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ДРУГОСТ РО МА НА МАРГИНИ 
ВАР ВА РА – СТЕ РЕ О ТИПИ, 

ПРЕД РА СУ ДЕ И  
АНТИЦИГАНИЗАМ У СР БИ ЈИ

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА: ШАТРА
Сажетак: Пи та ње „дру го сти” и раз ли чи ти об ли ци не то ле ран
ци је пре ма „дру гом” у овом ра ду ин тер пре ти ра ни су по зи ва њем 
на пост ко ло ни јал ни те о риј ски дис курс. По зи ци ја Ро ма у Ср би ји 
про ми шље на је та ко из по зи ци је зна ња и мо ћи ве ћин ског ста нов
ни штва. Те о риј ска плат фор ма Цве та на То до ро ва и ње го ва де фи
ни ци ја пој ма „вар ва рин” по слу жи ла је као по ла зи ште за ана ли зу 
ри ја ли ти шо уа „Ша тра” ко ји је у про ле ће 2012. го ди не еми то ван 
на „Пр вој срп ској те ле ви зи ји”. Иа ко је основ на иде ја „Ша тре” 
да про мо ви ше то ле ран ци ју, овај ри ја ли ти шоу у тек сту је ипак 
пре по знат као па ра диг ма ро мо фо би је у Ср би ји, бу ду ћи да пу тем 
„скри ве ног ра си зма” обе ло да њу је све сте ре о ти пе и пред ра су де 
мо но кул тур не ве ћи не. Уз по зи ва ње на пој мо ве „ори јен та ли зам“, 
„бал ка ни зам” и „ан ти ци га ни зам”, у ра ду је де фи ни сан по јам „ци
га ни зам” као те о риј ски дис курс за сно ван на би нар ним опо зи ци ја
ма у по гле ду на Ро ме као „дру ге”. Основ на те за ра да је сте да ни су 
при пад ни ци ром ске по пу ла ци је „вар ва ри” (не ра зу мљи ви стран ци 
на „ни жем“ ци ви ли за циј ском ни воу), већ „ми” − ве ћин ско ста нов
ни штво ко је са њи ма по сту па као с не љу ди ма.

Кључнеречи:„дру ги”, не то ле ран ци ја, ин клу зи ја Ро ма, дис кри ми
на ци ја, вар вар ство, „(ан ти)ци га ни зам”
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Оно што људ ска би ћа чи ни слич ним је сте то што

сва ко људ ско би ће у се би но си сли ку Дру гог.

Ј. Ф. Ли о тар (Jean-François Lyotard)1

Увод

Као што је исто ри ја по ка за ла, скло ност са мо и де а ли за ци ји, 
ани мо зи тет пре ма раз ли чи том и оспо ра ва ње дру гог од ли ке 
су људ ске вр сте и осно ва са мо и ден ти фи ка ци је по је дин ца и 
гру пе још од пр во бит них за јед ни ца. Ипак, у бор би за по што-
ва ње људ ских пра ва, пи та ња ксе но фо би је, на ци о на ли зма, 
ет но цен три зма, ра си зма, ра си ја ли зма и кул ту ра ли зма све 
ви ше за о ку пљу ју ин те лек ту ал ну и ме диј ску јав ност Ср би је.2 

Про блем не то ле ран ци је пре ма дру гом и ин тер пре та ци ја 
дру го сти у овом ра ду про ми шље ни су кроз пост ко ло ни јал ни 
те о риј ски дис курс ко ји по зи ци ју под ре ђе ног и мар ги на ли-
зо ва ног дру гог од ре ђу је из по зи ци је зна ња и мо ћи (ве ли ког) 
пр вог.

Ако се узме у об зир да је ве ћин ско ста нов ни штво у Ср би-
ји у по зи ци ји пр вог, по тла че ни дру ги су број ни − пре све-
га на ци о нал не и вер ске ма њи не, ЛГБТ по пу ла ци ја, љу ди са 
по себ ним по тре ба ма, стран ци, ази лан ти и прав но-со ци јал но 
не ви дљи ви по је дин ци.3  

Има ју ћи у ви ду да су Ро ми нај ве ћа и нај у гро же ни ја ма-
њи на у Ср би ји, рад се ба ви њи хо вом пре зент но шћу у ве-
ћин ском дру штву. По што су Ро ми део ни за кул ту ра али, 

1 Go lu bo vić, Z. (1999) Ja i dru gi. An tro po loš ka is tra ži va nja in di vi du al nog i 
ko lek tiv nog iden ti te ta, Be o grad: Re pu bli ka, str. 5.

