ми објасне зашто она
то ради, и тек пар година касније ја сам сконтала шта су они
хтели да кажу. Такође, из тог млађег периода сећам се једне
девојке, другарице од мог друга. Ми смо седели заједно на
гајби и нешто се зезали, и она је само пришла и пољубила
ме. И ја сам се заљубила у њу (смех). Али ја то њој нисам
никад показала и практично ја нисам одреаговала на тај њен
импулс. Данима је био неки вајб међу нама али ја то некако
уопште нисам могла да изнесем. Ја уопште нисам схватила
шта се дешава када ме она пољубила, за мене је то све било
као на превербалном нивоу. Можда сам се питала тада да ли
је то дозвољено да ли је нормално, али није ми тада пало на
памет зашто би она то урадила, више сам била окупирана
собом, шта да радим сад (Јелена, 42, Београд)”.
У Герцовом смислу описа културе као значењских кодо
ва, хетеросексуалност је толико уписана у нашу соција
лизацију, да ми већ унапред знамо шта одређени гестови,
феномени и читави догађаји значе – када ти неко поклони
балон или добијеш пољубац од неког супротног пола томе
је лако приписати значење. Међутим, ситуација у којој се то
дешава са особом истог пола може бити збуњујућа, потпу
но нова - без одређеног културног, односно значењског са
држаја, иста ситуација постаје нечитљива у нама познатим
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кодовима. Занимљив је израз који ова испитаница користи –
„превербално” – јер у питању јесте ситуација која је ван ре
чи, ван способности особе да у том моменту артикулише
значење тог догађаја. Може се рећи да истополни односи
нису нешто што се „учи” у смислу у коме се учи хетеросек
суалност, такви садржаји нису део „стандардне” социјали
зације и онда су збуњујући за особу. Или како пише Алт
ман, у већини онога што друштво подучава децу о сексу,
нуди се модел који је потпуно хетеросексуалан – „Тешкоћа
аутовања29 је отуда у следећем: већина нас постаје свесна
нејасних хомосексуалних осећања, а да претходно нема
иједан модел који ће му помоћи да их разуме”.30
Лара описује свој процес аутовања хетеросексуалним при
јатељима/пријатељицама, са којима је годинама комуници
рала, али који сазнају за њену сексуалну оријентацију на
кон њене 30-те године: „Јако је чудно када неко само нешто
претпоставља о теби, а потпуно другачије када то треба да
саопштиш. То је још теже када су у питању блиске особе,
пријатељице, конкретно сада мислим на пар њих. Ја се се
ћам да сам тада, а то није било толико давно осећала огро
ман страх, али нисам више могла да издржим, да не причам
о томе, да не причам о себи, то је било као да не постојим за
њих. Рекла сам једној стрејт пријатељици да сам лезбејка јер
сам се у том моменту тако осећала. Њена реакција је од тада
па наредних пар година била скоро па потпуно заобилажење
те теме и нула подршке. Мислим да је то био уједно и крај
нашег пријатељства који ми је доста тешко пао, јер сам осе
ћала доста дуго кривицу (Лара, 32, Београд).”
Ова изјава одсликава хетеронормативни контекст у коме се
ЛГБТ особе налазе и са којим морају да се суоче у многим
моментима свог живота, ако не желе да остану у сфери не
видљивости. Лара то описује речима – нисам више могла
да издржим, да не причам о томе, да не причам о себи, то
је било као да не постојим за њих. Процес coming-out-а
или аутовања је јако битан за LGBTTIQ особе јер се тиче
прихватања од стране друштва али првенствено изградње
сопствене слике о себи. С обзиром да смо као људска бића
есенцијално социјална бића, ми не можемо прихватити се
бе, бити срећни и испуњени, без љубави и прихваћености
29 Аутовање од енг. израза coming out или скраћено out, означава разот
кривање сопствене сексуалне оријентације другима. Некад се каже да
се особа аутовала сама себи (себи је признала своју хомосексуалност) а
некад да се аутовала родитељима, пријатељима или околини („аутовати
се” не мора нужно да значи да се особа аутовала јавно, свима, тј. израз
може да има различито значење за различите особе).
30 Altman, нав. дело, стр. 20.
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других.31 А када постоји социјална дистанца и хомофоби
ја, за не-хетеросексуалну особу то значи одбијање на неком
базичном нивоу које особа може да доживи као одбијање
суштине свог бића. Отуда се јавља стигма и стид који су по
везани са другачијом сексуалном оријентацијом јер се ради
о непризнавању које особа интернализује кроз одрастање.32
„Има доста ствари које мене плаше. Када у неком друштву,
ширем, неко каже на пример – лезбејка, ја се сва скупим,
није ми пријатно, нећу да ме нико види, скривам се. То је
нека аутоматска реакција. Ја не желим да се скривам, ја се
само плашим. Мислим да је лако бити политичан, па као ја
сам кул, ја сам аут, ја носим ту политичку причу, а са друге
стране мислим да сви ми изнутра носимо, па можда и код
неког ко је можда нека икона геј покрета, неку дозу ауто
хомофобичности и страхова које можда не жели да призна,
јер није као кул да то осећа. За себе, могу рећи да ми је то
препознавање себе било непостојеће као опција – изнутра
тако живо а споља сам била у тоталној шизофренији тад, не
знам” (Јелена, 42, Београд).
Некада стигма долази и изнутра, и некада је особа свесна
да је дошло до интернализације спољашње хомофобије, али
та реакција функционише као „аутоматска”, што значи да
за особу која то осећа није лако да превазиђе свој страх.33
Генерално, животне приче ЛГБТ особа сведоче о томе да ис
куство дискриминације и невидљивости чини саставни део
декларисања, coming out-а и формирања слике о себи. Иску
ство дискриминације такође често није завршен процес већ
траје и обликује различите животне стратегије и односе са
31 Према гешталт теорији „тек кроз сазнање какви смо са другим људима
и какви су они са нама ми заиста постајемо оно што јесмо и познаје
мо себе”; Yontef, G. M. (1993) Awareness, Dialogue & Process: Essays on
Gestalt Therapy, United States: The Gestalt Journal Press, p. 30.
32 Денис Алтман је пишући о тим процесима дао и сопствени пример:
„Пошто се ставови друштва интернализују, хомосексуалци развијају
висок степен осећања кривице према себи; када сам ја у питању, сум
њам да ћу се икада ослободити осећања кривице, колико год се трудио”;
Altman, нав. дело, стр. 18.
33 Можемо уочити читав низ ситуација у којима особа има осећај неприпа
дања, осећа одбаченост, мора да се скрива, лаже или се директно суко
бљава са друштвом. Рецимо, код испитаница које су лезбејке чест је био
одговор да јако дуго нису могле да изговоре реч лезбејка. Слично је и са
транс особама, које јако дуго прихватају своју различитост, разлике на
телесном нивоу, и тек када прођу кроз различите стадијуме аутовања, од
носно прихватања и тражења заједнице која прихвата њихову различи
тост, осећај стида и стигме поводом те различитости слаби и губи снагу.
Дакле, саме LGBTQ заједнице су често места оснаживања и подршке –
нека врста „огледала” у коме се особа проналази и добија могућност да
разоткрије себе и осети прихваћеност тог дела, и да кроз приче других
лакше и брже артикулише сопствене процесе.
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другим људима. Интернализована хомофобија као негатив
на слика о себи као ЛГБТ особи је често саставни део фор
мирања идентитета. Разлог оме је друштвена клима јер у
контексту Србије, постоји јак притисак да се не дозволи ис
пољавање хомосексуалности у јавном простору. Такво ста
ње је уједно продукт одређених фактора на нивоу структуре
(политике према хомосексуалности, хетеронормативност,
традиционалне вредности) и уједно непостојања модела
на основу којих би хомосексуална особа могла уопште да
формира афирмативан став о својој сексуалности. Такође,
постоји одређена контрадикторност око процеса аутовања –
постоји потреба да се особа повеже са другим LGBTTIQ
особама, али уједно само аутовање носи са собом опасност
од насиља и невољног разоткривања. Ова двострукост обли
кује свакодневну комуникацију многих нехетеросексуалних
особа, посебно када су у питању транс особе.
Често особа у току одрастања и одраслог доба формира од
ређене стратегије проласка и стратегије отпора дискримина
цији. У том смислу, важно је напоменути да су те стратегије
такође саставни део свакодневног живота и комуникације
нехетеросексуалних особа, као самозаштита у недостатку
других ресурса подршке и заштите:
„А генерално, у основној школи, у разреду никада нисам
имао ниједан проблем, ни од једног дечака. У ствари, имао
сам супер учитеља, а да ли је он о томе причао са њима без
мог знања ја не знам, али су стварно сви дечаци из разреда
били ужасно некако чак заштитнички настројени према ме
ни. Нису се дружили са мном, није то било да сам ја као део
екипе никада, али није било никаквог малтретирања, зезања
и то. Било је добацивања од других дечака из школе, никада
није нико физички насрнуо на мене, али су добацивали то
пешко, педерко, женски петко и такве ствари. Што је мени
можда касније у једном тренутку и престало да смета, јер ја
сам имао једну стратегију а то је да се дружим са девојчица
ма које су алфа женке. То су девојчице које су рибе, којима
су прве израсле груди, које су већ као одрасле и ја сам као
њихов друг. Ја сам у ствари приметио да када пролазим са
њима кроз град то се не дешава, да дечаци када виде мене
са њом неће то радити јер онда су искључили могућност да
им се допадну. И то је мени била стратегија целу основну.
Чак се касније и у средњој некако провлачило да ја морам
да будем близак са девојкама које су рибе, фаце у школи.
Ја мислим да је то мене доста штитило, као и то што је мој
тата у Шапцу доста познат, као супер лик, кул ортак, чак и
са неким мојим другарима – некако ме штитила и породи
ца. И то је било у основној школи тако. Мислим да ми се
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само једном десило да ме један лик погодио сендвичем, али
мислим да се сваком десило тако нешто у школи, неки као
инцидент. Мислим, он је мене погодио са намером зато што
сам ја „женски петко”. И ја сам отишао код разредне и на
правио хаос. Био сам у фазону или ће он добити укор или ћу
ја тражити да се пребацим у другу школу. Он је добио укор
и гледао ме онако испод ока, што је мени све било страва јер
значи ја имам моћ да ти због мене добијеш укор, ја сам иско
ристио своје право да се жалим својој разредној, директору
и шта год. Средња школа је била другачија јер сам се ауто
вао и баш ме било брига. И некако сам осећао то као моћ
што они мени добаце а ја не одреагујем и то мене апсолутно
не потресе (Крис, 31, Београд)”.
Поред ових аспеката, важан је и визуелни аспект појавности
LGBTTIQ особа. Бојан, транс мушкарац говори о положају
транс популације у Србији:
„Катастрофа је транс особама. Доста транс особа, а пого
тово транс жена нема подршку унутар породице. Ајде, за
транс мушкарце и ђене ђене, али за транс жене је катастро
фа, јер замисли ти једног хетеросексуалног мушкарца који
је син, – ееј, син бре, и сад тај син у једном моменту каже да
није син, и да не жели то да буде. И јако су ретки случајеви
да породица комплет прихвати транс жену, јер транс дечаци
када одрастају, девојчица кад се обуче у одећу дечака, друга
чије је прихваћена, а кад си дечак који се обуче као девојчи
ца то је већ проблем. Јер није чудно ни када феминина жена
обуче мушку кошуљу, мушке панталоне, то је као добро. А
замисли мушкарац који је онако маљав, маскулин, обуче ха
љину, биће као – шта је ово? То се зове real life тест, да ти
видиш како се у јавности носиш са својим идентитетом са
којим желиш да прођеш, у разноразним окружењима, и како
те људи перципирају” (Бојан, 29, Београд).
Значења које се приписују родним идентитетима су одређе
на дубоко визуелним аспектом, појавношћу. За транс особе
њихов род, транс идентитет није нешто што могу лако да
„прикрију”, посебно у периоду транзиције (док је сексуална
оријентација често место конфузије тек када се испољи, ка
да је предмет пажње). Транс особе зато сведоче о разликама
које постоје и различитим кодовима који се приписују транс
мушкарцима у односу на транс жене. За транс жене, много
је теже у српском друштву, које је претежно хетеро патри
јархално, усмерено на маскулини идентитет – док је транс
мушкарцима донекле лакше да се уклопе у онај родни иден
титет који желе (мада ако се не уклапају, то је такође пробле
матичан положај који може да створи доста страха и тран
сфобије). Бити недовољно жена или недовољно мушкарац
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је „искакање” из задатих и крутих мушко женских родних
улога. Визуелни кодови за транс особе су јако битни, по
себно у ситуацији када постоји непоклапање начина на који
се родно одређују са личним документима, што је један од
највећих проблема за транс популацију у Србији.

Закључак
Постојање искустава као што су сексуална оријентација ко
ја је другачија од хетеросексуалне као и родних идентитета
који нису бинарни, и са тим повезани насиље, стигма и не
разумевање од стране друштва, чини да можемо говорити у
размишљати о посебној „култури” која је позната припад
ницима/припадницамаЛГБТ популације, а коју углавном не
деле хетеросексуалне жене и мушкарци.
Ако културу према Герцу, чине „друштвено установљене
структуре значења”, можемо претпоставити да припадници
LGBTTIQ популације чине део скривене и невидљиве кул
туре, јер постоје значења која су опозитна хетеронорматив
ним и која конституишу сазнајни и емотивни свет нехетеро
сексуалних особа. Бити у опозицији са хетеронормативним
значењима значи изложеност дискриминацији и насиљу,
значи доста неспоразума и осећаја неразумевања, али значи
и отпор, извесни изазов друштву које је нормирано према
хетеросексуалним правилима и бинарним родним режими
ма у којима су јасно раздвојене категорије хетеросексуално/
хомосексуално, мушкарац/жена. LGBTTIQ „култура” може
деконструисати ове опозиције, у томе је њена моћ и вред
ност за шире друштво. Али, отуда и страх који се често ја
вља из десничарских и конзервативних кругова – наводна
опасност да ће доћи до нестанка породице, док се ради о
урушавању хетеросексуалних привилегија на којима по
чива традиционална концепција друштва у коме се жене и
сексуалне мањине третирају као мање вредне.
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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 non-heterosexual 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
non-heterosexual persons. The experiences such as sexual orientation
different 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.
Key words: LGBT, identity, Gerc’s understanding of culture, stigma,
internalized homophobia, violence and discrimination
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KAKO MISLITI PRAKSU RADA
HANNAH ARENDT – VANJA SUTLIĆ –
SUVREMENOST
Sažetak: Suvremeni pristupi pojmu rada i praxisa imaju mnogostru
ke horizonte. Ovdje se polazi od aristotelovskog odnosa spram rada
kod Hannah Arendt i njenog inzistiranja na istinskom ljudskom djelo
vanju, odvojenom od instrumentalnih odnosa. Kako god da je mislila
rad, reducirajući ga na nuždu održanja života, kod nje je važno cjelo
vito shvaćanje prakse kao prostora različitosti, mogućnosti i slobode.
Jedna od zagonetnih teza kod H. Arendt je kritika Marxova shvaćanja
rada. Razlikovanje rada i proizvodnje, na tragu Karla Marxa, vrlo je
istančano razvijeno kod Vanje Sutlića. U njegovim tekstovima pokazuje
se da je istinska proizvodnja (kao productio) zapravo otkrivanje bitka
koji se skriva iza otuđenja. Stoga je suvremeno shvaćanje čovjeka kao
stvaralačkog bića temeljni moment osmišljavanja svijeta.
Ključne riječi: rad, proizvodnja, praxis, Hannah Arendt, Vanja Sutlić,
Karl Marx

Klasične teze o radu kao muci i tlaci nisu ugasle nego su zado
bile nova obličja. Današnji čovjek je deziluzionirani pripadnik
tehno-znanstvenog poretka, sa svim svojim (ne)mogućnostima u
ustrojenom svijetu, subjekt koji sebe u radu objektivira, ozbilju
je i otuđuje, u nezavršivom dinamizmu izmjeničnog oslobađanja
i porobljavanja. Jesmo li slobodni? Nastojimo kako slobodovati,
tako se i oneslobođavati, u gustom tkanju teško shvatljive i kom
pleksne uvjetovanosti. Suvremeni pristupi pojmu praxisa i svim
njegovim dimenzijama imaju mnogostruka dna, odnosno neus
tanovljive bezdane u kojima se presijecaju pitanja slična arend
tovskom orijentirajućem upitu: Što činimo kada djelujemo? Ta
kvo pitanje zais ta ima smisla samo ako se postavlja u pluralizmu
(ili: poliarhizmu) vrijednosti, tj. ako priznamo da živimo u svije
tu u kojem smo određeni fragmentarnošću i nedovršenošću zbi
lje. Suočeni s nedostatkom povjerenja u velike ideje dvadesetog
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stoljeća (npr. napretka), ipak moramo nastaviti s propitivanjem
‘radnog društva’, smisla proizvodnje i ozbiljenja kroz djelova
nje. Odgovori iz post-postmodernih načina mišljenja nekada su
inspirativni, a katkada kao da pozivaju na sučeljavanje s kon
ceptom ‘povijesnog mišljenja’, pri kojem nije presudna aktualna
novost teorije/pristupa, nego uvid u istinski suodnos onoga što je
bilo, jest i može biti, zbog uvijek nove teorijsko-praktičke kon
stelacije, a ono što shvatimo i postuliramo trebalo bi biti mišlje
nje u “tvorbi zajednice i proizvodnji svijeta iz kazivanja našeg
neponovljivog zbivanja povijesti”.1
Razlikovanje između rada i proizvodnje odgovara razlici prirode
i svijeta. U jednom području Ja se uspostavlja i zais ta postoji, u
drugo područje sklanjamo se kako bi održali naše biološko bi
će. S obzirom na ovo, ma kako glorificirali rad, koliko god ga
u modernom dobu protegnuli na sva djelovanja (i pisac kaže da
radi, violinist ide raditi i odraditi svirku i sl.), rad ima ciklič
ku strukturu koja odgovara životu prirode. Ta je struktura kod
Arendt povezana sa potrošnjom. K tome, kod Arendt je proizvo
đenje otvaranje Ja prema svijetu. Govoreći o svom ranijem radu,
Arendt u The Life of the Mind, kaže:
“U knjizi Vita activa u kojoj sam se bavila životom provedenim
u delovanju, posebno me je interesovalo kako to da se suprotna
ideja potpunog mira koji donosi vita contemplativa toliko na
metnula da u poređen ju s tim mirom sve razlike među razno
vrsnim aktivnostima vitae activae nestaju. U poređenju s njim,
više nije važno da li obrađujete zemlju, ili proizvodite upotrebne
predmete, ili delujete s drugima u nekim zajedničkim poduhva
tima. Čak i Marks, u čijem delu i mišljenju pitanje delovanja ima
tako značajnu ulogu koristi pojam praxis da bi označio ono šta
čovek radi nasuprot onome šta misli”.2
Vita activa (ili Amor mundi, kako je prvotni, zamišljeni naslov te
knjige) stoji na tragu raščaravanja metafizike i prekidanja s tra
dicijom. To djelo je posvećeno razumijevanju djelatnog čovjeka
(onome što činimo kada djelujemo), a već je taj prvi i temeljni
odredbeni smisao horizont aristotelovski. Naim
 e, aristotelovski
mišljeno u pravom smislu jesmo kada smo djelatna bića; energe
ia se može ispoljavati u tri načina života: bios theoretikos, bios
politikos i bios poie tikos. U svim tim modusima bivstvovanja
1 Sutlić, V. (1994) Uvod u povijesno mišljenje, Zagreb: Demetra, str. 152.
2 Arent, H (2009) Život duha, Beograd: Službeni glasnik, str. 19. Što se tiče
Arendtičine kritike Marxa, prema njoj je Marxov paradoks u tome što njego
vo shvaćanje proizvodnje ostaje u okviru anti-političke (platoničke) filozof
ske tradicije. Zašto je tome tako? Moderni filozofi više su teoretičari društva
nego politike. U smislu kako Arendt shvaća političko, Marx nije u istin
skom smislu političan, jer se prvenstveno zanima ekonomskim analizama i
raspodjelom društvenog bogatstva.
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može se ispoljavati narav čovjeka, tj. logosni moment psyche
kao mjesto harmonije i jedinstva svega. Aristotelovska logo
centričnost stoljećima je određivala mnogostruke pravce za
padnjačke racionalnosti, sve do (post)modernih inverzija iste.
U tom smislu, dekonstrukcija logocentričnosti (metafizike), bi
lo u izvedbi Jacques a Derridae ili Hannah Arendt, nikada ni
je jednostavna jer filozofske kategorije nastavljaju određivati
fundamentalni način našeg uvida u svijet.
Kako je prevladavanje metafizike (pogotovo kada se odvija za
obilazno u odnosu spram epohalnog Kantova poduhvata) uvijek
u opasnosti i preuzetnosti proturječja (jer je povijest filozofije u
osnovi povijest metafizike), pa u nedostatku leksike i sintakse
koja bi bila izvan te tradicije često je na djelu fokusiranje na neki
aspekt egzistencijalnog i djelatnog sklopa. Tako je i kod Arendt
u Vita activa primarno ponuđena dijagnostika našeg suvreme
nog otuđenja: mi smo u svojevrsnom ‘zaboravu praxis’. Ovu je
sintagmu Dana Villa ponudio3 kao tumačenje arendtovske kri
tike suvremenog zanemarivanja javnog i političkog područja
od strane mainstream filozofskih pravaca. Aluzija na znameniti
heid eggerovski ‘zaborav bitka’ je naravno snažna, ali je može
mo transcendirati tako da je uzmemo kao odskočnicu za posve
drugačiji teorijski okvir.
Arendt voli analogije i alegorije, posebice su joj drage reference
na moderno stanje. Njena slika o putovanju u svemir kao zna
men modernog otuđenja od svijeta dramatičnija je nego što či
tatelj u svojoj prvoloptaškoj reakciji sluti. No modernost karak
terizira i bijeg iz svijeta u sebstvo. Ovo je pak oblik unutrašnjeg
egzila, pri čemu individualno sebstvo odbacuje zajednički, ljud
ski svijet. Romantizam (od kraja 18. stoljeća do u prvu polovicu
19. stoljeća) formirao je i odredio razvoj modernog društva, ero
dirala je sloboda javnog i političkog područja, što je pripremilo
epohu konformizma i konzumerizma. Romantički autori (npr.
pjesnik William Wordsworth, 1770-1850), snažno su naglaša
vali vrijednost intimnosti i samotnog umjetničkog stvaralaštva.
Arendt shvaća Rousseau a kao protivnika: on je imao negativan
utjecaj u smislu kako ona tumači ključno otuđenje suvremeno
sti: svjetsko otuđenje ili otuđenje od svijeta. Ono ima korijene
još u platoničkom ili srednjovjekovno-teološkom tezariju, ali je
posebice preko romantizma i kroz tehno-znanstvenu civilizaciju
pripremilo put za vladavinu mase i pojavu totalitarizma.
Otto Pöggeler upozorava na više mjesta o isprepletenosti miš
ljenja H. Arendt i M. Heid eggera. Isto se vidi i u njihovom

