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Будућидаусебиобједињујемомногострукеиндивидуалне
иколективнеидентитете(идентитетулога,културни,етнич
ки, политички, верски, родни, сексуални), веома је тешко
утврдитикојимеђуњимапреовладавауодређенојситуаци
ји,какојемогућеевентуалнопомиритиидентитетскеамби
валентностии,коначно,какојемогућенаћинајпожељнији
начинзапотврђивањесопственогиодноспремаидентите
тимадругихидругачијих.Проблемсеусложњаваипостаје
озбиљнији нарочито онда када су у питању идентитетски
маркерикојистојена,реклобисе,супротним,екстремним
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позицијама,имајућиувидујавнопромовисанедискурсео
друштвеноприхватљивими/илидубокоукорењенимвред
ностима. Случај хибридности идентитета може се разма
трати на примеру религиозних хомосексуалаца, имајући
пресвегаувидуамбивалентностпоменутесексуалнеори
јентације и хришћанске етике, односно осуде истополних
партнерставаиљубави.

Књига коју овом приликом представљамо, Идентитет,
религиозност, сексуалност, аутора Милоша Јовановића,
доцентанаФилозофскомфакултетууНишу, значајан јеи
вредандоприноспоменутимнаучнимпромишљањима,те
матизујућипроблемидентитетарелигиознихЛГБТособау
Србији.Каоосновакњигепослужилоједугогодишњеауто
ровосоциолошкоинтересовањеиистраживањенаовутему
запотребедокторскедисертације,којујеЈовановићодбра
нионаДепартманузасоциологијуФилозофскогфакултета
Универзитета уНишу, 7. октобра 2015. године.Издавачка
кућаMediterranPublishingизНовогСада,усарадњисаМа
шинскимфакултетомуНишу,објавила јекњигу2016. го
дине.Тиме јенакритичкиувиднаучнојиширој јавности
понуђенатеоријскииемпиријскивреднапубликација,коју
ретко обрађивана тематика у науци, а контроверзна поле
микаујавности,сврставаумалобројнеиготовопионирске
подухватенаовимпросторима.

На 250 страна текста, књига је тематски структурисана у
четири поглавља са одговарајућим подпоглављима: Увод
(Идентитет:покушајразјашњењаконцепта;Социолошка
разматрањаидентитета;Идентитетикао„нужнефик
ције”),Структуралнедатости(Хомосексуалностидруштво
уСрбији2000их;РевитализованарелигијаиЛГБТпопула
ција),Делатност актера (Идентитет религиозних нехете
росексуалаца;Спиритуалностнасупротрелигији;Методо
логија;Напуштањеједнеодсфераипреграђивање;Усеби
пронађенавера)иЗакључак.ПредговорјенаписаладрИва
на Спасић, редовна професорка Одељења за социологију
ФилозофскогфакултетауБеограду,маестралнонасуводећи
укњигуједнимсвојимличнимсећањем,контекстуалнопри
лагођенимтематицикојасеукњизиразматра.Истовремено,
нијепропуштенаприликадасеукаженаквалитетизначај
самемонографије.Посебнојеважноосврнутисеинаврло
опширансписаклитературе,релевантних(научних)извора
података,којијекоришћенууобличавањукњигеипонуђен
нањеномкрају,начаквишеод40страна.Несумњивовисок
нивообавештеностиаутораопредметуистраживањајена
појединим,додушеретким,местимаукњизиусловиопре
вишеопширнаобјашњења,некадачакисасвимнепотребне



273

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

дигресије.Но,овосеможеприписатиинтенцијиауторада
пружиштообухватнијусликутематизованепојавеидаова
ко неуобичајено богата, систематизована и корисна грађа
„послужи будућим истраживачима и умањи им посао око
потрагезапостојећимреференцама”.1

Ууводномделукњигепруженесурелевантнеитеоријски
приличнообухватнеинформацијекојесеодносенаконцеп
туално и социолошко одређење самог појма идентитета у
оквирутриосновнепарадигме:социјалнопсихолошке,кул
туролошкеипостмодернепарадигме.Полазећиодсхвата
њаиндентитетакаопроменљивеконструкције,анеједном
фиксиране датости, аутор наглашава да идентитет постаје
циљчестоглутањаинапорногтрагања(појединацаидру
штвенихгрупа),удијалектичкомпроцесуидентификације
(класификовање/категоризовање и поистовећивање). Ана
литичкоприближавањепроблемусексуалногидентитетау
друштвеномконтексту,крозпримарнутеоријскувизуруЏе
фријаВиксаиМишелаФукоа,остварено јеуодељкукоји
себавиидентитетимакао„нужнимфикцијама”.Узимајући
у обзир разноликост теоријских праваца и бројност поје
диначнихнаучнихинтерпретацијанакоје се ауторпозива
(Е.Гофман,Џ.Х.Мид,Е.Х.Ериксон,Н.Елиас,Т.Лукман,
П.Бергер,Е.Гиденс,М.Фуко,С.Хол,П.Бурдије,Џ.Ба
тлер,Т.В.Адорно,Џ.Виксидр.),уводнидеокњигепропо
ручујемокаодобруикориснуполазнуосновусвимаонима
који су истраживачки оријентисани ка разматрању више
димензионалногисложеногпроблемаидентитета.