2 Док ксе но фо би ја пред ста вља страх или анк си о зност пре ма дру гом или 
не по зна том, ет но цен три зам и на ци о на ли зам су иде о ло ги је у чи јој осно-
ви сто ји иде а ли зо ва ње соп стве не на ци је и пот це њи ва ње дру гих на ро-
да. На ци о на ли зам не раз ли ку је фи зич ке ка рак те ри сти ке по тла че ног, већ 
при пад ност дру штве ној гру пи, док ра си зам ви ди чо ве ка (а не гра ђа ни-
на), ис ти чу ћи ну жност по сто ја ња хи је рар хи је људ ских би ћа. Ра си зам 
под ра зу ме ва од ре ђе но по на ша ње пре ма осо ба ма са ја сно де фи ни са ним 
фи зич ким ка рак те ри сти ка ма дру га чи јим од на ших, док се на уч но ар гу-
мен то ва на иде о ло ги ја (док три на) о не јед на ко сти људ ских ра са на зи ва 
ра си ја ли зам. Бу ду ћи да се уме сто ра си ја ли зма све ви ше ко ри сти на ци-
о на ли стич ка или кул ту ра ли стич ка док три на (пра во на раз ли ко ва ње), 
ра си ја ли зам као по јам све че шће за ме њу је се те р ми ном кул ту ра ли зам.
Де таљ ни је у: To do rov, C. (1994) Mi i dru gi. Fran cu ska mi sao o ljud skoj ra
zno li ko sti, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, str. 99, 156, 242.

3 Прав но и со ци јал но не ви дљи ви су они по је дин ци ко ји при ро ђе њу ни су 
ре ги стро ва ни, па са мим тим не ма ју лич ну кар ту ни пре би ва ли ште, а не-
по се до ва ње лич них до ку ме на та је пре пре ка за оства ри ва ње ни за основ-
них људ ских пра ва: на обра зо ва ње, за по шља ва ње, со ци јал ну за шти ту, 
бес плат ну здрав стве ну за шти ту итд.
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парадоксално, не при па да ју ни јед ној, украт ко су пре до че ни 
њи хо во по ре кло, кул ту ра, дру штве ни ста тус, усло ви жи во та 
и сте пен ин клу зи је у Ср би ји.

Те ле ви зи ја има моћ да раз ви ја и об ли ку је свест о дру гом, 
сто га, као сту ди ја слу ча ја за ана ли зу од но са из ме ђу Ро ма 
(њих) и нас, ода бран је ри ја ли ти шоу Ша тра ко ји је у про-
ле ће 2012. го ди не еми то ван на Пр вој срп ској те ле ви зи ји. 

Као те о ре ти за ци ја ме диј ске ре пре зен та ци је ста ту са Ро ма у 
Ср би ји две хи ља де де се тих, рад се пр вен стве но осла ња на 
те о риј ску плат фор му фран цу ског фи ло зо фа бу гар ског по ре-
кла Цве та на То до ро ва и ње го ву де фи ни ци ју пој ма вар ва рин. 
У по тра зи за од го во ром да ли је вар ва рин дру ги на ни жем 
ци ви ли за циј ском ступ њу или, пак, пр ви чи ји је по глед на 
дру гог за ма гљен сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, рад пи та ње 
упу ћу је на ма са ми ма и на ро ду чи ји смо део − је смо ли ми 
спо соб ни за чин(ове) вар вар ства, од но сно, уме мо ли да их/
се пре по зна мо?

Страх (од) вар ва ра као ро мо фо би ја

Реч вар ва рин ко ја по ти че од ста ро грч ке ре чи бар ба рос 
(βάρβαρος − не ци ви ли зо ван) и њен ан то ним, реч по ли тис 
(πολίτης − гра ђа нин), ко ри шће не су за по де лу свет ског ста-
нов ни штва на два не јед на ка де ла: Гр ке и вар ва ре (тј. дру ге, 
стран це). Пре ма Гр ци ма, основ но ме ри ло при пад но сти јед-
ној од ове две ка те го ри је би ло је вла да ње грч ким је зи ком. У 
скла ду са тим, вар ва ри су би ли сви они ко ји не раз у ме ју или 
не го во ре грч ки је зик. Вре ме ном, при ли ком ко ри шће ња ре-
чи вар ва рин, ак це нат је све ви ше по ме ран на вред но сни суд. 
Ду а ли зам Гр ци − вар ва ри пре ра стао је та ко у су прот ност из-
ме ђу ци ви ли зо ва них и ди вља ка (вар ва рин је дру ги у од но су 
на нас ци ви ли зо ва не). Ипак, не мо гу сви стран ци би ти вар
ва ри, ни ти сви при пад ни ци на шег на ро да ци ви ли зо ва ни.

