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НОВАКУЛТУРАУПОТРЕБЕ
АЛКОХОЛА:BIN GE DRIN KING 

– КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО 
КОМУНИКAЦИЈЕ
ПРИКАЗСЛУЧАЈА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заштомладипију?

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

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

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

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

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

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

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

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

Истраживањаbingedrinking-a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КултурепијењамладихуСрбијинекада,и
bingedrinkingи„конзумацијауместо

комуникације”сада

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приказслучаја

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закључак

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

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

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

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

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

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

of “controlled loss of control”.
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