3 Usporediti: Villa, D. R. (1996) Arendt and Heidegger. The Fa
te of the
Political, Princeton: Princeton University Press.
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zajedničkom odbijanju tzv. praktičke filozofije.4 Naim
 e, dok je
ta sintagma za Arendt nešto gotovo proturječno s obzirom na
njenu tezu da je glavnina zapadnjačkih mislilaca određena zabo
ravom praxis, dotle je za Heid eggera vrlo važna distanca spram
bilo kakve simbiotike konkretne filozofske discipline i ‘izvornog
mišljenja’. Prema Pöggeleru, Arendtičino pitanje o istinskom
bivstvovanju, s obzirom na propitivanje onoga što je bio grč
ki polis, mora se dovesti u vezu sa Heid eggerovim tumačenjem
Aristotela. Aristotelovsko shvaćanjе praxisa (suodnosa theoria i
praxis), samo je okvir u kojem se kod Arendt razvijaju mnogo
brojni uvidi, od kojih se Heid egger, zbog njihove ‘konkretnosti’
i hibridnosti zasigurno sklanjao. Dok se kod Heid eggera svako
dnevlje emfatično veže uz fluidnost onoga das Man (bezlično
Se), Arendt se opredjeljuje za pluralitet kao istinskost što će
transcendirati kako pravocrtne tehničke zadanosti modernog
društva, tako i atavističke koncepte predmodernih filozofema.
Naravno, problematično je što Arendt koncept zajedničkog dje
lovanja (Action) odvaja od rada (Labor) i proizvođenja (Work),
pa bi društveni problemi tako postali tehničkim pitanjem, a ne
horizont za istinsko političko optiranje. Dok se Heid egger pitao
o tome koji bi politički koncept odgovarao tehno-znanstvenokibernetičkom dobu svijeta, Arendt se otvara konceptu pluralno
sti, ali kao da je sa Heid eggerom zapravo dijelila zajednički ton
(ugođaj, uštimanost) za prvenstveno ‘negativno’ čuvstovanje
duha vremena (Zeitgeist). Naim
 e, Arendt se distancira od suvre
menih događaja te konstantno naglašava razboritost i prosudbu
(phronesis i Urteilskraft). Ono što nam pak kao građanstvu svi
jeta nedostaje, teško je dostižno. Nije riječ o tome da uski krug
intelektualne i umjetničke elite više diskutira i stvara, nego o po
trazi za novim osvjetovljenjem čovjeka kojem je kao građaninu
orijentir da svijet iznova učini političkim.  
Ukoliko je problem (i) filozofija, Platon je krivac nad krivci
ma. “Upravo filozofija, koja je htjela izgraditi jednu političku
filozofiju a filozofe postaviti za kraljeve, ima mjerodavan udio
u tom razaranju političkog. Hannah Arendt preuzima tehničku
interpretaciju Platonovog nauka o idejama, kako ju je oblikovao
Heid egger (zanatlija najprije vidi ideju, potom prelazi na čin;
tako se, pak, razara zajedničko djelovanje u javnom području.
Znanost i tehnika – kakve je razvilo novo stoljeće – konačno su
ostvarili tu postavku […] Suglasnost između Heid eggera i Han
nah Arendt sastoji se u tome da nije moguća politička filozofija
koja, polazeći od uvida u ideje, upravlja djelovanjem”.5

4 Usporediti: Pöggeler, O. Heidegger u svom vremenu, Sarajevo: TKD Šahin
pašić, str. 129-131.
5 Isto, str. 132.
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Kod Arendt, moderno djelovanje je nadomješteno proizvođe
njem i radom, u sve pore ljudskog postojanja zavlači se ekonom
ski model: sveprožimajuće kalkulacije i profiti odavno određuju
ljudske odnose, sve djelatnosti su srozane na rad, a metafizika je
umnogome utjecala na tehničko disponiranje svijeta (npr. He
gel i filozofiju shvaća kao rad – rad pojma). Navedeno se može
shvatiti i u horizontu osnovnih postavki uglednog njemačkog fi
lozofa, Otta Pöggelera. Ovaj znameniti tumač fenomenologije i
napose Heid eggera, olako kritizira temeljne postavke knjige Vita
activa. Naim
 e, kada ustvrdi6 da Arendtičino tumačenje prakse
povređuje odnos spram prirode u koji se moramo uklopiti ili da
njene distinkcije rada i proizvodnje povređuju fenomene, to ni
je ništa drugo nego teza s kojom se u ishodištu tvrdi da svaki
autorski stav možemo na neki način eskivirati samo ako nazna
čimo drugačije problemske i metodske horizonte. Smatram da
Arendt ne ‘presijeca’ odnos spram prirode, nego ga ustrojava u
aristotelovskom postavu, a mnogo puta iskazana kritika spram
rigidnosti njene trodiobe vita activa (rad, proizvodnja, djelova
nje) gubi oštricu pred smislom takvog poduhvata: odijeliti istin
sko ljudsko djelovanje (u čistoći njegove samosvrhe) od svih
instrumentalnih odnosa u koje nas stavlja ‘svinjski polis’ (grč.
polis porkos). Često je isticana teza da njeno usko shvaćanje dje
lovanja kao sukusa političkog ne odgovara zbilji suvremenosti,
no riječ je zapravo o tome da je projekcija djelovanja koje će
imati istinski prostor slobode višeslojna: ona je kritika posto
jećih otuđenja, poziv na povijesno mišljenje i orijentiranje, za
zivanje doba svijeta iz kojega ćemo konačno iskoračiti kao iz
‘mračnog doba’. Dvadeseto stoljeće otvorilo je premalo vreme
na/prostora za ono što je procvjetalo u europskom osamnaes tom
stoljeću; mračnost naše epohe je kao neka regresivna evolucija:
propadanje u prošla vremena u kojima je Drugost bila neprepo
znata, a svjetlost umjetnosti i znanosti slabašna. Stoga je ovdje
riječ o traženju ireduktivnih referentnih točaka istinski ljudskog
na koje će se magnetski skupljati žar velikih potraga prošlosti i
nada budućnosti, kako bi se othrvali instrumentalističkim po
stavima tehno-znanstvene epohe u koje propadamo zbog neo
drživog odnosa spram prirode u sebi i srozavanja politike na
tehniku. U tom smislu, ako filozofiju i svako bitno mišljenje ne
prosuđujemo ‘od vrha’, od smisla do kojeg joj je stalo, naveliko
promašujemo.
Mnoštvo je smjerova iz kojih se može kritizirati Arendtičina
podjela vita activa, od weberijanske do neomarksističke per
spektive. Mnogima je ta podjela odveć gruba, čini se da se za
nemaruje bilo kakva preklapajuća i dijalektička veza između
područja nužde i slobode. Aristotelova hijerarhija djelatnosti
6 Isto, str. 134.
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rada, djelatnosti proizvođenja i djelatnosti djelovanja kao da u
konačnici osigurava prostor slobode samo za manjinu, tj. kao
da je Arendtičino shvaćanje politike odveć ekskluzivističko u
redukcionizmu spram mnogih aktivnosti koje smatramo važnim
za ljudskost čovjeka. O čemu je tu riječ?
U traženju samodostatne slobodne djelatnosti, s onu stranu in
strumentalističke usmjerenosti, Arendt pokušava nadići mo
mente suvremene politike koji joj se ne čine izrazom otvore
nosti (i) slobode. Umjesto smislotvornosti, suvremena politika
je tehnika preživljavanja, socijalnog uštimavanja i pukog prag
matičkog kalkuliranja. Kada je primarno socijalno pitanje (od
radnog do karitativnog aspekta, npr.), na djelu je biologiziranje
i reprodukcija. Naravno, životni proces nije nebitan, izlišno je
ustvrditi da iz brige za pojedinca i vrstu proishode one uistinu
ljudske aktivnosti, ali bivanje u njemu je – prema njenom (ipak)
grekofilskom orijentiranju – ostajanje u (cum grano salis) predljudskom trajanju.
Također, za hegelovsko-marksističku tradiciju razlikovanje rada
i proizvođenja nije samorazumljivo. U najboljem slučaju moglo
bi se reći da ta distinkcija nije dovoljno naglašavana. Ono što
je za Arendt referentna točka razlikovanja proizvođenja spram
rada jest svrhovitost, koja je imanentna dugotrajnijim proizvo
dima proizvođenja, za razliku od jednokratnosti proizvoda rada.
Rezultat proizvođenja razlikuje se od cirkularnosti i nužnosti
radnog procesa. Umješnost ili umijeće, spravljanje i(li) sačinja
nje, sve od činjenja obrtnika do tvorbe umjetnika, imaju spe
cifičnu poziciju u području vita activa koja se može istumačiti
referencom na Aristotela:
“Umijeće se ne bavi onim stvarima koje jesu ili nastaju po nu
žnosti, niti pak onima što su takve po naravi; timе je počelo u nji
ma samima. I budući su, dakle, tvorba i činidba različite, nužno
je da umijeće bude tvorba (poie s is), a ne činidba (praxis)”.7
Dakle, proizvođenje nije po naravi nego je neka vrsta nasilno
sti, usuprot prirodi. Postvarenje ili reifi
 kacija ne pronalazi put
unutar prirodnog procesa rasta i propadanja, nego usprkos i iz
van njega. Stabilnost ljudskog života tek je omogućena ovakvim
izlaženjem iz stalno obnavljajućeg prirodnog ciklusa. Ona u se
bi ima negativitet koji nije posredujući element u hegelovskom
smislu. Drugačije od toga (jer nije ‘druga narav’), taj negativitet
kod Arendt svojom ne-prirodnošću otvara prostor za ljudski svi
jet. Proizvodi proizvođenja stoje između prirode i humaniteta
(u strogom smislu). Ovo je pak u konačnici uspostavljanje
7 Aristotel (1992) Nikomahova etika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada,
str. 117. (EN VI 4, 1140 a 14-17).
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hijatusa između slobode i nužnosti, premda svijet uspostavljen
proizvodnjom nije po sebi područje slobode; štoviše, njegova
instrumentalnost ponekad se čini bližom ‘uzaludnosti’ radnog
procesa. Međutim, ukoliko je netrajnost radnog procesa isto
značna ispražnjenosti od smisla, instrumentalnost procesa pro
izvođenja lišava je neovisne vrijednosti. Ova je razlika značajna.
Vanja Sutlić, mislilac kojeg uobičajeno svrstavaju u nasljedova
telja Marxa i Heideggera, premda je takvo klasificiranje umnogo
me promašeno, posebice je važan s obzirom na tematiku praxisa
(a ovdje to u konačnici znači: odnosa spram proizvodnje, rada i
stvaralačke tvorbe svijeta) jer čini neke ontologijske diferencije
s obzirom na smisao rada i proizvodnje. On uočava8 da Marx u
nekoliko svojih tekstova: Ekonomsko-filozofijski rukopisi i Nje
mačka ideologija otuđenu ljudsku svijest naziva radom, a njeno
slobodno ispoljavanje proizvodnjom. Nažalost, Arendt je upra
vo zanemarila distinkciju proizvodnje i rada iz horizonta smi
sla onoga do čega je bilo stalo Marxu. Kada Arendt kod Marxa
pronalazi proturječja9 s tezom se kod njega traži prevladavanje
rada kao otuđenja, a da je čovjek istodobno shvaćen kao radno
biće, na djelu je prilično nediferencirano čitanje Marxa. Stoga
je instruktivno uvidjeti kako Vanja Sutlić iz perspektive nastoja
nja oko povijesnog mišljenja pristupa pojmu prakse kod Marxa.
Njemu je prioritetno razmatranje bitka (biti) čovjeka, odnosno
njegovo razlikovanje od bitka stvari. Prema Sutliću, kod Marxa
postoji razlika između proizvodnje kao slobodne ljudske djelat
nosti, kao biti čovjeka (generičkog života), kao svjesne životne
djelatnosti i rada kao otuđenja ljudske djelatnosti, kao apstrakt
nog rada koji tvori robe, kao rada koji je stvar među stvarima.10
Ma koliko se suvremeni uvidi u bit rada i radnika razvijali u
smjeru kibernetičkog tehno-znanstvenog postava i mnogovrsnih
uvida u zapalost naše epohe, Marxovi uvidi stoje kao epohalna
prekretnica. Premda je od njegova vremena radikalno izmije
njena realna ekonomija, još uvijek je važna njegova kritika po
litičke ekonomije, koja se zasniva na “razlikovanju proizvoda
ljudskog rada od formalnih robnih i društvenih pretpostavki nji
hove proizvodnje”.11 Što su stvari, što je roba, kakvi su predu
vjeti proizvodnje, povijesno je uvjetovano. U konačnici, ideo
logijskim prividom u vezi naravi robe prikrivaju se društvene
8 Usporediti: Sutlić, V. (1972) Bit i suvremenost, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 44 etc.  
9 Usporediti: Arendt, H. (1991) Vita activa, Zagreb: Biblioteka August
Cesarec, str. 67-109.
10 Usporediti: Sutlić, V. (1972) Bit i suvremenost, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 23-31.   
11 Usporediti: Rodin, D. (2012) Poraz prosvjetiteljstva, Zagreb: Naklada Breza,
str. 35.
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nejednakosti koje generira robna forma. Marx je smatrao da lju
di vladaju nad ljudima pomoću vladavine nad stvarima. S obzi
rom na navedeno, Sutlić promišlja konstituense ljudskog u vezi
s pojmom odnosa, a pojam odnosa otvara horizont otvorenosti
same (jer i bitak je odnos, prema Sutliću), u smislu da se istinska
bit čovjeka kao bića odnosa pokazuje kroz njegovu stvaralačku
(proizvodnu) djelatnost.
“Svi oblici otuđenja proizlaze iz rada kao specifičnog odnosa k
bićima u njihovoj sadašnjosti, realnosti, prisutnosti, aktualno
sti, ili, što je isto, iz rada kao djelatnosti čiji je cilj proizvodnja
roba […] U otuđenju je samstvo (Selbst) nemoć, trpljenje, rad
kao djelatnost usmjerena protiv čovjeka, a drugi čovjek gospo
dar nad čovjekom radnikom. Temeljno otuđenje je pervertiranje
proizvodnje bića iz bitka u rad koji stvara robe”.12
Kroz diferenciju proizvodnje i rada vidi se razlika između mark
sizma i pragmatizma, novovjekovnog aktivizma i Marxova
shvaćanja prakse. U odnosu spram bića (i stvari) čovjek se ne
mora samo otuđivati i dehumanizirati, nego se može i afirmirati
u odnosu spram njih. Prozvodnja (sutlićevski: pro-iz-vodnja bi
ća iz bitka) nije ‘svakodnevna zapalost’ (alltägliche Verfallenhe
it), kako to stoji kod M. Heid eggera, nego to, prema Sutliću, važi
samo za otuđeni rad koji ne treba identificirati s proizvodnjom.
Svijet se danas drugačije razdjeljuje i ustrojava nego ranije. U
postkolonijalnom svijetu današnjice, kapitalizam je metamor
fozirao u globalizam. Informacijsko doba na drugi način odre
đuje prostor-vrijeme, ekspanzija i dostupnost se uspostavljaju
drugačije, restrukturacija društvenih procesa i odnosa nadilazi
sve ranije poznate odnose. Umjesto nekadašnjih prirodnih grani
ca, moderno doba ima wi-fi domene, informacijsku tehnologiju
i složene reprodukcijske lance koji umnažaju potrebe od smisla
ispražnjenog čovjeka. Radni i proizvodni odnosi intenziviraju se
u formama modernog robovanja (potplaćeni i prekarni rad etc.).
Nestanak javnog prostora proizveo je nestanak suverene drža
ve, tradicionalna/konzervativna tumačenja naše situac ije više ne
mogu pratiti hektične mijene u kojima jesmo. Suvremene krize
nepovratno i korijenski mijenjaju jezik i značenjski sklop kojim
dijagnosticiramo novu reprodukciju života.
Ako je danas na djelu kriza kapitalizma, što nam to govori o
praksi? Kao prvo, Marx je o krizi kapitalizma govorio na ima
nentan način, predviđajući njegova entropička urušavanja. Bu
dući da se kapitalizam (vjerojatno) ipak ne urušava nego tran
sformira (urušavajući zadnje oaze slobode i ljudskosti), zapravo
12 Usporediti: Sutlić, V. (1972) Bit i suvremenost, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 30.
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prvenstveno nestaje smisao praxisa. O sadašnjoj krizi kapitali
zma kaže se pak13 da je “eksterno generirana”. Kapital više ne
upravlja mikro-elektronskom tehnologijom. Profitna stopa, kako
je Marx predviđao, nije smanjena nego prebačena u financijski
sektor. Financijama upravljaju banke koje ne ostvaruju profit po
sredstvom proizvodnje dobara nego kroz kamatu na kreditirani
novac. Kada je Marx kritizirao političku ekonomiju, uopće nije
činio distinkciju kapitala na industrijski i financijski. Njegovo
shvaćanje kapitala je takvo da kapital kontrolira svoje financije.
No s jezikom tradicionalne ekonomije ne može se doći do od
govarajuće semantike suvremene ekonomske krize. U važnim
svjetskim bankama novac ne potječe samo iz standardne akumu
lacije viška kapitala, već i iz plasmana fiktivno kreir anog novca.
Financijske institucije se vrlo ‘slobodno’ (da ne kažemo mutnim
teorijskim izrazom: ‘liberalno’) odnose spram kapitala. Prema
D. Rodinu14 danas prevažnu ulogu ima hibridni novac, koji je
ili fiktivni novac ili je nastao proizvodnjom inovacija u mno
gim modernim sektorima. Kroz nove oblike reprodukcije stvara
se nova konkurencija i nova znanja. Ona opstoje paralelno uz
starije oblike reprodukcije. Među njima se događa sukob, ali i
nužda međusobnog toleriranja jer bi naglo i umjetno istiskiva
nje jednog sektora prouzročilo socijalnu katastrofu za ogroman
broj ljudi.
Ali što je alternativa? Umjesto revolucije, suradnja? Dok se mo
derni inovativni sustav i know-how sustavi u pravilu nalaze u
bogatijim državama, tradicionalna industrijska proizvodnja pre
težno je u nerazvijenom svijetu. Ovaj prvi sektor koristi se kom
pjutorskom kontrolom takva novca, permanentnim variranjem
kamatnih stopa, jeftinim ili skupim kreditima, otpisima dugo
va zbog budućih ekstra profita. Financijsko poslovanje banaka
je strogo kontrolirano i programirano. Stoga je ono što zovemo
neoliberalizmom sustav neslobode. Radnici su danas umnogo
me opterećeniji nego ikad prije, ali financijske institucije i kredi
tori ne isisavaju više direktno rad i radništvo, nego profit od ka
pitala. Proizvodnja profita je umjetno generirana, diljem svijeta
velika poduzeća su pod teretom otplate skupih kredita. Plasmani
fiktivnog novca propadaju, nisu industrijski oplođeni, a rezer
ve realnog novca u bankama ne mogu pokriti gubitke plasma
na fiktivnog novca. Kapital se više ne reproducira autonomno.
Razmjeri mogućih socijalnih kriza s obzirom na ovakvu krizu
kapitala ne mogu se predvidjeti. Sve produktivnije i skuplje teh
nologije generirat će nezaposlenost. Paradoksalno, industrijski
rad ugrožen je i inovativnim radom, koji se ne mjeri vremenom
13 Usporediti: Rodin, D. (2012) Poraz prosvjetiteljstva, Zagreb: Naklada Breza
str. 199 etc.
14 Isto, str. 202 etc.
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provedenim u specifičnoj djelatnosti rada. Nadrealna i fiktivna,
neljudska i strogo determinirana, suvremena ekonomska recesi
ja je bez presedana. Zato je potrebno tražiti balanse i usuglaša
vanje ovih različitih paradigmi, nužnih za nove sprege da bi se
izbjegle tragedije za egzistenciju milijuna ljudi koji privređuju u
tradicionalnim oblicima proizvodnje.
“Globalizam nije izvorni fenomen, već popratni efekt razvoja te
nove tehnologije. Ona bez ratova, kolonizacija, osvajanja, po
koravanja, zatiranja razlika premošćuje prostore i vremenske,
političke i druge granice tradicionalnih kultura i životnih oblika
ne uništavajući ih, već pretvarajući ih u nove životne resurse”.15
Hoće li se i kako dogoditi kooperacija (su-radnja) različitih ob
lika proizvodnje, pod vidom života i smisla a ne logikom kapi
tala, danas je tek tamna slutnja u sjeni sve izglednijih katastrofa.
U slučajevima istinskog produktivnog djelovanja globalizacije
na tradicijske kulturne i klasične oblike proizvodnje, događa
se afirmativni pristup životu, novi izvor života (smisla), što u
pravilu znači izbjegavanje logike kapitala kao prve i prvenstve
ne redukcijske orijentacije. Semantičke relacije starijih i novi
jih načina življenja (stvaranja) jedina su racionalna alternativa
prijetećim društvenim katastrofama.
Ovo istodobno prati i potreba policentričkog političkog uređe
nja. Ako je demokracija prvenstveno projekt, sveriječ koja se
fluidno rasplinjuje, ograničimo li je sadržajno (primjerice: soci
jaldemokracija, liberalna demokracija itd.) uvijek joj nešto uzi
mamo od potencijalnosti (mogućnosti) u kojoj je zapravo njena
bit. To da demokraciju treba misliti polazeći od njene autopo
ietičnosti, u smislu da pretpostavimo ključne dosege političke
suvremenosti kao što su vladavina prava, zaštita manjina, stalno
produciranje i omogućavanje diskursa u formi pozicija-opozici
ja, onda možemo pretpostaviti njenu dynamis koja nije iscrpiva
ili primarno fokusirana na ono ‘kratein’ (vladati) u ‘demokratia’,
nego je prostor otvorenosti i regulativni horizont sebeodređenja
građanina.
Demokracija je poželjan medij za permanentno civiliziranje kul
tura i svakovrsni boljitak građana. Staro i novo, oni koji ima
ju više i oni koji su potrebiti, pitanja jednakopravnosti i vječno
vraćanje neravnopravnosti načelno jednakopravnih, vječna su
pitanja života demokracije kao dinamičnog i otvorenog bivstva
građanina. Demokracija je prošla mnoge povijesne promjene,
čini se da je svagda bila krhka i podložna ruin iranju od strane
interesnih klika (uvijek je postojala oligarhija, a današnji mo
derni oligarsi imaju višestruke demokratske, u pravilu legitimne,
15 Isto, str. 212.
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krinke), generirajući razliku vladajući-vladani. Budući da su
kroz povijest bili iskušani mnogobrojni modeli, premda se meta
morfozirajući vraćaju kao sablasti onoga što je takoreći upisano
u čovjeka kao biće koje često promašuje a rijetko pogađa smisao
i dobrotu, preostaje samo se nadati otvaranju putova solidarnosti
a ne obnavljanju nekog kanibalskog društvenog procesa, u ko
jima su jedine konstante kapital i moć što se besmisleno umna
ža proizvodeći bijedu i očaj za mnoštvo. Isključeni, odbačeni i
prezreni, oni koji nemaju šanse za tzv. tržište rada, pokazatelj
su da ono što danas nazivamo demokracijom često samo omo
gućuje oligarsima da vladaju “u ime naroda”, te da kroz kiber
netički ostvareno društvo spektakla uspostavljaju vlast nad jav
nošću. Dominacija i preobilje jednih, bijeda i izolacija drugih.
Isto uništava pluralizam i različitosti, a mišljenje različitosti i
uvažavanje razlika ono je što ne možemo prenaglasiti. Budući
da demokracija treba ostvarivati različitosti i širiti prostor slobo
de, upitno je zašto intenzivno stvara plutokrate i oligarhe? Moj
odgovor je da ljudskost treba misliti kao šarolik i vrlo ekstenzi
van snop mnogostrukih uvjetovanosti i nagnuća ka zlu. Na prvi
pogled ovo implicira svojevrstan antropološki pesimizam. No
teoriju i praksu, mišljenje i život, ne trebamo locirati oko kratko
vidnog pesimizma ili optimizma, nego ustrajati na mogućnosti
uvijek iznova ostvarive svjetovnosti svijeta. To je jedina istinska
izvorna dimenzija ljudskosti, koja nikada neće zastarjeti, ma ko
liko i kako intenzivno doživjeli rezignaciju i neuspjeh u realnim
odnosima i društvu.
Moderna distinkcija je u tome da su privatni interesi postali jav
na briga, zatamnjeno je klasično razlikovanje javnog i privatnog
područja. Ma koliko se takav stav činio nemodernim, to je jedna
od ključnih arendtijanskih referenci, čijim (pre)naglašavanjem
želi istaknuti mogućnost stremljenja svojevrsnoj ‘čistoći’ u ‘di
jeljenju riječi i djela’, s onu stranu biološko-ekonomsko-tržišnih
momenata. Javno područje treba imati svrhovitost u sebi, jer je
čovjek zoon logon echon. To što mi više za to nemamo politički
sluh, znamen je zapalosti i otuđenosti naše epohe. U tom smislu,
mnoge radikalne kritike moderne conditio humana, kao što je
marksistička, ne dolaze do temeljnog uvida u problem prakse.
Stoga je njen rad pokušaj prekida s prevladavajućom tradicijom
i propitivanje zamrlih ljudskih mogućnosti slobodovanja. Tako
đer ona optira za pluralizam. A pluralnost je drugo ime za druga
čijost, za mogućnost istinskog mišljenja kao prosudbe i uvaža
vanja mnogovrsnih stajališta Drugih, za ljudskost koja nije za
tvorena u jednodimenzionalni ideologijski obrazac (ili kojigod
drugi nemisleni i neosobni diktat ustrojenog svijeta).
U priključku na Aristotelovu Politiku, Arendt određuje rad kao
zajedničku nužnu aktivnost ljudima i životinjama. Stoga je rad
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najmanje distinktivna ljudska aktivnost, a k tome je kroz povijest
bila prvenstveno vezana uz tijelo, činjena u privatnosti, njegova
nužnost je druga riječ za prirodnost koju čovjek kroz aspekt ani
malnosti dijeli sa drugim živim bićima. Rad jest nužda, što znači
da će ga biti dok bude ljudi, pa i u arendtijanski diferenciranom i
reduciranom određenju. Međutim, problematično je zauzimanje
svih ljudskih područja od strane animal laboransa, koji izvor
no privatne aktivnosti prezentira u nestajućem javnom području.
Život u praxis iščeznuo je, a metabolički procesi su isključivi fo
kus medijske sfere. U dobu ‘slike (bez) svijeta’ na djelu su kata
strofalne metamorfoze, pa ovakvi zazivi izvornog razumijevanja
prakse nisu jednostavno nemoderni i reakcionarni, nego radi
kalna fenomenologijska kritika konzumerizma, pukih bioloških
i privatnih interesa, emancipacije rada kao takvog (što nipošto
nije istoznačno s radničkom klasom) i njegovog presezanja na
sve ljudske aktivnosti. Čovjek je zoon politikon, društveno biće,
tj. biće koje konstantno može i treba nadilaziti ne-slobodu i za
danosti biologičnosti svojeg bića. Stalno se oneslobađamo i to
je naprosto normalni aspekt našeg života. No također se i oslo
bađamo, i to već uvijek kada isto tek pokušavamo, kada jesmo
sloboda a ne da samo ‘imamo slobodu’ etc. Dinamizam slobode
i neslobode druga je riječ za dinamizam širokog spektra ljud
skosti. Vođen vizijom istinske ljudskosti, Arendtičin pogled je
distingvirao područje ljudske djelatnosti.
Kod Sutlića rad postaje Rad; umjesto Hegelove Ideje (koja je
pala u vrijeme), to je novi apsolut, ujedno i epohalno određen.
Upravo je pojam rada kao dio šire sintagme ‘praksa rada kao
znanstvena povijest’ jedna od najin ovativnijih sintagmi na na
šem (misaonom) području. Čovjek je praktičko biće, tj. praksa
(kao najviši oblik theoria u aristotelovskom smislu) jest bit čo
vjeka. Budući da je bit čovjeka vremenita, filozofija to vidi kao
povijesnost. U tom smislu, čovjek je “povijesni proizvod kao i
sva druga bića”,16 ali osim što je proizvod, on je i proizvoditelj:
“…cjelokupna tzv. svjetska povijest nije ništa drugo do proiz
vodnja čovjeka pomoću ljudskog rada”.17 S ovim određenjima
čovjek se stavlja u dispozitiv samostvaranja, slobode i proizvod
nje. Čovjek je vlastito djelo, kroz djelovanje stvara sebe samoga
budući da proizvodnja nikada nije samo proizvodnja materijal
nih ili duhovnih (mnogovrsnih ne-materijalnih proizvoda u uo
bičajenim, standardnim odredbama), nego se čovjek proizvode
ći odnosi spram punine i cjeline onoga što jest, ne odnoseći se
tek na bića nego na bitak (tj. na otvorenost spram mogućnosti
vlastitog ostvarenja).