По зи ва ју ћи се на ре не сан сног фран цу ског ми сли о ца Мон-
те ња (Mic hel Eyqu em de Mon ta ig ne), Цве тан То до ров је ис-
та као два (опреч на) зна че ња ре чи вар ва рин. Пр ви сми сао 
ре чи је исто риј ски и по зи ти ван, од но сно, вар ва рин је онај 
ко ји је бли жи пра по чет ку (онај ко ји је на ни жем ци ви ли за-
циј ском ни воу). Вар ва ри су, та ко, ве о ма бли ски пр во бит ној 
јед но став но сти и њи ма још увек вла да ју при род ни за ко ни 
(они још увек одо ле ва ју ути ца ји ма са вре ме ног на чи на жи-
во та). Дру ги сми сао ре чи је етич ки и не га ти ван: „вар ва рин 
је онај окрут ни чо век због ко јег се сти ди мо и због ко јег на-
ше дру штво да нас за слу жу је да се сма тра вар вар ски јим од 



288

ЈУЛИЈА МАТЕЈИЋ

оно га ко ји се, пре ма исто риј ским ме ри ли ма ква ли фи ку је као 
такво”.4 

Дру гим ре чи ма, по сто је два мо гу ћа сми сла ре чи вар ва рин − 
ре ла тив ни (ко ји се од но си на не ра зу мљи вог стран ца бли жег 
пр во бит ној јед но став но сти пре ма исто риј ским ме ри ли ма) и 
ап со лут ни (ко ји озна ча ва су ро вог по је дин ца ко ји не при зна-
је пу ну људ скост дру гих).

То до ров та ко по јам вар вар ства сма тра пот пу но ле ги тим ним, 
чак нео п ход ним за озна ча ва ње по сту па ка и ста во ва оних ко-
ји, у ма њој или ве ћој ме ри, „од гу ру ју дру ге из ван људ ског 
ро да, или их оце њу ју као ко ре ни то дру га чи је од се бе, или с 
њи ма по сту па ју звер ски.” У сво јој књи зи Страх од вар ва ра, 
То до ров ка же: „по сту па ти с дру ги ма као с не љу ди ма, чу до-
ви шти ма, ди вља ци ма је дан је од об ли ка вар вар ства. Дру га-
чи ји ње гов об лик је сте ин сти ту ци о нал на дис кри ми на ци ја 
дру гих, за то што не при па да ју мо јој је зич кој за јед ни ци, или 
мо јој дру штве ној гру пи, или мом пси хич ком ти пу”.5 Пре ма 
То до ро ву, вар ва ри су та ко они ко ји дру ге око се бе сма тра ју 
вар ва ри ма − они ко ји се бе сма тра ју су пер и ор ни ма, и баш 
због то га су ин фе ри ор ни.

За тва ра ње у се бе и сре ди ну из ко је по ти че мо, али и иде а-
ли зо ва ње гру пе ко јој при па да мо (на ци о на ли зам, ра си зам, 
ра си ја ли зам итд.) То до ров сма тра основ ним по ка за те љи ма 
вар вар ства и ди рект но их про тив ста вља отва ра њу пре ма 
дру ги ма. Пре ма ње му, при зна ва ње плу ра ли те та гру па, дру-
шта ва и људ ских кул ту ра, по ста вља ње дру гих рав но прав но 
са со бом, део је ци ви ли за ци је. Да кле, ци ви ли зо ван је онај ко 
мо же у пот пу но сти да пре по зна људ скост дру гих, а То до ров 
у том про це су раз ли ку је две ета пе: от кри ва ње да дру ги има-
ју на чи не жи во та дру га чи је од на ших и при хва та ње дру гих 
као но си ла ца исте људ ско сти ко ју и са ми но си мо у се би.6 

Мо же се ре ћи да је Ср би ја да нас у пе ри о ду дво стру ке тран-
зи ци је. Са јед не стра не, као зе мља тре ћег све та,7 у про це су 
европ ских еко ном ских ин те гра ци ја при бли жа ва мо се пр вом 

4 Исто, стр. 54.
5 To do rov, C. (2010) Strah od var va ra. S one stra ne su da ra ci vi li za ci ja, Lo zni-

ca: Kar pos, str. 35.
6 Исто, стр. 40−41.
7 На кон Дру гог свет ског ра та, бло ков ска по де ла све та одво ји ла је пр ви 

свет, тј. де мо крат ска, еко ном ски и ин ду стриј ски ви со ко-раз ви је на евро-
атлант ска дру штва од тзв. дру гог све та − ис точ ног бло ка со ци ја ли стич-
ких др жа ва. Сма тра се да је дру ги свет не стао па дом Бер лин ског зи да и 
та ко усту пио ме сто тре ћем све ту пост со ци ја ли стич ких, ма ње раз ви је-
них, не де мо крат ских дру шта ва. Да нас се зе мља ма тре ћег све та сма тра ју 
све сла бо раз ви је не зе мље.
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све ту Европ ске уни је. Са дру ге стра не, има ју ћи у ви ду од-
нос пре ма дру гом и по што ва ње људ ских пра ва, очи глед но је 
да Ср би ја још увек ни је у пот пу но сти пре шла пут од вар вар
ства ка ци ви ли за ци ји. 