Другопоглављекњигепосвећено је сагледавањухомосек
суалностиусрпскомдруштвеноисторијскомконтексту,уз
критички осврт на третман нехетеросексуалаца почев од
средњовековне српске државе све до данас. Ауторова па
жњафокусирасеинапроменеусхватањухомосексуално
стиумедицинском/психијатријскомконтексту(одболести/
психичког поремећаја до варијетета сексуалности) и дру
штвеном(пресвегаправномиполитичком)контексту.Кри
тичкарефлексијазаснованајенакомпаративнојанализии
интерпретацији унапређења положаја ЛГБТ популације у
савременој Србији у односу на време социјализма („већа
видљивост и присутност сексуално другачијих у јавном
простору,декриминализацијаистополнихсексуалниходно
са, успостављање правноинституционалне регулативе ко
јабитребалодаумањиефектедискриминацијесексуалних

1 Јовановић,М.(2016)Идентитет,религиозност,сексуалност:проблем
идентитетарелигиознихЛГБТособауСрбији,НовиСад:Mediterran
Publishing;Ниш:УниверзитетуНишу,Машинскифакултет,стр.199.
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мањина”2). Упркос томе, аутор недвосмислено истиче да
у српском друштву не преовлађује толерантан став према
сексуалниммањинама,аргументованоуказујенапостојање
социјалне дистанце грађанаСрбије према хомосексуалци
ма,показујућидавишинивопоменутедистанцедиректно
корелира са религиозношћу (а тиме и са изразито мора
листичком осудом хомосексуалности као греха у оквиру
православног хришћанства и Српске православне цркве).
Апострофирање везе између ревитализоване религије, од
носно конфесионалне идентификације и негативног става
премахомосексуалностиуСрбијинаучнојеутемељенона
резултатима релевантних емпиријских истраживања оба
вљенихупоследњихдесетакгодинанаовимпросторимаи
илустрованомноштвомвештоодабранихпримераизнашег
актуелногсоцијалногокружења.

Централнидеокњигеприпадатрећемпоглављуподнази
вом Делатност актера. Значај овом делу књиге нарочито
прибављаанализаподатакадобијенихуискуственомистра
живањусупротстављеностирелигиозностиисексуалности
у идентитетуЛГБТособа уСрбији, коју је аутор спровео
применомквалитативнихметода(комбинујућипроблемско
усмерени,дубински,инаративниинтервју).Истраживањем
јеобухваћено17особаизСрбијеичетириизБоснеиХер
цеговине,увременскомразмакуод2005.до2014. године.
Ослањањем на налазе постојећих социолошких истражи
вања у свету о проблему идентитета религиозних нехете
росексуалаца, аутор анализира, интерпретира и шематски
представља четири могућа идеалнотипска начина/страте
гијерешењатаквепроблемскеситуације:1)Потискивање
сексуалности због религије: негирање (хомо)сексуалности
крозактивну„борбупротивгреха”;2)Напуштањерелигије
збогсексуалности:„бег”уатеизам,„одстрањивање”рели
гиозног; 3)Преграђивање религиозности и сексуалности:
„суживот”узпотпунуодвојености4)Интегрисаностре
лигијскогисексуалног:извеснекритичкереинтерпретације
религије уз „умерену” афирмацију нехетеросексуалности.
Кроз личне нарације учесника истраживања, навођењем
појединачних искустава и приповести, поред ова основна
четири типа, контекстуално се анализирају и категоризу
јуиизвеснимеђутиповии/илиподтипови,свеускладуса
флуидношћуипроменљивошћусамогидентитета.

Имајућиувидурелевантностнаучногприступадруштвено
осетљивој, често дискурзивно противречној, а истовреме
нозначајнојтеми,моглобисерећидакњигаИдентитет,

2 Исто,стр.56.
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религиозностсексуалност:проблемидентитетарелигио
знихЛГБТ особа у Србијипредстављанесумњиви допри
нос својевсрном сазнању нашег друштва о самоме себи.
Корисномсазнањуоонимакојисудвострукомаргинализо
ваниидруштвеноскрајнути,окултурнимразноликостима
којенасистовременообогаћујуиоптерећују,о симболич
кимподеламаиборбамакојепрожимајуиобликујусавре
менодруштвоуСрбији.Кроз„идентитетскемукепротив
речнихизбора”,измеђунаслеђатрадицијеиизазовамодер
низације,ауторовасоциолошкаинвентивностексплицитно
разоткриваконтинуитетидисконтинуитетнашегкултурног
развоја,друштвенихвредностиипракси.Иакописанави
соко професионалним (научностручним) стилом, садржај
књигејеупотпуностијасаниразумљив,чакизачитаоце
којинису ускостручнопрофилисани.Узмноштвопонуђе
них аналитичких перспектива, корисних информација и
луциднихпримера,књигаћебитиодпосебногзначајана
рочитостручнојјавностиистудентимадруштвенохумани
стичкихдисциплина.Тимесенинакојиначиннеумању
јуњене значајне информативне и едукативнемогућности,
каоипотенцијалзасоциокултурнусензибилизацијушире
читалачке публике, којој ова књига подједнакоможе бити
занимљиваимисаоноинспиративна.