16 Sutlić, V. (1972) Bit i suvremenost, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 19.
17 Marx, K (1953) Rani radovi, Zagreb: Naprijed, str. 237.
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Ako se čovjek kao biće prakse kod Marxa i Sutlića u novovje
kovnoj povijesti mnogovrsno otuđuje (na Marxovo četverostru
ko otuđenje rada nadovezuju se mnoga druga suvremena otuđe
nja), prvo otuđenje je otuđenje proizvodnje u (ne-stvaralački)
rad. Proizvoditelj je pri-seban, ozbiljuje svoju bit, samodjelatan,
zbiva se u sebi, ostvaruje se. Novovjeka situac ija je pak par exel
lence situac ija otuđenja. To je horizont koji naglašava distink
ciju proizvodnje i rada, budući da je proizvodnja (kao istinski
i smisleni rad) aktivnost kojom se uspostavlja bit čovjeka, bića
izvode iz bitka, u njoj se čovjek prepoznaje u svojoj osebično
sti (An-sich-sein), priznaje bića po svojoj mjeri i istodobno u
bogatstvu njihovih vrijednosti.
“Čovjek je proizvoditelj bića iz bitka. Zato Marx veže ljudsku
slobodu, tj. bivstvovanje primjereno biti čovjeka uz smanjenje
radnog dana”.18
Čovjek se proizvodnjom potvrđuje u svojoj biti, a kao radnik
upotrebljava svoju bit da bi mogao preživjeti. U proizvodnji
istupa iz puke predmetnosti i prisutnosti stvari, kroz nju jest slo
boda koja potvrđuje navlastitu otvorenost svojeg bića. S druge
strane, postvarenje kroz rad moć preokreće u nemoć, njegovo
biće se premeće u stvar među stvarima, robu među robama. Pre
ma Sutliću, istinska proizvodnja je zapravo otkrivanje bitka koji
se skriva iza otuđenja. Prevladavanje krize otuđenja moguće je
samo ako se dospije u istinsku vremenitost čovjeka. Čovjek je
povijestan i vremenit utoliko što se može oslobađati od prošlog i
pukog sadašnjeg za buduće što kroz njih progovara.
“Povijest je otvaranje zatvorenog, oslobađanje od pukog prošlog
i pukog sadašnjeg za buduće, po kojem ono što je bilo nije proš
lo, a ono što jest nije sadašnje i svagdašnje, pozitivno, ustaljeno,
ustajalo. Iza otuđenog-budućeg što još nije, iza otuđenog-sadaš
njeg što samo sada trenutno jest – skrivena je istinska buduć
nost, koja nosi i pronosi istinsku bilost i istinsku suvremenost”.19
Važno je da svijet rada postaje svijetom proizvodnje, tj. povi
jesnog sklopa jednokratne zgode misaonog bitka i smislenog
vremena”.20 Sutlić u knjizi Praksa rada kao znanstvena povi
jest distinkciju rada tematizira u okviru povijesnog mišljenja.
Misleći mogućnost ‘prave povijesne zgode’, Sutlić misli i neo
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
18 Sutlić, V. (1972) Bit i suvremenost, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 25.
19 Isto, str. 42.
20 Sutlić, V. (1987) Praksa rada kao znanstvena povijest, Zagreb: Globus,
str. 28.
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iskušavanje još neiskušanih putova. Bitak zajednice se gradi, ali
ujedno i razgrađuje, omogućavajući povijesne preokrete iz no
ve konstelacije/zgode bitka, vremena i čovjeka. Samosvjesnost
i iznimnost ljudskosti odgovara samosvojnosti i jedinstvenosti
povijesnog sklopa. U njoj i kroz jezik (u kazivanju) očituje se
personalno-egzistencijalna bit čovjeka. U odnosima slobode i
otvorenosti prekoračuje se rad kroz muku i otuđenje, a dolazi se
u proizvodnju koja je uvijek zapravo ‘proizvodnja svijeta’.
“Iz mraka nekazanoga i nekazljivoga povijesna zgoda u pruža
nju bitka i vremena omogućuje, ali ne primorava, bit čovjeka
na primanje pokazanoga i njegov prijenos na su-bitak otvorenih
ljudi priređujući zajednicu koja je usud koji ne odumire nego se
povijesno mijenja i produbljuje”.21
Marx u Kritici gothskog programa višu fazu komunizma vezuje
uz rad kao prvu životnu potrebu, rad kroz koji čovjek povezuje
druge i sebe u zajednicu, rad koji je autorstvo cjelovite ličnosti.
To je mišljeno i u glasovitoj Marxovoj misli o umjetničkom ka
rakteru (neotuđenog, proizvodnog) rada. No ovo, ma kako se
danas iz neoliberalnog žrvnja novih robovanja čini utopističkim
nedosanjanim snom, uvijek iznova upućuje na unutrašnju proli
feraciju pojma rada (Rada), mišljenje mogućnosti toga što čovjek
jest kao biće rada, o skokovitom prevođenju pojma rada u pojam
proizvodnje (kao stvaralaštva i samostvaralaštva čovjeka kao bi
ća odnosa), odnosno riječ je o iscrtavanju i ponovnom kolorira
nju klasičnog pojma prakse koji je današnjim pragmatističkokapitalističkim žrvnjem srozan u jednodimenzionalne vidike.
Misliti bit rada znači misliti ‘oslobođenje rada’. To nije ‘oslobo
đenje od’, nego pronalaženje mogućnosti za epohalne koordina
te u kojima će doći do iskonskog zbivanja punine života, prakse
u kojoj se bivstvuje i misli polazeći od smisla ljudskosti, sebstva
i Drugosti, a da bi zajednice i zajedništvovanja bilo. U današnjim
vremenima kriza22 potrebno je tražiti temeljite i temeljne preo
brazbe, jer su puke korekcije unutar suvremenih oblika rada kao
robovanja takve da samo pogoršavaju izglede za preokret tradi
cije, za ukazivanje na slobodu kao nenadvladivi i neprekoračivi
moment ljudskog kojeg nikakve palijativne i anestetične metode
društva spektakla ne mogu spriječiti u ostvarenju. U tom smi
slu, pro-iz-vodnja bića iz bitka najavljena je u čovjeku-radniku.
Riječ je o tome da se omogući drugačiji bitak-vrijeme-čovjek, s
onu stranu otvorenog ili prikrivenog robovanja i izrabljivanja.