Ро мо фо би ја (ан ти ци га ни зам),8 ра сна иде о ло ги ја ба зи ра на 
на сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, че ста је по ја ва у Ср би ји. 
Она се ма ни фе сту је кроз го вор мр жње и дис кри ми на ци ју 
Ро ма од стра не ве ћин ског ста нов ни штва. Као ве чи ти дру ги, 
Ро ми се у Ср би ји та ко углав ном сма тра ју вар ва ри ма јер њи-
хо вим на чи ном жи во та че сто вла да ју при род ни за ко ни и јед-
но став ност; осим то га, они не при па да ју ве ћин ској је зич кој, 
ре ли гиј ској и на ци о нал ној за јед ни ци.

У скла ду са тим и по зи ва ју ћи се на те о риј ски дис курс Цве-
та на То до ро ва у ана ли зи од но са Ро ма и не-Ро ма у Ср би ји, 
овај рад по ку ша ва да пре по зна оба опреч на зна че ња ре чи 
вар ва рин. Основ ни циљ је да се по ка же да син таг ма страх 
(од) вар ва ра у Ср би ји да нас не пред ста вља са мо страх од 
Ро ма (од вар ва ра у ре ла тив ном сми слу ре чи), већ исто вре ме-
но и ро мо фо би ју ве ћин ског ста нов ни штва − страх вар ва ра, 
оних ко ји дру ге око се бе сма тра ју вар ва ри ма (у ап со лут ном 
сми слу ре чи).

Иден ти тет и кул ту ра Ро ма

Не до ста так пи са них из во ра оне мо гу ћа ва нас да са си гур но-
шћу го во ри мо и пи ше мо о ром ском по ре клу. Из тог раз ло га, 
као основ ни исто риј ски из во ри и све до чан ства ко ри сте се 
по нај ви ше усме на пре да ња, ле ген де и ми то ви. 

Ве ру је се да су Ро ми по ре клом из Ин ди је, о че му пр вен стве-
но све до чи њи хов је зик.9 Као сво је вр сна ко лек тив на ме мо-
ри ја, он пред ста вља жи во све до чан ство о ром ској кул ту ри, 
исто ри ји и њи хо вим се о ба ма. Услед ра то ва, пле ме на Ро ми, 
Син ти и Ка лес би ли су при мо ра ни да на пу сте Ин ди ју, што 
се сма тра пра по чет ком њи хо вог ви ше ве ков ног но мад ског 
на чи на жи во та. На пу ту до сред ње Евро пе, из ме ђу оста-
лих зе ма ља, они су про шли кроз Иран, Јер ме ни ју, Ви зан-
тиј ско цар ство, Еги пат и Грч ку. Но мад ски на чин жи во та и 
раз ли чити ге о граф ски про сто ри до не ли су Ро ми ма број не 

8 Ан ти ци га ни зам као по јам пр ви је упо тре био пи сац и ака де мик ром ског 
по ре кла Рај ко Ђу рић. Он под овим пој мом под ра зу ме ва дис кри ми на-
ци ју Ро ма ши ром ЕУ, иде о ло шки не га ти ван од нос пре ма Ро ми ма, али и 
ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње но вих про го на и нео на ци стич ких пар ти ја. 
Де таљ ни је у: Ђу рић, Р. Исто ри ја хо ло ка у ста Ро ма, у: Дру штве не на у ке 
о Ро ми ма у Ср би ји књи га 29, при ре ди ли Та дић, Љ. и Ба шић, Г. (2007), 
Бе о град: СА НУ, стр. 6.

9 Иа ко је пре тр пео мно ге ути ца је дру гих је зи ка, сма тра се да је ром ски 
је зик по ре клом из се ве ро за пад не Ин ди је.
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на зиве,10 а у њи хо ву кул ту ру уне ли су еле мен те оста лих 
дру шта ва у ко ји ма су бо ра ви ли. Са дру ге стра не, иа ко жи ве 
углав ном на пе ри фе ри ја ма гра до ва и се ла, Ро ми су че сто би-
ли и оста ли пред мет осу де ста ро се де ла ца.11

Про ми шља ња о те ри то ри ја ли за ци ји ром ске на ци о нал не 
иде је, од но сно, о ства ра њу на ци о нал не др жа ве, из ри чи то 
су од ба че на на Пр вом свет ском кон гре су Ро ма 1971. го ди-
не. Ро ми су та ко оста ли при вр же ни ро ма ни ста ну − сло бо ди 
да жи ве по соп стве ним за ко ни ма и се би-свој стве ним сти лом 
жи во та.12 

Као сво је вр сни црн ци Евро пе, Ро ми сво јим лу та њем све том 
„пре жи вља ва ју оп ште со ци јал не про бле ме сва ког дру штва 
у ко ме жи ве. Увек до не кле дис тан ци ра ни у од но су на сво ју 
дру штве ну сре ди ну, увек од би ја ју ћи да се с њом су штин ски 
по и сто ве те, мно ги чла но ви ове ет нич ке гру па ци је сво јим 
од су ством са мо ди сци пли не и пра вих рад них на ви ка на ла зе 
се увек до не кле по стра ни од за ко на, др жав ног ре да и ет нич-
ке ста бил но сти”.13