21 Sutlić, V. (1987) Praksa rada kao znanstvena povijest, Zagreb: Globus,
str. 218.
22 Samo neoliberalni ideolozi kao što je F. Fukuyama mogu smatrati da boljih
vremena od današnjih nikada nije bilo.
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“Mišljenje povijesnog života nezaobilazno pred-postavlja svijet
znanstvenog rada, radne znanosti, jer ga je već uvijek omogućilo
kao što je iz-zazvano njime u suvremenom odlučnom trenutku.
Obrat svijeta je moguć samo iz njegova središta, ne iz oboda koji
hoće da korigira vrtnju »kruga«. Kazivanje pri-goda života seže
u srčiku realizirane metafizike rada, mito-logika kojeg nije po
sljednja moguća riječ. Može li život preskočiti svoju epohalnu,
raz-dobnu sjenu u kojoj nestaje svijet, ili će se od nje odvratiti
tek kad ustreba življenje kao uskok u svoje svjetlo?”.23
Pri mišljenju rada i prakse kod Marxa važno je ne stavljati na
glasak na primat ekonomskog i opću proletarizaciju nego na
ljudsku emancipaciju. Ljudi su kao proizvoditelji (bića iz bitka)
politička bića u pravom smislu, jer je proizvodnja konstituens
svake zajednice, te uvijek i samoproiz vođenje. Povijest i život u
povijesti nisu dani nego zadani, pa je proizvodnja i kod Marxa i
kod Arendt ‘moć započinjanja’ i ‘carstvo slobode’. Sloboda pak
nije suprotstavljena osnovnim životnim potrebama, nego počiva
na njima.
“Praxis kao samoproiz vođenje svrha je konačni način samo
ostvarenja koji je proces objektivacije subjekta. Dijalektička
racionalnost na koju se ovo kretanje odnosi, upućuje dakle na
pojedinca tako  i na društvo u celini, ali na način otvorenog to
taliteta koji dovodi u pitanje racionalnost samih granica sistema,
kroz praxis kao mišljenje ali takođe i proizvodnju, koja postoji
u meri u kojoj stvara umnu stvarnost”.24 Suvremena stajališta o
radu unutar horizonta ljudske prakse i uopće ljudskog bivstvo
vanja tiču se temeljnog i konstitutivnog momenta ljudskosti.
Pa ipak, kako god promatrali praksu rada, to je uvijek i susret
sa onim izmještenim izvan središta. Naim
 e, uzeli rad iz aspek
ta nužde održanja života (H. Arendt) ili mnogovrsnih otuđenja
koja su ujedno i put prevladavanja istog (K. Marx), riječ je o
neprekoračivom djelatnom sklopu s kojim često nismo sigurni
da li je moment neslobode ili slobode u nama. Atomizirani smo
kao ustrojeni primjerci vrste animal laborans, ali su povijesnost
i epohalnost mišljenja ono što poziva na traženje iskona. Tako je
i sa središtem svih središta ljudskog: praksom rada koja vrhuni
u proizvodnji svijeta. Klasična filozofija uvijek iznova poziva na
dijalog s kojim ćemo razviti sluh za zagonetku slobode u nama.
To da smo stvaralačka bića, samo je druga riječ za osmišljava
nje svijeta. U tom smislu, pojam rada je transgresivan i upuću
je na horizont mogućnosti istinskog ljudskog življenja i punine
svjetovnosti u ‘neiskazivoj smislenosti’ (Žarko Paić), na što nas
23 Sutlić, V. (1987) Praksa rada kao znanstvena povijest, Zagreb: Globus,
str. 158.
24 Koljević, B. (2007) Marxov pojam praxisa, Arhe, br. 7, Novi Sad: Filozofski
fakultet, str. 47.
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obvezuju o(be)smišljavanja u ovom ‘ustrojenom svijetu’ (Goran
Starčević), u kojem premjeravamo bezdan (be)smisla.
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HOW TO THINK WORK AND PRACTICE
HANNAH ARENDT – VANJA SUTLIĆ – CONTEMPORARIES

Abstract
Contemporary approaches to the terms of labour and praxis have
multiple layers. This paper begins from the Aristotelian relation to
labour in Hannah Arendt’s work and her insistence on truly human
action, separate from instrumental relations. Despite her thoughts on
labour, which she reduced to the necessity to maintain life, it is the
overall understanding of praxis as a space for diversion, possibility and
freedom which is important in Arendt’s work. One of Arendt’s puzzling
theses is her critique of Marx’s understanding of labour. Differentiation
between labour and work, in the spirit of Marx, is exquisitely developed
in Vanja Sutlić’s work. His texts show that the true work (as productio)
is, in fact, revelation of a being hiding behind alienation. Hence, the
fundamental moment of devising the world is the contemporary
understanding of a man as a creative being.
Key words: Labour, Work, praxis, Hannah Arendt, Vanja Sutlić,
Karl Marx

238

NEVEN DUVNJAK i MAJA BALETIĆ
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split;
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
DOI 10.5937/kultura1757239D
UDK 641:316.72
612.39:316.72
pregledni rad

HRANA KAO IDEJA
ANTROPOLOŠKI I SOCIOLOŠKI
TEORIJSKI PRISTUPI HRANI I
PREHRANI
Sažetak: U radu su opisana osnovna sociološka i antropološka zna
čenja hrane kroz povijest. Od mitoloških i religijskih značenja, preko
razmeđe između siromaštva i bogatstva, dolazimo do konzumeristič
kih, funkcionalističkih, strukturalističkih i razvojnih teorija (Bourdi
eu, Douglas, Durkheim, Elias, Fischler, Goody, Levi-Strauss, Mennel,
Myerson, Simmel, Sobal, Veblen itd.). Hrana i načini prehrane sa svim
pripadnim kulturalnim običajima i pravilima u različitim društvenim
sustavima i epohama zadobivaju različite interpretacije. Svim tim inter
pretacijama zajednička je činjenica da hrana nije samo primarna ljud
ska potreba, nego i idejni, simbolički, kulturalni i filozofski koncept koji
predstavlja integralni dio svjetonazora i načina života specifičnog za
neku zajednicu i vrijeme. Posebno je interesantna povezanost hranid
benog sa religijskim i imaginarnim obrascima, što tu najneposredniju
dimenziju života stavlja na mjesto posrednika prema svetom – jer hrana
još od arhaičnih vremena predstavlja sredstvo postizanja jedinstva sa
božanskim.
Ključne riječi: hrana i prehrana, sociološko antropološka značenja,
teorijski pristupi, mitološki i religijski obrazac

Uvod
U svim istraživanjima i teorijskim uradcima iz područja druš
tvenih i humanističkih znanosti vezanim uz hranu (sociološkim,
filozofskim, psihologijskim, arheološkim, antropološkim, kultu
rološkim, religiološkim) imamo posla sa “hranom kao idejom”,
“hranom kao konceptom razumijevanja pojedinaca i zajednice
te njihovih međuodnosa”. U ovom radu ćemo obraditi suvreme
ne sociološke koncepte prehrane, te osnovne naglaske koje oni
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stavljaju na mjesto, važnost i funkciju prehrane unutar društava.
Sa sociološkog stajališta “hrana kao ideja” prvenstveno je shva
ćena u mreži međuodnosa između kulture, civilizacije, religije,
društvenih slojeva, oskudice i konzumerizma – te kroz tri osnov
na sociološka pristupa toj tematici, a to su funkcionalistički,
strukturalistički i razvojni pristup.

1. Hrana kao jedinstvo zajednice i božanske instance u
totemističkim konceptima i predreligijama: konzumacija
božanskog
U okviru sociologije, problemi vezani uz hranu i prehranu bili
su rijetko prisutni u radovima klasika. Primjerice, spominjanje
hrane u djelima Durkheim
 a, Webera ili Spencera bilo je usputno
i uvijek usko povezano s njihovim glavnim teorijskim orijenta
cijama. Tako Durkheim raspravlja o hrani i prehrani isključivo
unutar šireg religijskog okvira, odnosno u kontekstu totemskih
zabrana i klasifikacija svetog i svjetovnog u odnosu na društveni
sustav1. Reducirajući religiju na društvene sadržaje (i svjesno
zanemarujući njenu onostranu utemeljenost), Durkheim isti
če kako su ljudi uvijek vjerovali da s religijskim silama treba
održavati dobre uzajamne odnose, što je imalo praktični izraz
u tzv. pozitivnom kultu. U analizi spomenutog pozitivnog od
nosa između svjetovnog i svetog Durkheim koristi svečanost
intichiuma, koja ima obilježja zajednička svim totemističkim
kultovima. Ova svečanost ima dva dijela koji slijede jedan za
drugim: u prvom dijelu obredom se želi osigurati napredak ži
votinjske ili biljne vrste koja klanu služi kao totem, dok se u dru
gom konzumira totemska životinja ili biljka. Durkheim smatra
da se temelj pozitivnog kulta u nižim i višim religijama nalazi
upravo u instituciji žrtvovanja2. Jedenjem mesa ili biljke dolazi
do sjedinjenja odnosno poistovjećivanja sa svetim principom u
kojem boravi žrtva: unutar totemizma žrtvuje se sam totem (što
znači da je žrtva po sebi sveta), dok u zrelijim religijama ona
poprima sveto obilježje kroz obred posvećenja. Dakle, glavne su
zadaće kulta sjedinjenje svjetovnih sa svetim bićima, ali i odr
žavanje svetih bića na životu: ono što čovjek stavlja na žrtvenik
nisu ni životinja ni prvi plodovi, nego čovjekov razum i njegova
misao3.

1 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. (1998) Prehrana i kultura.
Sociologija hrane, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko
društvo, str. 8.
2 Novaković, D. (1988) Božanstvenost društva. Sociologija religije Emila
Durkheima i francuske sociološke škole, Zagreb: Naklada RZ RKSSOH,
str. 92.
3 Isto, str. 93.
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Spencer se, na sličan način kao i Durkheim, bavi religijskom
funkcijom hrane. On posebno ukazuje na primjere žrtvovanja
hrane mrtvima, koje smatra počecima materijalnih prihoda reli
gijskih institucija, što dolazi do punog izražaja tek u višim sta
dijima društvenog razvitka (sukladno njegovu organicizmu od
nosno evolucionizmu). Spominjao je i ulogu posta i gladovanja
u postizanju stanja nenormalnog i nesvakodnevnog uzbuđenja,
koje je neoph odno za provođenje pojedinih primitivnih oblika
magijskih ili religijskih rituala. Nadalje, Spencer hranu spominje
u kontekstu vojničkog tipa društva (koje, kao niži tip društvene
organizacije, prethodi industrijskom društvu), gdje se dominaci
ja ratničkog staleža tumači kontrolom nad zalihama hrane. Me
đutim, u slučaju smanjenja zaliha i prijetnje gladi, mogu se oče
kivati nemiri u društvu. Hrana je usko povezana i s društvenom
nejednakošću: restriktivni zakoni koji su regulirali raspodjelu i
korištenje hrane javljaju se u samim počecima ljudskog društva
i u većini slučajeva ukazivali su na podređeni položaj mladih i
žena u odnosu na muškarce. U mnogim društvima (primjerice
u staroj Kini i Africi) korpulencija je bila izvor ponosa, jer je
ukazivala na oslobođenost osobe od fizičkog rada i, povezano s
time, višu poziciju na društvenoj ljestvici4. O povezanosti religi
je i hrane, te karakterističnom totemizmu, tabuis tičkim zabrana
ma i ritualima konzumacije božanstva pisali su brojni autori: E.
Durkheim, J. G. Frazer, M. Eliad e, S. Freud, M. Weber, O. Man
dić. O supstancijalnosti hranidbene funkcije kod ljudi svjedoči
i činjenica da se totemističko jedinstvo s božanstvom događalo
putem konzumacije svete biljke ili svete žrtvene životinje – žitni
klas u Ozirisovom kultu, žrtvovani ovan ili jarac u babilonskim
i kasnijim judais tičkim svetkovinama5. Jedinstvo putem hrane u
eufemiziranom obliku ostalo je prisutno i u kršćanstvu kroz sa
krament pričesti (konzumiranja posvećenog beskvasnog kruha
i vina kao preoblikovanog Kristovog tijela i krvi). Rečenice u
bogoslužju “Dođite i jedite od ovoga svi.” te “Dođite i pijte od
ovoga svi.” kao ključni poziv na pristupanje zajednice vjernika
ka jedinstvu s Kristom – jasno oslikavaju simboličnu važnost
hranidbene funkcije kao snažnog arhaičnog načina postizanja
jedinstva s Bogom. Rimske saturnalije i dionizijske vinske svet
kovine također su pokazatelj važnosti konzumacije hrane i pića
kao sredstava orgijastičke ekstaze. U religijama se “hranidbe
no” regulira i kroz religijske zabrane konzumiranja određenih
namirnica (npr. košer hrana kod Židova) te kroz propisivanje
religijskog posta kao metode pročišćenja vjernika (kršćanstvo,
islam).
4 Supek, R. (1965) Herbert Spencer i biologizam u sociologiji, Zagreb: Matica
hrvatska, str. 170-208.
5 Mandić, O. (1954) Od kulta lubanja do kršćanstva, Zagreb: Matica hrvatska,
str. 120-133; 137-145; 199-220.
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2. Prijelaz prema kultiviranom i civiliziranom u načini
ma prehrane: od rimskih i srednjovjekovnih gozbi do
današnjih energetski uravnoteženih obroka
Weber se u pojedinim dijelovima svoga opusa dotiče problema
hrane i prehrane, ali uglavnom kroz detaljne opise uzgajanja
bilja i pripitomljenih životinja, što posebno dolazi do izražaja
u djelu The Agrarian Sociology of Ancient Civilisations6. Me
đutim, njegov doprinos suvremenoj sociologiji prehrane treba
promatrati na posredan način, osobito kroz analizu procesa raci
onalizacije modernih društava, koji je zahvatio sve aspekte druš
tvenog života. Između ostaloga, racionalizacija podrazumijeva
prijelaz od prirodnoga ka kultiviranom (odnosno civiliziranom).
Ukoliko ovaj proces promatramo na osobnoj razini, možemo ka
zati da je dominacija kultiviranih oblika ponašanja nad prirodni
ma dokaz veće i bolje uklopljenosti pojedinca u suvremeno raci
onalizirano društvo7. Na koji se način racionalizacija održava na
područjima hrane i prehrane? Odgovor na ovo pitanje, utemeljen
na Weberovim teorijskim razmatranjima i iskustvenim primje
rima, dali su mnogi suvremeni autori, među kojima se posebno
ističu doprinosi Elias a i Mennella.
Primjerice, Elias smatra kako je racionalizacija ključna tenden
cija u razvoju zapadnih društava i sastavni je dio civilizacijskog
procesa. Između ostaloga, ona podrazumijeva sve veću kontro
lu i regulaciju brojnih oblika svakodnevnog ponašanja. Kontro
la može biti izvanjska (regulirana zakonima i pravilima), ali je
mnogo važnija i proširenija unutarnja kontrola, gdje pojedinci
sami reguliraju svoje ponašanje. Elias ističe kako je suvreme
ni čovjek, za razliku od svojih predaka, u znatno manjoj mjeri
sklon jesti rukama, ispuhivati nos ili vršiti nuždu na nepriklad
nim mjestima. Racionalno i civilizirano ponašanje podrazumi
jeva strogu kontrolu nagonskih funkcija koje su zajedničke lju
dima i životinjama: za razliku od životinje, čovjek uspostavlja
distancu između sebe i hrane uporabom tanjura, viljuške i noža,
dok nuždu obavlja na skrivenim mjestima, iza zatvorenih vrata8.
Na sličan način razmišlja i Mennell, koji dokaz kultiviranja i ci
viliziranja apetita vidi u činjenici kvantitativne regulacije svako
dnevnih obroka, koja je gargantuovske srednjovjekovne gozbe
6 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. (1998) Prehrana i kultura.
Sociologija hrane, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko
društvo, str. 8.
7 Corrigan, P. (1998) The Sociology of Consumption, London: SAGE Publica
tions, str. 116.
8 Isto, str. 15-16.; Elias, N. (1996) O procesu civilizacije: sociogenetska i
psihogenetska istraživanja 1-2, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, str. 457-538.
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svela na razumne količine hrane koje konzumira suvremeni čo
vjek (s tom razlikom da su današnji obroci – barem u razvijenim
zemljama – redoviti i sigurni). Kultiviranje i civiliziranje pre
hrane bilo je omogućeno upravo racionalizacijom proizvod
nje, distribucije, raspodjele i potrošnje hrane, što je posljedica
industrijskog razvoja i općenito modernizacije društva.

Hrana i bogatstvo: društvena segregacija, prestiž,
dokolica i konzumerizam u ogledalu tanjura i
pribora za jelo
Veblenova studija The Theory of the Leis ure Class (izvorno ob
javljena 1899. godine) prvi je značajan doprinos analizi proble
ma potrošnje. Glavno pitanje koje Veblen postavlja je što leži u
pozadini društvene časti, prestiža i statusa? Odgovor je jednosta
van i glasi kako u pozadini svega stoji bogatstvo. Drugim riječi
ma, posjedovanje bogatstva osigurava pojedincu mnogo važni
ju društvenu valutu nego sam novac. Ako je netko bogat i želi,
primjerice, društvenu čast, on mora pokazati svoje bogatstvo.
Autor identificira dva glavna načina pokazivanja bogatstva: prvi
je upadljiva dokolica (ljenčarenje), a drugi upadljiva potrošnja.
Ovdje ćemo se detaljnije osvrnuti na potrošnju, koja uključuje
i trošenje povezano s hranom i prehranom. Ovu vrstu potroš
nje Veblen naziva neproduktivnom (ona ne služi zadovoljavanju
osnovnih egzistencijalnih potreba, kao što je to slučaj kod nižih
klasa) i njome se pokazuju vlastite kvalitete drugima.
Tako su određene aktivnosti, te odabrane vrste ekskluzivne hra
ne, pića ili odjeće rezervirane za najbogatije. Hranu i piće Veblen
promatra u kontekstu specifičnog pristupa potrošnji i svrstava ih
među sredstva prestižnog konzumiranja. Za primjer uzima sve
čane gozbe i smatra da one imaju korijene u motivu društveno
sti, te da su usko vezane uz religiju. U „primitivnim“ društvima
konzumiranje rijetkih i luksuznih jela bilo je tabu za žene i dje
cu, te privilegija muškaraca odnosno članova viših društvenih
slojeva. Ceremonijalna diferencijacija prehrane (i općenito kon
zumacije) posebno je dolazila do izražaja prigodom korištenja
opojnih napitaka i narkotika: u patrijarhalnim društvima žene
su rukovale i pripremale spomenute nesvakodnevne artikle, dok
su ih ugledni muškarci ritualno konzumirali9. Industrijalizacija
i modernizacija društva dovodi do toga da se sve veći broj ljudi
uključuje u potrošnju (koja podrazumijeva hranu i piće), što pri
padnike najbogatijih klasa dovodi u poziciju da moraju trošiti na
način koji neće ostavljati sumnju u njihovu platežnu moć. Da bi
to bilo moguće, takve osobe moraju, prema Veblenu, uložiti od
ređeno vrijeme kako bi naučili na koji način trošiti, a da to bude
9 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. nav. djelo, str. 8-9.
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očigledno i impresivno za druge10. Sljedeće obilježje ovakvog
načina potrošnje je upadljivo razbacivanje dobrima, što ostavlja
dojam neograničenosti materijalnih resursa. Takvo ponašanje
u izravnoj je suprotnosti sa suvremenim ekološkim postulatom
koji se zalaže za održivi razvoj, odnosno za “...život u harmoniji
s prirodom.”11
Isto tako, u suvremenim post-industrijskim društvima, kao do
kaz nečijeg bogatstva, mnogo veću važnost dobiva potrošnja
nego li ljenčarenje i slobodno vrijeme. Ova potonja karakteri
stika bila je važna u malim društvima (gdje svatko svakoga po
znaje), dok u velikim društvima, koja obilježava individualizi
ranost i otuđenost, primat dobiva upadljiva potrošnja odnosno
gomilanje materijalnih dobara. Međutim, individualiziranost i
otuđenost nisu jedini razlozi opisane promjene. U suvremenom
društvu smatra se sramotom ne raditi baš ništa, pa se pripadnici
viših slojeva često pretvaraju da rade društveno korisne poslove,
što ih ne priječi da i dalje svoju društvenu reputaciju temelje na
bezobzirnoj i upadljivoj potrošnji. Ovu tezu detaljno i na sofisti
ciraniji način razvija Bourdieu, ostajući, u mnogim aspektima,
vjeran veblenovskoj tradiciji. Međutim, za razliku od Veblena,
Bourdieu u kulturni kapital, uz vrijeme i novac, uključuje obra
zovanje kao ključni koncept: što dulje osoba pohađa obrazov
ne institucije i što su one elitnije, to je veća stečena količina
kulturnog kapitala12.
Mennell, Murcott i van Otterloo ističu i doprinose Ries mana
i Sorokina: Ries manova razmišljanja posvećena hrani u djelu
The Lonely Crowd (1950) pod utjecajem su Simmela i Veblena
i odnose se na promjene u simboličkom značenju hrane u SAD.
Sorokinova knjiga plod je specifičnih okolnosti: Hunger as a
Factor in Human Affairs (1921) nastala je pod utjecajem autoro
vog neposrednog iskustva nestašica hrane koje su bile posljedica
Oktobarske revolucije. Sorokin je izradio pomnu klasifikaciju
načina umiranja od gladi, a istraživao je i utjecaj temperamenta
na glad, odnos prema tehnikama proizvodnje hrane, uvozu i iz
vozu, migracijama, ratu, kriminalitetu, ustancima, revolucijama,
te odnos prema organizaciji države13.
Među spomenutim, relativno skromnim doprinosima klasične
sociologije problemima hrane i prehrane, izdvaja se Engelsova
studija Položaj radničke klase u Engleskoj (izvorno objavljena
10 Veblen, T. (1953) The Theory of the Leisure Class, New York: Mentor,
str. 74-75.
11 Corrigan, P. nav. djelo, str. 25.
12 Bourdieu, P. (1984) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste,
London: Routledge & Kegan Paul, str. 27.
13 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. nav. djelo, str. 10-11.
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1845). Iako Engels hranu i prehranu nije promatrao kao proble
me per se, nego ih je koristio posredno kao pokazatelje društve
ne nejednakosti, ovaj je tekst bio svojevrstan poticaj za daljnja
istraživanja na području sociologije hrane i prehrane. U studiji, a
posebno u poglavlju Veliki gradovi, detaljno se analizira kvalite
ta života radničkih obitelji u industrijskim središtima Engleske,
Irske i Škotske. Engels navodi mnoštvo primjera krajnje bijede,
gdje posebno ističe izrazito loše uvjete stanovanja, te oskudnu
i nekvalitetnu prehranu koja je nerijetko dovodila do izgladnje
losti i smrti14. Radnička prehrana ovisila je o sigurnosti radnog
mjesta i nadnici, gdje su u najpovoljnijem položaju bili indu
strijski radnici. Međutim, da bi se radnička obitelj koliko-toliko
kvalitetno hranila, trebao je raditi svaki član obitelji.
U takvim slučajevima (koji su bili najrjeđi) obitelj je mogla osi
gurati prehranu koja je podrazumijevala meso za ručak, te sir
i slaninu za večeru. Radnici koji su imali manje prihode meso
su jeli dva do tri puta tjedno ili samo nedjeljom, a uglavnom
su se hranili krumpirom i kruhom. Za njima su slijedile obitelji
koje su meso u potpunosti zamijenile slaninom pomiješanom s
krumpirom, dok se među najsiromašnijima jeo sir, kruh, zobena
kaša i krumpir, a ponegdje je prehrana bila reducirana uglav
nom na krumpir (osobito među irskim obiteljima). Kao poseban
pokazatelj siromaštva Engels je isticao konzumiranje čaja, tra
dicionalnog britanskog napitka: one obitelji koje nisu pile čaj
bile su najsiromašnije, a nemogućnost nabavke čaja smatrala se
dokazom krajnje bijede15. Na koncu, treba kazati kako se gornji
podaci odnose samo na one obitelji u kojima je bio zaposlen ba
rem jedan član. U ostalim slučajevima radničke obitelji bile su
prepuštene slučaju i ovisile su o milostinji, prošnji, sakupljanju
otpadaka, a naposljetku i krađi.