Иа ко је по јам за јед нич ке ром ске кул ту ре при лич но ди ску та-
би лан, мо же се ипак ре ћи да тран сна ци о нал ну ром ску кул-
ту ру по ве зу ју бо ја ко же, је зик, оби ча ји, му зи ка, за јед нич ки 
ми то ви, исто риј ско се ћа ње и веч на бор ба про тив га џа.14 
Има ју ћи у ви ду да ром ска кул ту ра пред ста вља сво је вр сни 
хи брид на стао спа ја њем ути ца ја сва ке од ло кал них сре ди на, 
уз исто вре ме но очу ва ње соп стве ног иден ти те та, она се мо-
же пре по зна ти као кул ту ра гло кал ног ка рак те ра. 

Ипак, мо же ли се го во ри ти о од ред ни ца ма ет нич ког/на ци о-
нал ног иден ти те та Ро ма у сми слу са вре ме них де фи ни ци ја 
ових пој мо ва? Бу ду ћи да „при пад ни ци овог на ро да жи ве у 
ди ја спо ри, го во ре раз ли чи тим ди ја лек ти ма, не ма ју за јед-
нич ку ве ру и пре по зна тљи ву елит ну и пи са ну кул ту ру, још 

10 Реч Ром ко ри сти се пре те жно у Евро пи и зна чи чо век или муж. Утвр-
ђе но је да по сто ји пре ко ше зде сет пле мен ских име на (Бан џа ри, Ло ха ри, 
Лу ри, Гур бе ти, Ло ва ри, Та ма ри, Гоп ти, Кал де ра ши итд.), а нај по зна ти ји 
на зи ви за Ро ме су Ло ми (Иран), Ка ло (Шпа ни ја), Син то (Ита ли ја и Не-
мач ка), Ци га ни (Тур ска и Бал кан) итд.

11 To ma še vić, N., Đu rić, R. i Za mu ro vić, D. (1988) Ci ga ni sve ta, Be o grad: Ju-
go slo ven ska re vi ja, str. 13−26.

12 Ba šić, G. (2002) Iden ti tet i kul tu ra Ro ma, Kul tu ra br. 103/104, Be o grad: Za-
vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 71.

13 Ran ko vić, R. S. (2002) Film ski ži vot Ro ma u ju go slo ven skoj ki ne ma to gra fi ji 
(se lek tiv ni pre gled), Kul tu ra br. 103/104, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje 
kul tur nog raz vit ka, str. 203–204.

14 Га џа је тер мин ко ји Ро ми ко ри сте за озна ча ва ње не-Ро ма, од но сно, 
стран ца, дру гог. Сма тра се да овај по јам по ти че од сан скрит ске име ни це 
го ша што зна чи по ро ди ца, или од при ло га гар хиа ко ји зна чи до ма ћи.
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ма ње је дин стве но тр жи ште и ко му ни ка ци је, од но сно за јед-
нич ку те ри то ри ју-др жа ву, он да су мо гу ће од ред ни це на ко-
ји ма ће се раз ви ја ти груп ни иден ти тет Ро ма – пре по зна тљи-
ве ан тро по ло шке раз ли чи то сти у од но су на дру ге кул ту ре и 
дис кри ми на ци је”.15

Ро ми да нас жи ве ши ром све та, а нај ве ћи про бле ми са ко ји ма 
се су о ча ва ју у про це су со ци јал не ин клу зи је је су аси ми ла ци
ја (гу би так соп стве ног иден ти те та) и се гре га ци ја (дис кри-
ми на ци ја од стра не ве ћин ског ста нов ни штва). 

Срп ска тран зи ци ја и(?) ром ска ин клу зи ја

Је дан од су штин ских успе ха од ре ђе ног дру штва на пу ту од 
вар вар ства пре ма ци ви ли за ци ји је сте ка да за ко ни и прак са 
сва ко днев ног жи во та тре ти ра ју све гра ђа не јед на ко, без ра-
сне, ре ли гиј ске, пол не или би ло ка кве дру ге дис кри ми на ци-
је. Иа ко је у Ср би ји при ме тан ве ли ки на пре дак у по што ва њу 
људ ских пра ва у од но су на де ве де се те го ди не XX ве ка, чи ни 
се да је усло вља ва ју ћи про цес европ ских ин те гра ци ја ипак 
нај ве ћи по кре тач про ме на у овој сфе ри. 

Не зна се та чан број Ро ма ко ји жи ве у Ср би ји, али по зна-
то је да су они дру штве но нај у гро же ни ја и нај и скљу че ни ја 
ма њи на, дис пер зо ва на по це лој те ри то ри ји зе мље. Нај ве-
ћи број Ро ма жи ви на ру бо ви ма се ла и гра до ва, у пре те жно 
не хи ги јен ским и иле гал ним на се љи ма.16 Пре ма по да ци-
ма ци вил ног сек то ра, не ма Ро ма ко ји бар је дан пут у свом 
жи во ту ни је био из ло жен не ком об ли ку дис кри ми на ци је, а 
нај ве ћи сте пен дис кри ми на ци је за бе ле жен је при ли ком за-
по шља ва ња. Нај ве ћи број прав но не ви дљи вих по је ди на ца у 
Ср би ји та кође при па да ром ској по пу ла ци ји, а ни слу ча је ви 
ет нич ки мо ти ви са ног на си ља пре ма Ро ми ма ни су рет кост.17 
Сто га, Ро ми се че сто не ра до ет нич ки де кла ри шу као та кви, 

15 Ba šić, G. nav. de lo, str. 69–70.
16 Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, у Ср би ји има око 110.000 Ро ма, ма да, ром-

ске не вла ди не ор га ни за ци је го во ре о бро ју од 300−350.000, док по је ди не 
ор га ни за ци је твр де да их има чак 800.000. Ка ко су ис тра жи ва ња по ка за-
ла, 62% Ро ма не ма за вр ше ну ни основ ну шко лу, про сеч на ста рост ром-
ске по пу ла ци је је 28 го ди на (13 го ди на ма ње од про сеч не ста ро сти укуп-
не по пу ла ци је), а са мо 6% Ро ма до жи ви ста рост пре ко 65 го ди на. Од 
ско ро 600 ром ских на се ља на те ри то ри ји Ср би је, 75% ни је ком плет но 
ле га ли зо ва но, а ви ше од 60% не ма ни ка на ли за ци ју. Де таљ ни је у: Je lin-
čić, J. (2007) Evro pe i za ci ja Sr bi je. Ljud ska pra va, pra va ma nji na, in klu zi ja 
Ro ma, Be o grad: Fond za otvo re no druš tvo, str. 143.

17 World Re port 2012: Ser bia – Hu man Rights Watch, 1. mart 2013.,  
http://www.hrw.org/world-re port-2012/ser bia
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пр венстве но услед ве ли ког бро ја не га тив них сте ре о ти па и 
пред ра су да о њи ма.18

Од 2000. го ди не, по ло жај Ро ма по стао је ва жан део јав ног 
дис кур са у Ср би ји. Усво је ни су број ни ак ци о ни пла но ви, а 
ме ђу њи ма и Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји (2009. го ди не).19 Ви дљи во је скром но по-
бољ ша ње у ста ту су Ро ма, пр вен стве но у  здрав ству и обра-
зо ва њу, што се ипак не мо же ре ћи ка да су за по сле ње и усло-
ви ста но ва ња у пи та њу.

Ак ту ел ни про бле ми ра се ља ва ња иле гал них не хи ги јен ских 
ром ских на се ља и про на ла же ња аде кват них но вих ло ка ци ја 
у Бео()гра ду са мо су до дат но рас пи ри ли дис кри ми ни шу ћу 
ра сно-ет нич ку не то ле ран ци ју де ла ве ћин ског ста нов ни штва 
пре ма Ро ми ма.20 Бу ду ћи да у по је ди ним на се љи ма ве ћин-
ско ста нов ни штво не же ли Ро ме у свом окру же њу, од ре ђе на 
пред ло же на ре ше ња овог про бле ма отво ри ла су пи та ње ге
то и за ци је Ро ма у на шем дру штву. 

Мо же се ре ћи да су скром ни ре зул та ти у ин клу зи ји и уна-
пре ђи ва њу по ло жа ја Ро ма у Ср би ји по сле ди ца рас ко ра ка из-
ме ђу по ли тич ке спрем но сти, спо соб но сти, зна ња и фи нан-
сиј ских сред ста ва, али и чи ње ни це да са ма ром ска за јед ни ца 
и ње ни пред став ни ци не ма ју до вољ но раз ви је не струч не и 
ин сти ту ци о нал не ка па ци те те.21

Ри ја ли ти шоу Ша тра као па ра диг ма  
ро мо фо би је у Ср би ји

Ме ди ји, као нео дво јив део са вре ме ног дру штва, сва ко-
днев но при ку пља ју, ана ли зи ра ју и про сле ђу ју ин фор ма ци-
је, исто вре ме но пред ста вља ју ћи, ту ма че ћи и об ли ку ју ћи 
ствар ност. Сто га, ме диј ске (иде о ло шки об ли ко ва не) ре пре-
зен та ци је дру штва има ју ва жну уло гу у на шој пер цеп ци ји 
све та, би ло да је реч о ин фор ма тив ним или еми си ја ма за бав-
ног ка рак те ра. Ис ку ство о дру гим кул ту ра ма по сре до ва но 

18 Ра дој ко вић, М. Ра ди о ди фу зни ме ди ји и иден ти тет Ро ма у Ср би ји, у: 
Дру штве не на у ке о Ро ми ма у Ср би ји књи га 29, при ре ди ли Та дић Љ. и 
Башић Г. (2007), Бе о град: СА НУ, стр. 65–79.