Hranjenje – samoodrživa fiziološka potreba ili
nadosobni ritual zajedništva
Sljedeći ključni esej u sociologiji prehrane je Simmelova So
ciologija obroka (izvorno objavljen 1910), gdje se ističe kako
je ljudima najviše zajednička upravo potreba za jelom i pićem,
koja je najeg ois tičnija, te bezuvjetno i neposredno ograničena na
pojedinca. Naim
 e, ono što osoba jede ili pije ni pod kojim uvjeti
ma ne može istovremeno konzumirati nitko drugi, niti itko može
na isti način osjetiti okus iste stvari16. Iako je uzimanje hrane i
14 Engels, F. (1977) Položaj radničke klase u Engleskoj, Beograd: Prosveta –
BIGZ, str. 3-72.
15 Isto, str. 73.
16 Simmel, G. (2001) Kontrapunkti kulture, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i
Hrvatsko sociološko društvo, str. 275.
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pića u prvom redu egois tična fiziološka činjenica ona je, istovre
meno, općenita i univerzalna ljudska potreba. Međutim, obrok
postaje sociološkom institucijom u trenutku zajedništva za sto
lom i dijeljenja: ništa ne može tako sjediniti ljude kao okuplja
nje oko hrane i pića. Upravo zajedništvo uzdiže jelo u područje
uzajamnog društvenog djelovanja i nados obnog značenja, čime
dobiva iznimnu društvenu vrijednost. Ta vrijednost se, tijekom
povijesti i u različitim kulturama, najbolje očitovala u brojnim
pravilima, zabranama i tabuim
 a koja je određena grupa odno
sno zajednica vezivala uz zajedničke obroke i koje su najčešće
podrazumijevale isključenja pojedinih kategorija ljudi (drugači
je etničke, vjerske, kastinske ili klasne pripadnosti i sl.)17. Isto
tako, uz zajedništvo je vezan i estetski aspekt jela, koji se sastoji
od društvene forme ili interakcije blagovanja i proizlazi iz dru
ženja, te nema nikakve veze s okusom, mirisom ili izgledom
hrane i pića. Estetski aspekt je izražajniji što je više pročišćen
od fiziološkog aspekta: ukoliko jelo manje služi utaživanju gla
di, više su naglašeni njegovi formalni aspekti. Nadalje, što su
naglašeniji maniri za stolom, utoliko su društvena interakcija i
oblici druženja neovisniji od bilo kakvog zadovoljenja prirodnih
potreba. Dakle, estetsko zadovoljstvo koje izazivaju jelo i piće
utemeljeno je na dva međusobno ovisna uvjeta: prvi se odnosi
na društvene forme konzumiranja hrane i pića, a drugi na odsu
stvo interesa povezanih sa zadovoljenjem prizemnih fizioloških
potreba18.
Simmel je naročitu pozornost posvetio formalizaciji i stilizaciji
konzumiranja hrane, što je također ostavilo traga u suvremenoj
sociologiji prehrane. Ključni elementi ovih dvaju procesa su re
dovitost i hijerarhija obroka, a potom reguliranje ponašanja pri
jelu i njihovo normiranje, što je u prošlosti bila privilegija viših
slojeva. Simmel se upušta u detaljnu analizu formalizacije i sti
lizacije jedenja, počevši od pravila o držanju noža i vilice, oblika
tanjura, boje stolnjaka i vrste pribora, individualnog izgleda ser
viranog jela, pa sve do cjelokupnog izgleda blagovaonice19. Na
predak procesa civiliziranja i kultiviranja prehrane putem forma
lizacije i stilizacije (što je vrlo slično Elias ovim analizama, op.
a.) doveo je do postepenog zanemarivanja subjektivne i prirodne
svrhe prehrane, odnosno pukog utaživanja gladi. Sve složenija
pravila ponašanja i cjelokupna regulacija procesa prehrane pre
sudno su odredila kako sam čin jedenja, tako i društvenu inter
akciju koja se odvija za stolom. Spomenute Simmelove tvrdnje
od iznimne su važnosti za daljnji razvoj sociologije prehrane,
osobito njegovo naglašavanje društvene dimenzije zajedničkih
17 Isto, str. 276-277.
18 Gronow, J. (2000) Sociologija ukusa, Zagreb: Jesenski i Turk, str. 178-179.
19 Simmel, G. nav. djelo, str. 277-280.
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obroka, što je imalo niz implikacija. Mnogi suvremeni autori u
svojim su teorijskim i empirijskim radovima upozoravali (pri
mjerice Douglas, Beardsworth, Keil, Goody i Mennell) kako
uvijek valja podsjećati na temeljnu distinkciju vezanu uz hranu i
prehranu, koja razlikuje biološko-fiziološku nužnost hrane i pi
ća (kao općih i nužnih uvjeta preživljavanja), od njihovih druš
tvenih dimenzija koje, povijesno gledajući, ukorak prate proces
konzumiranja. Simmelovi stavovi i danas su implicitno prisut
ni u sociologiji prehrane, iako je pristup prehrani suvremenog
čovjeka obrnut.
Naim
 e, naglasak je na društvenom aspektu hranjenja u najširem
smislu riječi, pa teorijske rasprave i empirijski dokazi pokriva
ju niz aspekata vezanih uz hranu i prehranu (npr. njihove sim
boličke funkcije i značenja, etičke i estetske dimenzije hrane i
prehrane, povezanost s pojedinim religijskim aspektima, utjecaj
industrije na proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, globali
zacija i lokalizacija načina prehrane i slično), ostavljajući do
jam kako se zaboravlja na temeljne funkcije hrane i pića kao
materijalnih izvora energije nužnih za funkcioniranje organizma
odnosno puko preživljavanje. Dakle, dok je Simmel, kao jedan
od začetnika sociologije prehrane, induktivnim putem načinio
elegantan izvod od materijalnih i fizičkih ka društvenim i du
hovnim aspektima prehrane, danas je situac ija obrnuta. Na ovu
činjenicu slikovito upozoravaju Beardsworth i Keil: “...Iako čvr
sto podupiremo ideju da su simboličke dimenzije hrane i prehra
ne ključne za sociologe ostaje, naravno, činjenica da kada osoba
jede, on ili ona ne konzumiraju samo simboličke sastojke odre
đene namirnice nego i njene fizičke komponente i nutrijente.”20.

Tri osnovna sociološka pristupa prehrani:
funkcionalistički, strukturalistički i razvojni pristup
Na koncu, treba kazati kako među suvremenim autorima po
stoji suglasnost o glavnim teorijsko-metodološkim pristupima
koji su, u određenim periodima, dominirali u pristupu društve
nih znanosti problemima hrane i prehrane. Gledajući kronološ
ki, može se zaključiti kako su pojedini teorijski i metodološki
pravci koji su dominirali u općoj sociologiji (i antropologiji) u
pojedinim razdobljima, u isto vrijeme bili „popularni“ i među
sociolozima (antropolozima) koji su se bavili problemima hra
ne i prehrane. Isto tako, klasifikacija pojedinih autorskih pristu
pa odnosno empirijskih istraživanja nije kruta i nepromjenjiva,
nego ima – u prvom redu – orijentacijsku i heurističku svrhu.
U svojoj shemi razlikuje tri glavna pristupa unutar sociologije
20 Beardsworth, A. and Keil, T. (2001) Sociology on the Menu. An Invitation to
the Study of Food and Society, London: Routledge, str. 69.

247

NEVEN DUVNJAK i MAJA BALETIĆ
hrane i prehrane: funkcionalistički, strukturalistički i kulturali
stički.21 Nešto je drugačija shema koju desetljeće kasnije nude
Mennel, Murcott i van Oterloo smatrajući kako se radovi po
svećeni hrani i prehrani mogu, s teorijskog aspekta, klasificirati
u funkcionalističke, strukturalističke i razvojne.22 Beardsworth i
Keil „objedinjuju“ dvije gornje sheme i dijele teorijske pristupe
u četiri kategorije: funkcionalističku, strukturalističku, kultura
lističku i razvojnu.23 U daljnjem tekstu koristit ćemo shemu pre
ma Mennellu, Murcott i van Oterloo, unutar koje ćemo – prema
potrebi – uklopiti dijelove drugih dviju teorijskih shema.

Funkcionalistički pristup prehrani:
prehrana kao funkcija ili disfunkcija
društvenog sustava
Funkcionalizam istražuje na koji način hrana i aktivnosti veza
ne uz nju doprinose održavanju društvenog sistema kao cjeline.
Istraživanja funkcionalističke provenijencije bave se organiza
cijom podsistema proizvodnje, distribucije i potrošnje hrane i
načina na koji oni doprinose održavanju društvenog sistema kao
funkcionalne cjeline. Poseban naglasak stavljen je na društvene
funkcije raspodjele i potrošnje hrane, odnosno na običaje koji su
uz njih vezani i koji izražavaju i jačaju društvene odnose koji su
bitni za stabilnost čitavog sistema. Na primjer, pretpostavlja se
da tradicionalne aktivnosti vezane uz hranu i prehranu mogu po
zitivno djelovati na jačanje spolne podjele, koja se smatra funk
cionalnom za društveni sistem jer stvara temelj za održavanje
nuklearne obitelji koja ima ključnu ulogu u reprodukciji društva,
te primarnoj socijalizaciji djece.
Uz funkcionalne elemente, analiziraju se i disfunkcionalni ele
menti i latentne funkcije vezanu uz hranu i prehranu, te njihove
posljedice koje se odražavaju na različitim razinama društvenog
sistema. Takva je, primjerice, analiza mehanizama koji generi
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
vezanim uz štetnost ili korisnost genetski modificirane hrane24.
Isto tako, treba uzeti u obzir opsjednutost suvremenog čovje
ka debljinom, te nesigurnost vezanu uz izbor između organski
uzgojenih namirnica s jedne, te onih masovno proizvedenih i
21 Goody, J. (1982) Cooking, Cuisine, and Class: A Study in Comparative Soci
ology, New York: Cambridge University Press, pp. 12-39.
22 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. nav. djelo, str. 12-26.
23 Beardsworth, A. and Keil, T. nav. djelo, str. 56-70.
24 Myerson, G. (2001) Donna Haraway i genetski modificirana hrana, Zagreb:
Naklada Jesenski i Turk.
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industrijski prerađenih, s druge strane. Najveći broj studija u ko
jima se eksplicitno koristio funkcionalistički pristup nastao je u
okviru britanske škole socijalne antropologije. Terenski istraži
vači iz spomenutog kruga, koji su dugotrajno boravili i radili u
kolonijalnoj Africi prije Drugog svjetskog rata, smatrali su kako
su proučavanje hrane i gladi ključni za razumijevanje društvenih
odnosa, političkog života, te analizu strukturalnih promjena koje
je u ta društva donijela britanska vladavina.
To osobito dolazi do izražaja kod antropologinje Richards, koja
je proizvodnju, pripremu i konzumaciju hrane smjestila unutar
društvenog i psihološkog konteksta, pokazajući kako je među
južnoaf ričkim plemenom Bantu i sjeverno rodezijskom pleme
nu Bemba taj proces čvrsto povezan sa životnim ciklusima, od
nosima među ljudima i sa strukturom grupe25. S posebnom je
pozornošću istraživala društvene odnose i njihovu povezanost s
razmjenom hrane, gdje je detaljno opisala društvene dimenzije
proizvodnje hrane, njene pripreme, distribucije i konzumacije.
Richards je uočila kako su sve rodbinske veze bile snažno obi
lježene propisanim pravilima dijeljenja dobara, koja su – s druge
stane – bivala prekršena u vrijeme nestašica i prijeteće gladi.
Jednom riječju, autorica je smjestila nutricionističku kulturu u
šire društveno i ekonomsko okružje. Time je uspjela pokazati
kako simboličko značenje hrane, prehrambenih praksi i navika
ima integrativnu funkciju, jer služi kako za izražavanje rodbin
skih veza, tako i za izvršavanje društvenih obveza na temelju
reciprociteta među ostalim članovima plemena26.
Funkcionalni značaj hrane i prehrane prisutan je u monografija
ma Radcliffe-Browna, posebno u raspravi o stanovnicima An
daman otočja, gdje je – na sličan način kao Richards – pokazao
na koje načine zajednička proizvodnja hrane i njena raspodjela
unutar zajednice služe za naglašavanje osjećaja međusobnih ob
veza i međuovisnosti, odnosno za ojačavanje i integriranje an
damanskog društva27.
Britanski antropolog Ewans-Pritchard, u jednom od klasičnih
antropoloških djela pod naslovom The Nuer (1940) dokumenti
ra političke i ekološke dimenzije društva afričkog naroda Nuer,
koje je obitavalo između rijeka Nil i Kongo28. Autor je detaljno
opisao veze između rodbinskog sistema i prostorne organizaci
je, pokazavši kako je prehrambeni sistem ovog stočarskog na
roda bio utemeljen na simbiozi sa stokom. Funkcionalne veze u
25 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. nav. djelo, str. 13-14.
26 Beardsworth, A. i Keil, T. nav. djelo, str. 59.
27 Isto, str. 59-60.
28 Moore, J. D. (2002) Uvod u antropologiju. Teorije i teoretičari kulture,
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 201-203.
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sistemu hrane odnosno prehrane bile su mnogo vidljivije nego
u suvremenim društvima, gdje takve veze nemaju neposrednu
vezu sa svakodnevnim životom: za Nuer e realnost proizvodnje
hrane i sezonskih migracija za stokom sastavni su, dapače sre
dišnji, dio njihovog svakodnevnog životnog iskustva29. Dakle,
funkcionalistički pristup teži dokazati kako načini prehrane iz
ražavaju i simboliziraju oblike društvenih odnosa. Istraživanja
funkcionalističke provenijencije pokazala su kako se aktivnosti
vezane uz potragu za hranom ne mogu provesti bez koordinacije
unutar grupe, te kako priprema i konzumacija hrane imaju važnu
ulogu u održavanju i integriranju društvenih struktura (barem
što se tiče „primitivnih“ društava, kod koji je to mnogo lakše
uočiti).

Strukturalistički pristup prehrani: dubinska povezanost
lingvističkih i hranidbenih obrazaca – hrana kao kod,
simbol i komunikacijska oznaka
Ovdje ćemo se osvrnuti na Levi-Straussov doprinos poveziva
nju strukturalizma s  prehranom. Istražujući antropološki i etno
grafski materijal (posebno onaj povezan s mitologijom), LeviStrauss je pretpostavljao kako istraživanje površinskih pojava
može dovesti do prepoznavanja dubinskih univerzalnih obraza
ca, odnosno struktura koje predstavljaju nepromjenjive temelje
nepreglednoj raznolikosti kulturnih (i ostalih društvenih) oblika.
Strukturalizam počiva na lingvističkoj analogiji: pojavni kultur
ni oblici generiraju se na isti način na koji se svakodnevni jezik
proizvodi od jednog dubljeg temeljnog sistema pravila30. Dakle,
ključni utjecaj na njegov strukturalistički pristup imale su te
orije strukturalne lingvistike, a posebno ideja da se prepozna
tljivi fonemi, od kojih se konstituir aju jedinice značenja svakog
jezika, konstruir ane po principu binarnih opozicija kontrastnih
fonetskih zvukova.
Preslikavajući ovo pravilo na područje ukusa odnosno gastrono
mije, Levi-Strauss uvodi pojam gustema kao analogiju pojmu fo
nema, a primjer binarnih opozicija na području gastronomije tu
mači uspoređujući razlike između engleske i francuske kuhinje s
obzirom na sljedeće tri suprotnosti (odnosno binarne opozicije):
endogeno – egzogeno (ili nacionalno – egzotično), središnje –
rubno, te obilježeno – neobilježeno (ili začinjeno – neutralno).
Pitanja vezana uz hranu i prehranu postavljena iz strukturalistič
ke perspektive usmjerena su na pravila i konvencije koji upra
vljaju načinima na koje se namirnice klasificiraju, pripremaju i
kombiniraju jedna s drugom. I ovdje se pretpostavlja temeljno
29 Beardsworth, A. i Keil, T. nav. djelo, str. 60.
30 Isto, str. 60-61.
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strukturalističko pravilo prema kojemu su (površinska i vidljiva)
postojeća pravila kuhanja manifestacije dubljih skrivenih struk
tura. Kategorije vezane uz kulinarstvo imaju dvostruku važnost:
prvo, one omogućavaju razumijevanje pojedinih kultura i druš
tava, jer je kulinarstvo određenog društva jezik u koji to druš
tvo preslikava svoju strukturu i iz čega se mogu otkriti njegove
skrivene unutarnje suprotnosti. Drugo, one vode otkrivanju te
meljnih struktura ljudskog mišljenja, iako je sadržaj koji im se
pripisuje specifičan za svako pojedino društvo31.
Najpoznatiji primjer Levi-Straussovog strukturalističkog pristu
pa kulinarstvu je često citirani, ali i oštro kritizirani, kulinarski
trokut, pomoću kojega se analizira preobrazba koja je prisutna
u procesu pripreme sirovih namirnica u jestivu hranu. Kuhanje
se shvaća kao središnja i univerzalna čovjekova aktivnost koja
povezuje razliku između sirovog i kuhanog sa temeljnom (antro
pološkom) distinkcijom između prirode i kulture. U tom smislu,
kuhanje je ono što transformira prirodu (sirove sastojke) u kultu
ru (hranu prilagođenu ljudima). Međutim, i kuhana hrana može
se procesom kvarenja iznova vratiti u prirodno stanje, na isti na
čin kao što se i sirove namirnice mogu pokvariti na prirodan na
čin32. Razvijajući ovaj koncept, on stvara detaljno elaboriran tro
kut načina pripreme namirnica (u prvom redu mesa), s obzirom
na kulinarske tehnike koje se primjenjuju. Levi-Strauss uvodi
dva kriterija prema kojima se utvrđuje povezanost načina pripre
me hrane s prirodom odnosno kulturom. Prvi kriterij su sredstva
(npr. posuđe ili pribor za jelo) koja se koriste: tako se pečenje na
žaru i pečenje općenito, te dimljenje identificiraju s prirodom,
jer se nalaze u izravnom dodiru s toplinom. Nasuprot njima je
kuhanje koje se identificira s kulturom, jer zahtijeva posebno
izrađenu posudu kao “posrednika” pomoću kojega se sirova na
mirnica izlaže izvoru topline. Drugi kriterij je konačni rezultat
pripreme namirnice (mesa): za razliku od prethodnog slučaja,
ovdje se kuhanje i pečenje identificiraju s prirodom, a dimlje
nje s kulturom. Naim
 e, dimljenjem se meso pretvara u relativno
trajnu (konzerviranu) namirnicu, dok se kuhanjem i (posebno)
pečenjem dešava jednostavna transformacija, a pripremljena
hrana ne može se dugo čuvati jer se lako kvari. Ovaj koncept
doživio je mnoge kritike: Mennell, primjerice, smatra kako pri
mjena kulinarskog trokuta u analizi načina prehrane europskih
društava ima slabu komparativnu vrijednost. Naim
 e, u slučaje
vima kada je Levi-Strauss promatrao i uspoređivao pojedinačne
kuhinje, odnosno francusku i englesku, njegovi su zaključci oci
jenjeni kao ponovna aktualizacija popularnih stereotipova koji
31 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. nav. djelo, str. 15.
32 Levi-Strauss, C. The Culinary Triangle, u: Food and Culture. A Reader, eds.
C. Counihan, i P. van Esterik, (1997) London: Routledge, str. 28-29.
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se i inače vežu uz ove dvije kuhinje, no ovoga puta na jedan
prikriveni i intelektualizirani način33.
Za razliku od Levi-Straussa koji je težio pronaći univerzalna
pravila skrivena u jeziku hrane koja bi vrijedila za čitavo čovje
čanstvo i u svim slučajevima, engleska antropologinja Douglas
usmjerila se na analizu strukture svakodnevnih obroka u engle
skim kućanstvima i njene su studije imale velik utjecaj na suvre
meni antropološki i sociološki pristup hrani i prehrani. Analizu
obroka ona temelji na strukturalističkoj pretpostavci da se i hra
na, poput jezika, može smatrati svojevrsnim kodom kojeg treba
dešifrirati odnosno otkriti njegove skrivene poruke. Te skrivene
poruke odnose se na društvene odnose, kao što su “...različiti
stupnjevi hijerarhije, uključivanja ili isključivanja, granica i pre
lazaka preko tih granica. Kao i seks, i uzimanje hrane ima, uz
biološku, i društvenu komponentu.”34. Drugim riječima, katego
rije hrane dekodiraju društvene događaje, a za ilustraciju svojih
postavki autorica uzima temeljnu distinkciju između hrane i pi
ća. Tako se, primjerice, pića u kućanstvu poslužuju strancima,
poznanicima, radnicima, te članovima obitelji. Međutim, krug
onih s kojima se dijeli hrana znatno je uži i uključuje članove
obitelji, bliske prijatelje i uvažene goste. Dakle, ovdje je ključna
razdjelnica odnos između intime i distance, gdje je jelo sinonim
za intimu, a piće za distancu35.
Strukturalistički pristup hrani i prehrani prisutan je u radovima
Barthesa koji, na sličan način kao i Douglas, ističe kako pojedi
na namirnica predstavlja jedinicu informacije, pa se tako namir
nice mogu promatrati kao pojedini znakovi u sistemu komunika
cije. S teorijskog gledišta, konceptualne jedinice koje se koriste
u opisivanju hrane mogu biti uzete kao dijelovi sintakse (me
nija) i stila (načina prehrane) na semantički, a ne na empirijski
način. Ukoliko se analiza hrane (namirnica) kreće u okvirima
semantike, onda se legitimno mogu postavljati pitanja o njenom
značenju. Ovakav pristup Barthes koristi u analizi reklamnih po
ruka posvećenih hrani i otkriva nekoliko glavnih tema. Jedna se
odnosi na povezivanje pojedinih vrsta hrane s prošlošću i tra
dicijom, kako bi se naglasio povijesni kontinuitet. Druga glav
na tema uključuje razliku između muškog i ženskog principa
i uključuje element sublimirane seksualnosti. Treća tema kre
će se oko koncepta zdravlja, točnije održavanja tijela u dobroj
formi konzumiranjem odgovarajuće hrane. Prema Barthesu, u
33 Mennell, S. (1996) All Manners of Food: Eating and Taste in England and
France from the Middle Ages to the Present, Chicago: University of Illinois
Press, pp. 6-10.
34 Douglas, M. Deciphering a Meal, in: Food and Culture: A Reader, eds.
Counihan, C. and van Esterik, P. (1997), London: Routledge, str. 36-41.
35 Isto, str. 41.
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razvijenim zemljama stvara se specifična nutricionistička svi
jest koja je usmjerena prema prilagodbi ljudi modernom svijetu,
dok se istovremeno različiti oblici čovjekovog ponašanja, poput
sporta, odmora, i slavlja, izražavaju upravo kroz hranu36.
Strukturalističkom krugu pripada i francuski sociolog kulture
Bourdieu koji se, za razliku od ostalih strukturalista, oslanja na
marksističku tradiciju. Bourdieu se u svojim studijama ne bavi
samo ukusima koji se tiču hrane ili pića, nego i ukusima veza
nim uz potrošnju uopće. Na odabir različitih dobara (ili uslu
ga) ne utječe samo osobni ukus, nego i položaj osobe u sistemu
društvene stratifikacije, pa se pripadnicima nižih klasa pripisuje
vulgaran ukus, dok se uz pripadnike viših klasa veže pojam ra
finiranog ukusa37. Bourdieu smatra da je svaka osoba određena
svojim klasnim položajem odnosno količinom ekonomskog i
kulturnog (simboličkog) kapitala koji joj, već od rođenja, sto
ji na raspolaganju. Upravo je razlikovanje i analiza dvaju spo
menutih tipova kapitala glavna Bourdieo va teorijska inovacija.
Kada se u svakodnevnom govoru spominje kapital, obično se
misli na onaj ekonomski. Međutim, Bourdieu upozorava na po
stojanje kulturnog kapitala, koji se može transformirati u eko
nomski, ali mu, isto tako, može biti i opozicija. Bourdieo vo
shvaćanje kulturnog kapitala može se povezati s Veblenovim
pojmom upadljive potrošnje, gdje nije važna potrošnja sama
po sebi, nego način na koji se ona obavlja, a koji podrazumije
va neproduktivno i upadljivo trošenje novca i vremena38. Kao
indikatore potrošnje Bourdieu uzima vrste hrane, pića, odjeće,
namještaja, glazbe, umjetničkih dijela i novina koje konzumira
pojedina skupina. Oni jasno pokazuju da društvene grupe žive
u različitim i konzistentnim svjetovima, koji su definirani spe
cifičnom kombinacijom kulturnih praksi, te potrošnjom različi
tih materijalnih i duhovnih sadržaja (gdje je, kako smo kazali,
od velike važnosti način potrošnje). Spomenuti svjetovi ovise,
dakle, o posve specifičnim kombinacijama ekonomskog i kul
turnog kapitala i osobe koje im pripadaju u njima se osjećaju
posve prirodno, dok su im ostali svjetovi nepoznati i čudni. Vi
soki kulturni kapital relativno je rijedak i stoga se mora zaštititi.
Ako ekskluzivni predmeti grupe, te njena vrednovanja i kulturne
prakse postaju dostupne ostalim grupama, one se moraju mije
njati kako bi se zadržala razlikovna distanca. Prema Bourdieu,
sklonosti ljudi prema određenim vrstama hrane, odjeće ili ko
zmetike strukturirane su prema istoj temeljnoj strukturi koja od
ređuje čitavu društvenu sferu, a to je količina i struktura kapitala.
36 Beardsworth, A. i Keil, T. nav. djelo, str. 63.-64.
37 Mennell, S. nav. djelo, str. 12.
38 Corrigan, P. (1998) The Sociology of Consumption, London: SAGE Publica
tions, str. 26-27.
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Ukoliko želimo u cijelosti konstruir ati područja životnih stilova
unutar kojih se definira kulturalna potrošnja, nužno je za svaku
klasu (i pod-klasu) utvrditi njen habitus, koji iznova prevodi u
poseban životni stil karakteristične pretpostavke i sredstva tih
relativno homogeno strukturiranih uvjeta egzistencije39. Kako bi
dokumentirao različite životne stilove među klasama i pod-kla
sama u suvremenoj Francuskoj, Bourdieu je proveo opsežno is
traživanje koje je, između ostaloga, pokazalo kako su promjene
životnih stilova (koje su posljedice prijelaza iz niže u višu klasu)
samo površne. Naim
 e, pojedinci mogu prihvatiti najuočljivije
dijelove načina života višeg društvenog sloja u koji su se uspjeli
pomaknuti, ali taj novostvoreni sklad ostaje samo na vidljivim
elementima. Novi način života, koji se izražava, između ostalo
ga, i odabirom osobitih namirnica, namještaja ili odjeće, previše
je brzo prihvaćen i nije oblikovan na postepen i prirodan način
dugogodišnjim odgojem i obrazovanjem. Dakle, osoba koja se
uspjela popeti na društvenoj ljestvici i dalje ostaje usko vezana
uz svoje prvotno klasno porijeklo, koje je određuje za čitav život.
Iako je strukturalistički pristup dao velik doprinos proučavanju
društvenih aspekata hrane i prehrane (primjerice njihove uloge
u međuljudskim odnosima, kao i sve izraženiju komunikacijsku
vrijednost), ipak nije uspio ostvariti glavni cilj odnosno razotkri
ti skrivenu odrednicu hrane koja bi imala univerzalnu vrijednost.
U tom kontekstu posebno se ističe Mennellova kritika struktura
lističkog pristupa. Mennell prihvaća Elias ovu tezu prema kojoj
glavni nedostatak strukturalizma leži u ideji tipičnoj za zapadnu
misao, prema kojoj se podrazumijeva kako u pozadini promjen
ljivog i naizgled kaotičnog svakodnevnog svijeta kriju skrivene
i nepromjenljive strukture. Opisana redukcija negativno utječe
na pokušaje shvaćanja naravi i porijekla velikih promjena koje
su se kroz povijest dešavale u prehrambenom sistemu ljudi, a
koje posebno dolaze do izražaja u modernim društvima40. Kao
teorijska protuteža statičnom strukturalizmu javlja se razvojni
pristup, koji stavlja naglasak upravo na fenomen promjene u na
činima prehrane, iako nije u tolikoj mjeri koherentan i teorijski
zaokružen kao funkcionalizam ili strukturalizam.

Razvojni pristup prehrani: društveni procesi i razvojne
smjernice kao ključ razumijevanja epohalnih promjena u
stilovima života i prehrane
Prema mišljenju Beardswortha i Keil, glavni su predstavnici raz
vojnog pristupa prehrani Mennell (na izravan način) i Goody (na
neizravan način), te Harris i Fischler. Razvojni pristup prilično
39 Bourdieu, P. (1984) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste,
London: Routledge & Kegan Paul, str. 230.
40 Mennell, S. nav. djelo, str. 13-14.
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je širokih okvira i unutar njega smještaju se različiti pristupi,
koje vežu određene zajedničke postavke i slični interesi. Raz
vojna teorija počiva na pretpostavci da je za razumijevanje su
vremenih društvenih odnosa i kulturnih oblika nužno uzeti u
obzir načine na koji su povezani s odnosima i oblicima koji su
im povijesno prethodili. U tom smislu, u središte interesa dolazi
društvena promjena, odnosno njeni uzroci, smjerovi kojima se
kretala, te društveni procesi koje je potaknula. Činjenica posta
vljanja društvene promjene u središte razvojne teorije podrazu
mijeva i prisutnost konflikata i prijepora u društvenom sistemu
(i kojima u sociološkoj analizi treba posvetiti veliku pozornost),
što je dodatni poticaj za sociološku analizu41.
Ključno Mennellovo djelo All Manners of Food (prvo izda
nje objavljeno je 1985. godine) komparativna je studija načina
prehrane i razlika u ukusima u Francuskoj i Engleskoj, koja je
imala velik utjecaj na suvremenu sociologiju hrane i prehrane.
U uvodnom dijelu knjige date su glavne odrednice razvojnog
pristupa, kojega autor prihvaća kao teorijsku orijentaciju unutar
koje analizira francusku i englesku kuhinju (u najširem smislu te
riječi) od srednjega vijeka, pa sve do druge polovice 20. stoljeća.
Analizu kuharica, jelovnika, sljedova jela na banketima i ostalih
pisanih izvora Mennell koristi kao početnu točku u istraživanju
načina konzumiranja hrane u Britaniji (i u nešto manjoj mjeri
u Francuskoj), prateći povijesni razvoj odnosno promjene koje
su se na tom području događale u spomenutom periodu. Raz
vojni pristup počiva na pretpostavci da su kulturni ukusi i po
trebe ljudi proizvod njihova društvenog iskustva, kojega stječu
unutar plemena, zajednice, društvene grupe ili klase. Međutim,
društvene sile koji oblikuju ukuse određene generacije proiz
vod su dugotrajnih procesa društvenog razvitka koje su tijekom
povijesti stvarale i kumulirale mnoge prethodne generacije. Za
objašnjenje promjena koje se događaju na području ukusa treba
primijeniti povijesni pristup i to onaj koji podrazumijeva pažlji
vo proučavanje naizgled zbrkanog povijesnog materijala kako bi
se utvrdilo je li moguće otkriti sekvencijalni poredak koji kon
stituir a strukturirane procese promjene ukusa42. U tu svrhu Men
nell koristi figurativni odnosno sociogenetski pristup kojega je
razradio Norbert Elias i koji je usmjeren isključivo na razvojne
procese. Glavni je cilj ovoga pristupa (figurativne sociologije)
otkriti načine na koje se ljudi povezuju u grupe, slojeve, klase
odnosno društva: to su načini međuovisnosti koji obuhvaćaju
sve oblike suradnje i sukoba i koji su u vrlo rijetkim slučajevima
statični i nepromjenjivi.