19 Ви де ти: Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би-
ји, 1. март 2013., www.ljud ska pra va.gov.rs/si tes/de fa ult/fi les/pro pi si/dow-
nlo ad/stra te gi ja_za_una pre dje nje_po lo za ja_ro ma.pd f

20 Чи ни се да не ма си стем ског при сту па ра се ља ва њу иле гал них ром ских 
на се ља, а та квој си ту а ци ји до при но си и спо ра зум о ре ад ми си ји пре-
ма ко јем је у прет ход них 10 го ди на из зе ма ља Евр оп ске уни је ви ше од 
10.000 Ро ма вра ће но у Ср би ју. Они нај че шће не ма ју имо ви ну и не ма ју 
где да се вра те. Ви де ти: Je lin čić, J. нав. де ло, str. 147.

21 Исто, стр. 145−146.
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ме ди ји ма та ко је све за сту пље ни ја по ја ва, и у све ту, али и 
код нас.

Иа ко је нај ве ћа ет нич ка ма њи на у Ср би ји (али и у ЕУ), ром-
ска по пу ла ци ја ни је сра змер но то ме ме диј ски екс по ни ра-
на.22 Пред ста ва о Ро ми ма ство ре на пу тем ме ди ја обич но се 
фор ми ра на осно ву при зо ра бе де, те шких жи вот них усло ва 
и из ве шта ва ња о кри ми на лу.23 Због то га, пре ма ми шље њу 
по је ди них ром ских ин те лек ту а ла ца, овој ма њи ни су по треб-
ни ме ди ји ко ји ће из ве шта ва ти у име Ро ма, а не о Ро ми ма.24

Је дан од ско ри јих по ку ша ја да се дру гост Ро ма у Ср би ји ме-
диј ски при ка же кроз афир ма тив не при че је сте ри ја ли ти шоу 
Пр ве Срп ске Те ле ви зи је − Ша тра. Ри ја ли ти шоу као жа нр 
ни је слу чај но ода бран, има ју ћи у ви ду ње гов во а је ри стич ки 
и сен за ци о на ли стич ки ка рак тер, као и то да је при хва ћен од 
стра не нај ши ре пу бли ке. Се ри јал има шест епи зо да, а у сва-
кој од њих пред ста вље на је дру га ром ска по ро ди ца са ко јом 
две по зна те лич но сти жи ве два да на, над ме ћу ћи се за ње ну 
на кло ност. Пре ма ре чи ма ау то ра, основ на иде ја шо уа је сте 
да се Ро ми ма пру жи при ли ка да се чу је и њи хов глас, да се 
по ка жу усло ви у ко ји ма жи ве, да се от кло не пред ра су де и да 
мо но кул тур на ве ћи на схва ти да Ро ми тре ба да жи ве са на
ма, а не по ред нас.25 Та ко осми шље на, Ша тра пред ста вља 
су дар два опо зит на све та − све та укљу че них и све та ис кљу че
них, ци ви ли зо ва них и вар ва ра, бо га тих и си ро ма шних, бе лих 
и цр них, чи стих и пр ља вих. 

У овом по ку ша ју да се упо зна дру ги, пред мет спо зна је исто-
вре ме но има ка рак тер и су бјек та и објек та. На он то ло шком 
пла ну − као људ ска би ћа, Ро ми су су бјек ти, али као пред мет 
по гле да пр вог су бјек та (оног ко ји по сма тра), они су (по сма-
тра ни) објек ти. Да кле, по пут ет но ло га, по зна ти уче сни ци 
Ша тре и гле да о ци шо уа као да про ла зе кроз раз ли чи те ета-
пе то ком спо зна је дру гог. Они нај пре тре ба да се уда ље од 
свог дру штва ка ко би кре ну ли у от кри ва ње, на кон че га сле ди 

22 Тре ба раз ли ко ва ти при су ство ма њи на у ме ди ји ма и ме ди је са мих ма-
њи на: „пр во се од но си на при су ство ма њи на и њи хо ву дру штве ну  
(не)ви дљи вост у ве ћин ским ме ди ји ма што по не где укљу чу је и сте ре о-
ти пе о ма њи на ма и тзв. го вор мр жње, док је у дру гом слу ча ју реч о ме-
ди ји ма са мих ма њи на − они ма ко ји су у функ ци ји ко му ни ка ци је уну тар 
ма њин ске за јед ни це.” Де таљ ни је у: Stoj ko vić, B. (2002) Iden ti tet i ko mu
ni ka ci ja, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, Či go ja štam pa, str. 167.

23 Ме ди ји та ко не све сно че сто ши ре и ан ти ром ска осе ћа ња, нпр. не по треб-
ним спо ми ња њем ет нич ке при пад но сти у слу ча ју по чи ње ног кри ми нал-
ног де ла и сл. 