41 Beardsworth, A. i Keil T. nav. djelo, str. 64-65.
42 Mennell, S. nav. djelo, str. 15.
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Prema Elias u, glavna pokretačka sila društvenog i kulturnog raz
voja nalazi se u sukobu i natjecanju između društvenih grupa,
bez obzira je li riječ o teritorijalnim jedinicama, malim grupa
ma ili društvenim slojevima. Modeli sukoba i oblici natjecanja
mijenjaju se i razvijaju tijekom vremena i izražavaju se na ne
brojeno mnogo načina. Sljedeći ključni pojam unutar Elias ova
teorijskog pristupa je ravnoteža moći, koja se ne odnosi samo na
odnose među državama: gdje god su ljudi povezani i međusob
no ovisni, oni imaju moć jednih nad drugima, ponekad vrlo ne
jednaku i jednostranu, ponekad uravnoteženu i obostranu. Moć
gotovo uvijek fluktuir a do određene granice i često se mijenja
tijekom vremena u određenom pravcu. Sama činjenica da su lju
di međusobno ovisni podrazumijeva da nastoje upotrijebiti (pri)
silu nad drugima, koja ne oblikuje samo njihovo ponašanje, ne
go i ukuse i načine na koji doživljavaju sebe i svoje aktivnosti.
Dakle, Elias je konstruir ao vrlo široku razvojnu teoriju koja je
imala raspon od procesa nastajanja država, pa sve do oblikova
nja individualnog ponašanja i osobnosti. Na temelju opsežnog
istraživanja zapadnih društava Elias zaključuje kako je u njima
nekoliko stoljeća trajao civilizirajući proces, koji je za poslje
dicu imao epohalnu promjenu. Naim
 e, vanjski pritisci koji su
djelovali na ponašanje pojedinca tijekom razvoja su internalizi
rani, što znači da pojedinci sami organiziraju i kontroliraju svoje
ponašanje. Zamjena izvanjskih pritisaka unutarnjim zahvatila je
gotovo sva područja društvenog života, pa tako i područje hra
ne i prehrane. U tom smislu, Elias je najveću pozornost posve
tio civiliziranju i samokontroli ponašanja za stolom, a manji dio
samoj hrani, gdje je u prvom redu istraživao važnost mesa u
srednjem i novom vijeku.
Elias bilježi još jednu važnu činjenicu vezanu uz meso i civiliza
cijski proces, a ona se odnosi na promjene u načinu njegova ser
viranja u srednjem i novom vijeku. U gornjem sloju srednjovje
kovnog društva na stolu su često bile servirane čitave životinje
ili njihovi veliki dijelovi, koje su se razrezivale za stolom: takav
se običaj zadržao do 17. stoljeća, a ponegdje čak i tijekom 18.
stoljeća. Rezanje i dijeljenje mesa za stolom bila je osobita čast i
pripadale je domaćinu ili uglednim gostima43. Spomenuta prak
sa postepeno nestaje pod utjecajem više faktora, među kojima
Elias izdvaja postupno smanjenje kućanstava, gdje niz poslova
(pa tako i pripremu i prodaju mesa) preuzimaju profesionalci,
dok se kućanstvo iz proizvodne pretvara u potrošačku jedinicu.
Dakle, na tom se području dogodio tipičan civilizacijski zao
kret: od razrezivanja životinja za stolom kao ugledne zadaće, do
postepenog javljanja osjećaja mučnine i gađenja pri pogledu na
43 Elias, N. (1996) O procesu civilizacije: sociogenetska i psihogenetska
istraživanja 1-2, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, str. 167-168.
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čitave mrtve životinje, što je dovelo do toga da se rezanje mesa
premješta u skrivene i specijalizirane enklave (klaonice i mesni
ce) kakve poznajemo u suvremenom svijetu. Primjenjući Elia
sov teorijski model na konkretan problem analize načina prehra
ne i ukusa u Francuskoj i Engleskoj, Mennell želi pokazati kako
se promjenljive strukture društvene međuovisnosti, te promjene
u odnosima moći unutar društva odražavaju na područja hrane,
prehrane i ukusa. U tom smislu, on smatra kako ne treba strogo
odvajati nutricionističke od estetskih aspekata razvoja prehram
benih navika: distribucija namirnica unutar društva i promjene
koje su se događale na tom području povezani su s istraživa
njem društvenih mehanizama koji su uvjetovali i stvarali stilo
ve i načine pripreme namirnica (kuhanja), koji su se razvijali i
slijedili jedan drugoga, na sličan način kao što se to dešavalo sa
stilovima u umjetnosti.
Mennell svoju studiju zaključuje opisom promjena koje su se
dogodile u zapadnjačkom načinu prehrane od srednjeg vijeka
do polovice 20. stoljeća. Kao ključne promjene, izdvaja pojavu
discipliniranja i kontrole tijela, uspon i pad važnosti klasne dife
rencijacije u načinima prehrane, te komercijalizaciju i internaci
onalizaciju proizvodnje i distribuciju hrane, što dobiva posebnu
važnost u današnjem globaliziranom svijetu. Ipak, najvažniji
Mennellov teorijski doprinos suvremenoj sociologiji prehrane je
konstatiranje postojanja jednog naizgled kontradiktornog tren
da koji obilježava suvremenu prehranu i koji se kreće u prav
cu smanjivanja opreka, te rasta raznolikosti u prehrambenim
navikama i kulinarskim ukusima44.
Indikatori koje izdvaja za ilustraciju smanjivanja opreka su slje
deći: smanjuju se društvene razlike kada je u pitanju konzumi
ranje količine hrane; apetit se civilizira, što je posljedica sigur
ne opskrbe hranom i brige za samokontrolu tijela; smanjuju se
razlike između sezonskih načina prehrane, između svakodnevne
i blagdanske hrane, te među načinima prehrane u selu i gradu;
prerađena (industrijski obrađena) hrana postaje dio jelovnika
svih slojeva stanovništva; gotovo svi koriste usluge modernoga
cateringa, te praktične i brze hrane; opada razmetljivost odno
sno priprema i konzumiranje prevelikih i nepotrebnih količina
hrane; smanjuje se distanca između profesionalne i domaće ku
hinje, gdje važnu ulogu u njihovu približavanju imaju kuharice i
različiti naputci za pripremu hrane, te razvoj tehnologije kućan
skih aparata. Naposljetku, na individualnoj razini sve manji zna
čaj ima povezanost između društvenog prestiža i količine novca
potrošene na hranu (i piće). Indikatori rasta raznolikosti su slje
deći: više nema jedne dominantne i krute stilističke hijerarhije
44 Mennell, S. nav. djelo, str. 322.
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hrane, koja je bila karakteristična za Europu u prošlosti45. Umje
sto nje javljaju se pluralizam i natjecanje, gdje se posebno cijeni
postojanje različitih ukusa na koje presudan utjecaj imaju modni
trendovi, te restorani koji nude egzotičnu odnosno internacio
nalnu kuhinju. Na isti način su usmjerene i suvremene kuharice,
koje su međusobno vrlo različite, pa tako više ne postoji (kao u
prošlosti) jedna vodeća i općeprihvaćena regionalna ili nacional
na zbirka recepata koja bi služila kao orijentir svakodnevne pre
hrane. U utjecajnim ženskim časopisima članci posvećeni hrani
također promiču raznolikost i osjećaj kozmopolitizma. Nadalje,
na rast raznolikosti utječe spomenuta sve veća sličnost između
profesionalne i domaće kuhinje, što je posljedica čestog jede
nja izvan kuće, te činjenice da su suvremena tehnologija prerade
hrane i globalizirano tržište na stolove prosječnih obitelji donije
le mnoštvo novih, egzotičnih i izvan sezonskih, namirnica koje
su u prošlosti bile nezamislive.
Autor koji je dao značajan doprinos suvremenoj sociologiji hra
ne i prehrane je britanski antropolog Goody. Iako nigdje ekspli
citno ne spominje razvojni pristup, on prihvaća njegove glavne
pretpostavke kao teorijska polazišta u svome istraživanju hrane
i prehrane. On smatra (slično kao i Mennell, op. a.) kako funk
cionalistički, strukturalistički i kulturalistički pristupi gotovo
u potpunosti zanemaruju kategoriju vremena i (u nešto manjoj
mjeri) prostora, te ne koriste komparativnu i povijesnu metodu.
Stoga se Goody zalaže za njihovo ponovno uvođenje u znan
stvenu analizu društva, pa tako i istraživanje načina prehrane
sa sociološkog zrenika. Raspravljajući o kategoriji vremena u
kontekstu hrane i prehrane (s naglaskom na ekonomiju kućan
stava), Goody ističe važnost razvojnog aspekta koji podrazumi
jeva analizu dužih razdoblja odnosno promjena do kojih je došlo
u određenom periodu. Jednom riječju, postoje brojni teorijski i
empirijski razlozi za posvećivanje znatno veće pozornosti di
menziji vremena u istraživanju načina prehrane. U dosadašnjim
istraživanjima (posebno antropološkim) kultura prehrane odre
đenog društva promatrala se kao kontinuir ana normativna struk
tura koja prihvaća ili odbija strane i nove elemente, ovisno o
njihovoj strukturalnoj ili stilskoj kompatibilnosti. Govoreći op
ćenito, ovakav teorijski pristup počiva na pretpostavci (tipičnoj
za strukturalizam) o postojanju kontinuiteta koji leži u pozadini i
koji je stabilan i nepromjenjiv, dok se promijene događaju samo
na površini, u manje važnim segmentima. U tom smislu, druš
tveno djelovanje integrirano je i dobro uklopljeno u postojeće
društvene i kulturne okvire.

45 Isto, str. 328.
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Relativno je lako uočiti i opisati promjene u načinima kuhanja
koje dolaze izvana i koje su posljedica uvođenja novih namir
nica i kulinarskih tehnika. Iako je područje pripreme i konzu
miranja hrane uglavnom konzervativno i vezano uz tradiciju, u
određenim slučajevima događaju se iznenađujuće promjene, kao
što je npr. bilo uvođenje krumpira u prehranu Iraca, masovne
upotrebe rajčica u SAD-u (osobito njihove industrijske prera
de u umak od rajčica – popularni ketchup) i kukuruza u Africi.
Goodyjev pristup načinima pripreme hrane specifičan je po to
me što naglasak stavlja na dvije društvene strukture: kućanstvo
i klasu. Hrana je usko povezana s procesima karakterističnim
za ljudsku vrstu: proizvodnju i reprodukciju. Proizvodnja se, u
prvom redu, odnosi na stvaranje materijalnih dobara, pa se sto
ga i istraživanje načina pripreme hrane dovodi u odnos kako s
distribucijom moći i autoriteta u ekonomskoj sferi, tako i s druš
tvenom stratifikacijom i njenim političkim posljedicama. Preci
znije rečeno, istraživanje procesa pribavljanja hrane i njene tran
sformacije pokriva pet glavnih područja: uzgoj, pohranjivanje,
kuhanje, jedenje i čišćenje, koje predstavljaju faze proizvodnje,
distribucije, pripreme, potrošnje i odlaganja.
U okviru socijalne antropologije i sociologije na poseban se na
čin ističu analize prehrane američkog antropologa Harrisa. Iako
je njegov pristup teško smjestiti u neki od dominantnih teorijskih
pravaca, Mennell, Murcott i van Oterloo ističu kako je ključno
Harrisovo djelo Good to Eat: Riddles of Food and Culture (prvo
izdanje objavljeno je 1986) izrazito anti-strukturalističko i iz
ravno se suprotstavlja Levi-Straussu, osobito njegovoj senten
ci kako su neke vrste hrane “dobre za razmišljanje”46. Harris,
pomalo cinično, smatra kako vrednovanje hrane kao dobre ili
loše za razmišljanje ovisi o tome koliko je ona dobra ili loša za
jelo47. Posebnu pozornost Harris posvećuje povijesnoj činjeni
ci prema kojoj se niti jedna poznata ljudska zajednica ne hrani
svime što je okružuje i što ima hranjivu vrijednost, nego postoje
grupni obrasci preferencija i averzija. Pokušavajući protumačiti
ovu zakonitost, Harris smatra kako njene uzroke treba tražiti u
cjelokupnom sustavu proizvodnje hrane, a posebno u činjenici
da hrana nekima predstavlja izvor bogatstva i moći, dok većini
služi za preživljavanje odnosno zadovoljavanje osnovnih fizio
loških potreba. Na više primjera Harris pokazuje kako se s vre
menom mijenjaju prehrambene navike različitih zajednica, što
objašnjava razvojnim (koji su u određenoj mjeri bliski i evoluci
onističkim) argumentima. U pozadini postojanja prehrambenih
46 Mennell, S., Murcott, A. i van Oterloo, A. H. (1998) Prehrana i kultura.
Sociologija hrane, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko
društvo, str. 22-23.
47 Isto, str. 22.
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zabrana i tabua uvijek stoji praktična logika koja se nastoji pri
lagoditi fizičkom okolišu i efektivnoj eksploataciji dostupnih re
sursa unutar zadanog prirodno-ekološkog konteksta. Dakle, raz
lozi zbog koji se Harris smatra zagovornikom razvojnog pristu
pa je u činjenici da nastoji istražiti i opisati specifične društvene
uvjete i povijesne procese koji su doveli do etabliranja odre
đenog prehrambenog sistema odnosno nutricionističke kulture48.
Velik doprinos suvremenoj sociologiji prehrane dao je spomenuti
francuski autor Fischler, iako o njegovoj teorijskoj orijentaciji –
slično kao i kod Harrisa - postoje prijepori. Primjerice, Mennell,
Murcott i van Oterloo smatraju kako se njegovi radovi mogu
svrstati unutar strukturalističkog teorijskog pravca, dok se – s
druge strane – čini uvjerljivijom ocjena Beardsworth i Keil, koji
kao primarne izdvajaju razvojne aspekte Fischlerovog pristupa
 e, ključna je Fischlerova teza da tradici
hrani i prehrani49. Naim
onalna pravila, norme i značenja koja strukturiraju ljudsku hra
nu odnosno njeno konzumiranje sve više potpadaju pod proces
disagregacije, odnosno razbijanja davno stvorenih pravila što
dovodi do stanja koje Fischler naziva gastro-anomijom. Takvo
suvremeno stanje humane prehrane posljedica je djelovanja
(najčešće) kontradiktornih i nekonzistentnih pritisaka na svijest
suvremenog potrošača hrane koje promoviraju snažna prehram
bena i propagandna industrija, te državne institucije (uglavnom
u visokorazvijenim zemljama). Pod tako snažnim pritiskom do
lazi do promjena osobnog identiteta ili barem onoga dijela iden
titeta osobe koji je određen pripadnošću specifičnoj kulinarskoj
kulturi, uglavnom usko vezanoj uz tradiciju50.
Temeljno je, dakle, Fischlerovo objašnjenje krize sljedeće:
umjesto heteronomnih (izvana nametnutih) pravila koja su pre
sudno određivala tradicionalnu prehranu, suvremenu situac iju
sve više karakteriziraju manifestacije individualizma, autono
mije i anomije51. Način na koji Fischler shvaća kulturne dimen
zije suvremenog prehrambenog sistema prilično je pesimisti
čan, iako naglašava kako postoje individualni i skupni napori
za obnovom normativnog poretka u prehrambenim praksama,
koji bi iznova definirao značenja hrane i pojedinih namirnica.
Tako, primjerice, pojedinci prihvaćaju određene specifične na
čine konzumiranja hrane (kao što su dijetalna ili vegetarijanska
prehrana) kako bi obnovili spomenutu normativnu logiku unutar
48 Beardsworth, A. i Keil, T. (2001) Sociology on the Menu. An Invitation to the
Study of Food and Society, London: Routledge, str. 66.
49 Isto, str. 66.
50 Fischler, C. (1988) Food, Self and Identity, Social Science Information br. 2,
str. 275-292.
51 Warde, A. (1997) Consumption, Food and Taste. Culinary Antinomies and
Commodity Culture, London: SAGE Publications, p. 30.
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svoga prehrambenog sistema utemeljenog na osobnom izboru52.
Početna točka Fischlerove analize suvremene prehrane je pojam
alimenta, pod čime se podrazumijeva bilo koji temeljni jestivi
item koji se može naći unutar određene prehrambene kulture.
Beardsworth i Keil ističu kako Fischler preferira pojam alimenta
u odnosu na Levi-Straussov pojam gustema, za kojeg smatra da
je manje općenit i previše opterećen strukturalističkim znače
njima i implikacijama53. Sukladno tome, cjeloviti prehrambeni
sistem nekog društva sastoji se od svih alimenata dostupnih u
određenom vremenskom periodu.
Sljedeći ključni pojam unutar Fishclerovog teorijskog modela je
jelovnik odnosno meni, koji se shvaća šire od njegovog svako
dnevnog, uobičajenog značenja. Naim
 e, jelovnik podrazumijeva
niz pravila koja određuju izbor namirnica među svim dostup
nima, a unutar prehrambenog sistema pojedinog društva može
postojati mnoštvo jelovnika. Izdvojit ćemo nekoliko tipičnih je
lovnika prema Fischleru: prvi je tradicionalni, koji preporuke i
pravila izbora namirnica, te njihovo kombiniranje, derivira iz
običajne prakse. Takva praksa formira se generacijama, a njena
neupitnost i legitimnost pokriće ima u činjenici dugotrajnog po
stojanja. Preporuke i zabrane tradicionalnog jelovnika smatraju
se samorazumljivima (prihvaćaju se kao gotove činjenice), pri
rodnim i nepromjenljivim. Odstupanja od takvih pravila i zabra
na dovode do čuđenja, a ponekad prezira i gađenja. Nasuprot
tradicionalnom je racionalni jelovnik, kod kojega su kriteriji iz
bora kreir ani u svrhu ostvarenja određenog cilja (npr. gubljenje
ili – što je znatno rjeđi slučaj – dobivanje težine, poboljšanje
fizičkih i mentalnih sposobnosti, izbjegavanje pojedinih bolesti
ili, općenito, promicanje zdravlja). Ovakvi jelovnici uglavnom
se temelje na znanstvenim ili kvazi-znanstvenim principima i
često uključuju prilično proizvoljne omjere i proračune vrsta i
količina namirnica. Blizak racionalnom je praktični jelovnik,
kojim se teži umanjiti vrijeme i napor uložene u pripremu sva
kodnevnih obroka, zatim hedonistički (kojem je cilj ostvarenje
što većeg osjetilnog zadovoljstva), te tzv. moralni jelovnik, kod
kojega na izbor namirnica presudno utječu etičke norme vezane
uz politička, religijska, ili ekološka uvjerenja osobe.
Zahvaljujući slobodnom izboru, pojedinci mogu konstruir ati
osobne jelovnike, birajući između alternativnih jelovnika i pri
lagođavati ih vlastitom ukusu, raspoloženju, materijalnim mo
gućnostima, pa čak i okruženju u kojem konzumiraju hranu. Ta
kvu situac iju Fischler naziva pluralizmom jelovnika, što znači
da postoji mnoštvo alternativnih shema koje strukturiraju izbor
52 Fischler, C. nav. djelo, str. 290-291.
53 Beardsworth, A. i Keil T. nav. djelo, str. 67.
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namirnica i načine njihova konzumiranja. Opisani pluralizam
ima svoje ekonomske i društvene temelje: oni se nalaze u globa
lizaciji opskrbe hranom, te industrijalizaciji njene proizvodnje
i distribucije. Spomenuti procesi, koji su isprepleteni i djeluju
zajedno, dovode do urušavanja tradicionalnih pravila gastrono
mije i stvaranja gastroan omije, sa svim negativnim posljedica
ma54. I na koncu, pluralizam jelovnika može se dovesti u vezu s
konceptom postmoderne koji, između ostaloga, naglašava kako
mjesto pojedinca u društvenom poretku i formiranje osobnog
identiteta sve manje ovisi o društvenoj poziciji, te mjestu i ulozi
u svijetu rada, a sve više o načinima potrošnje. Upravo se putem
potrošnje izražava pozicija pojedinca u društvu, njegova osob
nost i individualnost. Na taj način izbori načina prehrane (kroz
kupovanje i potrošnju odabranih namirnica) postaju važnim
sredstvom u stvaranju osjećaja osobnog identiteta i izražavanja
različitosti, odnosno kreir anju vlastitog imagea.
Analizu razvojnog pristupa prehrani zaključit ćemo razmišlja
njima američkog sociologa Sobala, koji u okviru razvojne te
orije raspravlja o utjecaju društvenih promjena na načine pre
hrane. Opis spomenutih promjena temelji na pojmu “društvena
dinamika” pod kojim podrazumijeva samo “...promjene velikih
razmjera”, dok u pristupu hrani i prehrani koristi pojam “pre
hrambena kultura”, koji je širi i obuhvatniji od pojma “načini
prehrane” kojeg češće rabe antropolozi i etnolozi. Sobal ističe
da se suvremeni analitičari društva iz različitih disciplina sla
žu kako danas postoje krupni dinamički procesi koji dovode do
strukturalnih promjena u suvremenom svijetu. Takva “društvena
dinamika” izražava se u procesima globalizacije, modernizacije,
urbanizacije i migracija, dok se na području “prehrambene kul
ture” paralelno odvijaju procesi koje autor naziva konzumeriza
cija, komodizacija i delokalizacija55. Globalizacija podrazumi
jeva povezivanje odnosno integraciju onoga što je nekada bilo
lokalno, regionalno i nacionalno u organizacijske “aranžmane”
na svjetskoj razini56. Dakle, nekoć lokalizirane aktivnosti posta
ju prostorno neograničene i organiziraju se u globalne mreže.
Na hranu se globalizacija reflektira tako da se aktivnosti pove
zane uz proizvodnju i potrošnju hrane sa lokalne razine šire na
agro-industrijske prehrambene komplekse koji funkcioniraju na
svjetskoj (globalnoj) razini. Modernizaciju Sobal definira kao
strukturalnu promjenu koja uključuje tehnološki razvoj, gdje
54 Isto, str. 68.
55 Sobal, J. Food System Globalization, Eating Transformations, and Nutri
tion Transitions, u: Food in Global History, ed. Grew, R. (1999), Boulder:
Westview Press, pp. 1-3.
56 McMichael, P. (1996) Development and Social Change: A Global Perspecti
ve, Thounsands Oaks: Pine Forge Press.
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se korištenje mišićne snage ljudi i životinja iz pred-modernog
vremena zamjenjuje modernim korištenjem energije vode, pare
i fosilnih goriva, te nuklearne i solarne energije. Takav razvoj
posljedica je industrijske revolucije, koja je donijela korjenite
promjene u društvenoj strukturi i kulturnim vrijednostima. Mo
dernizacija je imala velike posljedice na proizvodnju, preradu,
distribucije i konzumaciju hrane širom svijeta, a posebno u
industrijski razvijenim zemljama57.
Urbanizacija je sljedeća krupna strukturalna promjena gdje se
stanovništvo iz ruralnih sredina niske gustoće (u kojoj većina
sudjeluje u primarnoj proizvodnji) premješta u urbane sredine
visoke gustoće (gdje su u većini uključeni u sekundarne i poseb
no tercijarne djelatnosti). Na taj način stanovnici ruralnih pod
ručja, koji su nekoć proizvodili hranu sami za sebe i za lokalno
tržište, postaju – po pitanju ovog glavnog resursa čovjekovog
preživljavanja – ovisni o (nepoznatim) drugima. Migracije su
strukturalna promjena gdje se ljudi sele iz svojih izvornih lo
kacija u nove, neovisno o udaljenosti – pri čemu stvaraju no
ve kulturne kontakte i “miješaju” prehrambene kulture, što po
stepeno vodi do promjena načina prehrane. Veće migracijske
tranzicije događaju se u trenutku kada statična društva postaju
društva učestalih putovanja i selidbi (tipičan primjer modernog
dinamičnog društva su SAD). Usporedo sa strukturnim društve
nim promjenama odvijaju se promjene na području prehrambe
ne kulture. Prva od njih je konzumerizacija, koja se dešava kada
ljudi od aktivnih proizvođača dobara postaju pasivni potroša
či. Tada izvornu lokalnu hranu vlastite proizvodnje supstituir a
“masovna hrana” iz industrijalizirane proizvodnje, koja se nudi
na slobodnom tržištu. Suvremena post-industrijska društva vi
soko su konzumerizirana, što se odražava na kreir anje modernih
i postmodernih iskustava vezanih uz hranu i prehranu. Druga
je promjena komodizacija, kao izravna posljedica konzumeri
zacije. U tom kontekstu hrana postaje ekonomski objekt koji se
tretira kao svaka druga roba na tržištu, bez obzira na specifično
sti, simboliku i značenja koje hrana oduvijek ima, za razliku od
drugih roba na tržištu.

Dašak filozofskog i simboličko-antropološkog
pogleda na probavni sustav i usta: osjetilna,
doživljajna, simbolička, imaginacijska,
govorna i spoznajna značenja
Sa simboličke strane najinteresantniji organ, odnosno organ sa
najviše funkcija koje se povezuju sa njima i proistječu iz njih, su
usta. Funkcije usta su: hranidbena, lingvistička, komunikacijska,
57 Sobal, J. nav. djelo 3.
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glazbena, kao i senzualna te, u smislu novorođenačkog doživljaja
svijeta, neposredno doživljajna. Francuski simbolički antropo
log G. Durand na osnovu tri dominantna novorođenačka refleksa
utvrđuje tri osnovne simboličko-imaginativne antropološke do
minante: a to su dominanta uzdizanja (posturalna dominanta),
prehrambeno-digestivna dominanta i ritmičko-seksualna domi
nanta58.
Na prvoj posturalno-uzdižućoj dominanti stvaraju se slike uspo
na, svjetla, dana, sunca, nicanja, rasta, odvajanja, oružja i lu
stracije koje predstavljaju osnovu dnevnog sustava vrijednosti.
Za prehrambeno-digestivnu dominantu su vezane simboličke
slike gutanja, utrobe, noći, vode, mjeseca, ukapanja i silaska u
podzemlje – koje predstavljaju osnovu noćnog sustava vrijed
nosti. I na koncu tu je ritmičko-seksualna dominanta koja pred
stavlja sintetski sustav oblikovanja, vrlo bitan za stvaranje ci
vilizacijskih, mističkih i religijskih imaginarija – vezani uz tu
dominantu su primjerice šamanizam, kult vatre, obredni plesovi
i glazba, mistika i magija, kao i zemljoradnički koncept ciklič
kog vremena sa pripadnim običajima kulta plodnosti. Prehram
beno i digestivno u simboličkom smislu konstruir a civilizacijski
vrlo značajnu simboličku shemu tzv. noćnog simbolizma koja u
poveznici sa dnevnim simbolizmom sačinjava “filozofiju kon
trasta” koja je zametak logičkih, racionalističkih, tehničkih i
inovacijskih sustava – koji vode ka konceptu linearnog vremena
i progresivizmu kao specifičnom viđenju povijesti59.
Simboli hrane, gutanja, utrobe vezani su uz simboličku shemu
koja se u mitologijama i obredima pojavljivala u dvije karakteri
stične varijacije: 1. silazak junaka u podzemlje (Gilgameš, Orfej,
Odisej) te njegov pobjedonosni povratak i 2. ukapanje (ritualna
smrt) i kasnije uskrsnuće (Oziris, Thamuz, Perzefona, Krist).
Obje varijacije su simbolički slične. Prva varijacija je više ve
zana uz kult heroja te izbavljenje voljene osobe iz podzemlja ili
pak stjecanje božanskog znanja i besmrtnosti. Druga je varijaci
ja više vezana uz kult plodnosti zemlje (lunarnu epifaniju Velike
Majke) i svetkovine ukapanja i nicanja sjemena te vegetativne
plodnosti. Obje varijacije iste simboličke sheme predstavljaju
kombinaciju digestivne dominante (hranjenja, probave, utro
be, ukapanja) i posturalne dominante (nicanja, uzdizanja, rasta,
vegetacijskog obilja).
Od cjelokupnosti digestivnog sustava iz više razloga treba po
sebno izdvojiti usta. Uz osnovnu funkciju usta koja je hranid
bena, te uz njihove ostale funkcije (jezik, govor, komunikacija,
58 Durand, G. (1991) Antropološke strukture imaginarnog, Zagreb: August
Cesarec, str. 43-54.
59 Isto, str. 63-314.
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glazba) – usta su i najneposredniji način upoznavanja svijeta.  U
tom smislu mađarski filozof B. Hamvas piše: U majčinoj utrobi
pupčanom smo vrpcom povezani sa svijetom. Nakon što se ro
dimo, povezani smo ustima. Među osjetilima oko je apstraktno;
s predmetom koji vidi oko nikad ne može stupiti u neposredan
dodir, niti s njime može srasti. Uho pripušta stvari već nešto
bliže. Ruka ih čak hvata. A nos već udiše njihova hlapljenja.
Usta pak, što zažele uzimaju u sebe. I tek onda spoznajem što je
nešto kad to i okusim. Usta su izvor neposrednog iskustva. Di
jete to dobro zna, kad se s nečim želi upoznati, uzima to u usta.
Čovjek to kasnije zaboravlja.60 Osim hranidbene funkcije i funk
cije neposrednog doživljaja stvarnosti kroz okusnu osjetilnost,
te osim ostalih simbola intime vezanih uz usne koji proizlaze iz
psihoan alitičkih i simboličko-antropologijskih obrazaca – usta
imaju i višu, sofistiraniju funkciju, a to je govorno-lingvistička
funkcija, funkcija komunikacije apstraktnih i praktičnih poruka,
saopćavanja, upozoravanja na opasnost, izricanja poetskog, filo
zofijskog, vjerskog, empatijskog, znanstvenog, melodijskog – a
tako i ratnog, sukobljenog, konkurentskog. Zato nije neobično
da Levi Straus pronalazi dubinsku strukturalnu analogiju izme
đu lingvističkog i gastronomskog, koju izražava kao paralelu
“fonema” i “gustema”.
Sociologijski pristupi “hrani kao ideji” strukturiraju u međuod
nosima društva, segregacije, trenda, prestiža, konzumerizma i
epohalne promjenjivosti. Kako je vidljivo u navedenim staja
lištima, “hrana kao ideja” dobro funkcionira kao religijsko je
dinstvo zajednice i svetog  koje je prožeto tabuis tičkim zabra
nama. Također, hrana funkcionira i kao komunikacijski simbol,
kod, rafinirani distinktivni izričaj klase, kulturalni entitet za sebe
kroz lokalne kuhinje, kao obred i propis. U dubljem antropološ
kom pogledu ona je i praiz vorište mitologijskih slika, snažnih
kulturalnih obrazaca imaginacije. Uz sve njezine poveznice sa
kulturom i društvom, lingvističkim, govornim, simboličkim i
misaonim, uz sve njezine paralele u kojima korespondira – ona
je i najneposredniji doživljaj života, najneposrednije “znanje o
svijetu” – a ujedno i nepresušna potreba koja se u kulturama
obilja pretače u svojevrsni digestivni i gustatorni razvrat “šačice
odabranih”. Kao takva, ona postaje differentia specifica “elite”
i “puka”, u varijacijama koje kroz vrijeme zadobivaju raznolika
obličja.

Zaključak
Hranjenje kao najvažnija egzistencijalna potreba ljudi, unutar
različitih zajednica i društava zauzima posve specifičnu ulogu –
60	 Hamvas, B. (2002) Filozofija vina, 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, te predstavlja nezaobilazan segment analize unutar teo
rija konzumerizma i dokolice. Također, kao takva predstavlja
ili može predstavljati osim funkcije nekog društvenog sustava
također i njegovu disfunkciju.
Hrana koja je “energetsko gorivo života” – ujedno je i ideja,
idejni koncept, kulturalno obilježje, racionalno zahvaćanje po
stojećih veza, strukturalno oruđe napretka i segregacije, svjeto
nazora i dokolice. Također, hrana je i najneposredniji doživljaj
života kao takvog, primordijalni način “učenja svijeta”, prvotni
instinkt preživljavanja i volje za moć te svih njihovih postoje
ćih nadgradnji. Sva opisana gledišta i pristupi (prvenstveno
sociološki, a također i iz drugih znanosti poput kulturologije,
religiologije, filozofije, antropologije) osvjetljavaju tek neke od
mogućih misaonih aspekata hrane i prehrane u društvima kroz
povijest. Bili ti koncepti vezani uz društvo, uz mitologiju i re
ligiju, uz kulturološke, antropološke i lingvističke strukturalne
obrasce, uz teorije razvoja, konzumerizma i društvene segrega
cije, ili pak uz simbolizam osjetnih doživljaja – svi oni ukazu
ju na prehranu kao na neizostavnu, kako egzistencijalnu tako i
idejno-konceptualnu, činjenicu života.
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Abstract
This article describes the main sociological and anthropological
meanings of nutrition through history, from mythological and religious
meanings, through the contrast between poverty and wealth, to the
consumeristic, functionalistic, structuralistic and developmental
theories (Bourdieu, Douglas, Durkheim, Elias, Fichler, Goody, LeviStrauss, Mennel, Myerson, Simmel, Sobal, Veblen etc.).  It is discussed
how food, with all of its cultural customs and rules, has gained different
interpretations in different social systems and epochs. All these
interpretations share a common fact that food is not only primary human
need, but also the ideatic, symbolic, cultural and philosophical concept
which represents an integral part of the world views and the way of
life specific to a certain community and/or period of time. Particularly
interesting is the connection of consumption with the mythological
and religious patterns, by which this basic dimension of life becomes a
mediator between the profane and the holy world – because, from the
archaic times, food has always been a means for achieving unity with
the divine.
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КА РАЗУМ ЕВАЊУ
КОМПЛЕКСНОСТИ
(ХОМО)СЕКСУАЛНОГ И
ВЕРСКОГ ИДЕНТИТЕТА У
СОЦИОКУЛТУРНОМ
КОНТЕКСТУ СРБИЈЕ
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, ИДЕНТИТЕТ, 
РЕЛИГИОЗНОСТ, СЕКСУАЛНОСТ: 
ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА РЕЛИГИОЗНИХ
ЛГБТ ОСОБА У СРБИЈИ, НОВИ САД: 
MEDITERRAN PUBLISHING, НИШ: 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016.
Будући да у себи обједињујемо многоструке индивидуалне
и колективне идентитете (идентитет улога, културни, етнич
ки, политички, верски, родни, сексуални), веома је тешко
утврдити који међу њима преовладава у одређеној ситуац
 и
ји, како је могуће евентуално помирити идентитетске амби
валентности и, коначно, како је могуће наћи најпожељнији
начин за потврђивање сопственог и однос према идентите
тима других и другачијих. Проблем се усложњава и постаје
озбиљнији нарочито онда када су у питању идентитетски
маркери који стоје на, рекло би се, супротним, екстремним
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позицијама, имајући у виду јавно промовисане дискурсе о
друштвено прихватљивим и/или дубоко укорењеним вред
ностима. Случај хибридности идентитета може се разма
трати на примеру религиозних хомосексуалаца, имајући
пре свега у виду амбивалентност поменуте сексуалне ори
јентације и хришћанске етике, односно осуде истополних
партнерстава и љубави.
Књига коју овом приликом представљамо, Идентитет,
религиозност, сексуалност, аутора Милоша Јовановића,
доцента на Филозофском факултету у Нишу, значајан је и
вредан допринос поменутим научним промишљањима, те
матизујући проблем идентитета религиозних ЛГБТ особа у
Србији. Као основа књиге послужило је дугогодишње ауто
рово социолошко интересовање и истраживање на ову тему
за потребе докторске дисертације, коју је Јовановић одбра
нио на Департману за социологију Филозофског факултета
Универзитета у Нишу, 7. октобра 2015. године. Издавачка
кућа Mediterran Publishing из Новог Сада, у сарадњи са Ма
шинским факултетом у Нишу, објавила је књигу 2016. го
дине. Тиме је на критички увид научној и широј јавности
понуђена теоријски и емпиријски вредна публикација, коју
ретко обрађивана тематика у науци, а контроверзна поле
мика у јавности, сврстава у малобројне и готово пионирске
подухвате на овим просторима.
На 250 страна текста, књига је тематски структурисана у
четири поглавља са одговарајућим подпоглављима: Увод
(Идентитет: покушај разјашњења концепта; Социолошка
разматрања идентитета; Идентитети као „нужне фик
ције”), Структуралне датости (Хомосексуалност и друштво
у Србији 2000-их; Ревитализована религија и ЛГБТ попула
ција), Делатност актера (Идентитет религиозних нехете
росексуалаца; Спиритуалност насупрот религији; Методо
логија; Напуштање једне од сфера и преграђивање; У себи
пронађена вера) и Закључак. Предговор је написала др Ива
на Спасић, редовна професорка Одељења за социологију
Филозофског факултета у Београду, маестрално нас уводећи
у књигу једним својим личним сећањем, контекстуално при
лагођеним тематици која се у књизи разматра. Истовремено,
није пропуштена прилика да се укаже на квалитет и значај
саме монографије. Посебно је важно осврнути се и на врло
опширан списак литературе, релевантних (научних) извора
података, који је коришћен у уобличавању књиге и понуђен
на њеном крају, на чак више од 40 страна. Несумњиво висок
ниво обавештености аутора о предмету истраживања је на
појединим, додуше ретким, местима у књизи условио пре
више опширна објашњења, некада чак и сасвим непотребне
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дигресије. Но, ово се може приписати интенцији аутора да
пружи што обухватнију слику тематизоване појаве и да ова
ко неуобичајено богата, систематизована и корисна грађа
„послужи будућим истраживачима и умањи им посао око
потраге за постојећим референцама”.1
У уводном делу књиге пружене су релевантне и теоријски
прилично обухватне информације које се односе на концеп
туално и социолошко одређење самог појма идентитета у
оквиру три основне парадигме: социјално-психолошке, кул
туролошке и постмодерне парадигме. Полазећи од схвата
ња индентитета као променљиве конструкције, а не једном
фиксиране датости, аутор наглашава да идентитет постаје
циљ честог лутања и напорног трагања (појединаца и дру
штвених група), у дијалектичком процесу идентификације
(класификовање/категоризовање и поистовећивање). Ана
литичко приближавање проблему сексуалног идентитета у
друштвеном контексту, кроз примарну теоријску визуру Џе
фрија Викса и Мишела Фукоа, остварено је у одељку који
се бави идентитетима као „нужним фикцијама”. Узимајући
у обзир разноликост теоријских праваца и бројност поје
диначних научних интерпретација на које се аутор позива
(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. Викс и др.), уводни део књиге пропо
ручујемо као добру и корисну полазну основу свима онима
који су истраживачки оријентисани ка разматрању више
димензионалног и сложеног проблема идентитета.
Друго поглавље књиге посвећено је сагледавању хомосек
суалности у српском друштвено-историјском контексту, уз
критички осврт на третман нехетеросексуалаца почев од
средњовековне српске државе све до данас. Ауторова па
жња фокусира се и на промене у схватању хомосексуално
сти у медицинском/психијатријском контексту (од болести/
психичког поремећаја до варијетета сексуалности) и дру
штвеном (пре свега правном и политичком) контексту. Кри
тичка рефлексија заснована је на компаративној анализи и
интерпретацији унапређења положаја ЛГБТ популације у
савременој Србији у односу на време социјализма („већа
видљивост и присутност сексуално другачијих у јавном
простору, декриминализација истополних сексуалних одно
са, успостављање правно-институционалне регулативе ко
ја би требало да умањи ефекте дискриминације сексуалних

1 Јовановић, М. (2016) Идентитет, религиозност, сексуалност: проблем
идентитета религиозних ЛГБТ особа у Србији, Нови Сад: Mediterran
Publishing; Ниш: Универзитет у Нишу, Машински факултет, стр. 199.
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мањина”2). Упркос томе, аутор недвосмислено истиче да
у српском друштву не преовлађује толерантан став према
сексуалним мањинама, аргументовано указује на постојање
социјалне дистанце грађана Србије према хомосексуалци
ма, показујући да виши ниво поменуте дистанце директно
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
према хомосексуалности у Србији научно је утемељено на
резултатима релевантних емпиријских истраживања оба
вљених у последњих десетак година на овим просторима и
илустровано мноштвом вешто одабраних примера из нашег
актуелног социјалног окружења.
Централни део књиге припада трећем поглављу под нази
вом Делатност актера. Значај овом делу књиге нарочито
прибавља анализа података добијених у искуственом истра
живању супротстављености религиозности и сексуалности
у идентитету ЛГБТ особа у Србији, коју је аутор спровео
применом квалитативних метода (комбинујући проблемско
усмерени, дубински, и наративни интервју). Истраживањем
је обухваћено 17 особа из Србије и четири из Босне и Хер
цеговине, у временском размаку од 2005. до 2014. године.
Ослањањем на налазе постојећих социолошких истражи
вања у свету о проблему идентитета религиозних нехете
росексуалаца, аутор анализира, интерпретира и шематски
представља четири могућа идеално-типска начина/страте
гије решења такве проблемске ситуац
 ије: 1) Потискивање
сексуалности због религије: негирање (хомо)сексуалности
кроз активну „борбу против греха”; 2) Напуштање религије
због сексуалности: „бег” у атеизам, „одстрањивање” рели
гиозног; 3) Преграђивање религиозности и сексуалности:
„суживот” уз потпуну одвојеност и 4) Интегрисаност ре
лигијског и сексуалног: извесне критичке реинтерпретације
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
ју и извесни међутипови и/или подтипови, све у складу са
флуидношћу и променљивошћу самог идентитета.
Имајући у виду релевантност научног приступа друштвено
осетљивој, често дискурзивно противречној, а истовреме
но значајној теми, могло би се рећи да књига Идентитет,
2 Исто, стр. 56.
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религиозност сексуалност: проблем идентитета религио
зних ЛГБТ особа у Србији представља несумњиви допри
нос својевсрном сазнању нашег друштва о самоме себи.
Корисном сазнању о онима који су двоструко маргинализо
вани и друштвено скрајнути, о културним разноликостима
које нас истовремено обогаћују и оптерећују, о симболич
ким поделама и борбама које прожимају и обликују савре
мено друштво у Србији. Кроз „идентитетске муке против
речних избора”, између наслеђа традиције и изазова модер
низације, ауторова социолошка инвентивност експлицитно
разоткрива континуитет и дисконтинуитет нашег културног
развоја, друштвених вредности и пракси. Иако писана ви
соко професионалним (научно-стручним) стилом, садржај
књиге је у потпуности јасан и разумљив, чак и за читаоце
који нису ускостручно профилисани. Уз мноштво понуђе
них аналитичких перспектива, корисних информација и
луцидних примера, књига ће бити од посебног значаја на
рочито стручној јавности и студентима друштвено-хумани
стичких дисциплина. Тиме се ни на који начин не умању
ју њене значајне информативне и едукативне могућности,
као и потенцијал за социо-културну сензибилизацију шире
читалачке публике, којој ова књига подједнако може бити
занимљива и мисаоно инспиративна.
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја;
1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150
речи).
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи).
2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације.
Примају се само црно-беле илустрације или које су
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату
(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.
Исто, стр. 148.
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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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