24 Ра дој ко вић, М. нав. дело, стр. 72.
25 Ša tra – Sta ni ja i Knez, 6. deo 5’ 30’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /

sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a Set/4127/%C5%A0atra+-+Sta ni ja+i+Knez
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пр во при бли жа ва ње (ура ња ње у стра но дру штво са же љом 
да се оно схва ти из ну тра), за тим, дру го уда ља ва ње (вра ћа ње 
ку ћи, с тим што се дом чи ни не што да љим не го ра ни је) и, 
на по кон, дру го при бли жа ва ње (осе ћај уни вер зал но сти људ-
ског ро да).26 

Иа ко иза основ не иде је шо уа сто ји до бра на ме ра, етич ки по-
сма тра но − кон цепт је ипак про бле ма ти чан. На ме ра да се 
при ка же да су и Ро ми љу ди (као да се уоп ште по ста вља то 
пи та ње), од ли ка је вар вар ства ко је је Цве тан То до ров та ко 
по дроб но опи сао и де фи ни сао. Бо ра вак по зна тих лич но сти 
у ром ским по ро ди ца ма ни на ко ји на чин не збли жа ва ма-
њин ско и ве ћин ско ста нов ни штво (ко је оста је по ред ма лих 
екра на); на про тив, ис ти че не јед на кост. У дру штву слав них и 
бо га тих, Ро ми су до дат но по ни же ни (и то пред ве ли ким ау-
ди то ри ју мом) и по ста вље ни у још ин фе ри ор ни ји по ло жај.27 
Шта ви ше, на кра ју сва ке епи зо де, по зна ти су ти ко ји се бо-
ре за ме сто по бед ни ка и та ко би ва ју на гра ђе ни за два да на 
про ве де на са Ро ми ма. За раз ли ку од не ких дру гих ри ја ли ти 
шо уа ко ји по ка зу ју да чак и тај че сто кри ти ко ван те ле ви зиј-
ски жа нр мо же да по мог не со ци јал но угро же ни ма,28 Ша тра 
не са мо да ни на ко ји на чин не по бољ ша ва дру штве ни по-
ло жај Ро ма, већ не до при но си ни на прет ку у њи хо вој ин-
клу зи ји, ди рект ном ди ја ло гу или ин тер ак ци ји са остат ком 
ста нов ни штва. У скла ду са тим, мо же се ре ћи да је Ша тра 
за пра во још је дан у ни зу екс пе ри мен тал них про је ка та с Ро-
ми ма, при ли ка за до дат ну (са мо)про мо ци ју јав них лич но-
сти, из вор ла ке за ра де за про дук циј ску ку ћу, али и јеф ти не 
и крат ко трај не за ба ве за број ни ау ди то ри јум; док по ло жај 
Ро ма оста је не про ме њен.

Дис кри ми на ци ја, сте ре о ти пи као сво је вр сне „пре чи це у ми-
шље њу и го во ру“,29 али и пред ра су де30 са ко ји ма се Ро ми 

26 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 91.
27 То ли ко, да мно ги од њих с не ве ри цом по сма тра ју по зна те лич но сти ко је 

ру ча ју са њи ма, за истим сто лом. Ви де ти: Ša tra – Ser gej i Ti ja na, 2. deo 
7’ 25’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/3845/%C5%A0atra+-+Ser gej+i+Ti ja na, i Ša tra – Ca ka na i Saj ko, 3. deo  
7’ 28’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/4040/%C5%A0atra+-+Ca ka na+i+Saj ko

28  На пример, ри ја ли ти шоу Рад на ак ци ја, та ко ђе на Пр вој Срп ској Те ле ви
зи ји.

29 Сте ре о ти пи пред ста вља ју по јед но ста вље но при ка зи ва ње на ра сној, ет-
нич кој, фи зич кој или не кој дру гој осно ви. Де таљ ни је у: Ђе рић, Г. Сте ре-
о тип: По сто ја ност пред ста ва у ре то рич ком пре о бра жа ју, у: Дру штве не 
на у ке о Ро ми ма у Ср би ји, књи га 29, при ре ди ли Та дић, Љ. и Ба шић, Г. 
(2007), Бе о град: СА НУ, стр. 59−60.

30 Пред ра су де пред ста вља ју вред но сно не га тив но ра су ђи ва ње о они ма ко-
ји се од нас раз ли ку ју. Де таљ ни је у: Stoj ko vić, B. nav. de lo, str. 171.
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сва ко днев но су сре ћу у дру штву, до ми ни ра ју дис кур си ма у 
Ша три.31 О то ме све до че ка ко уче сни ци (по зна те лич но-
сти),32 та ко и са ми Ро ми, али и екс тер ни (оп тич ки) фо ка ли-
за тор − ка ме ра.

Осим то га, у Ша три се мо гу пре по зна ти два об ли ка ра си-
зма. Пр ви при чом и сли ком пре но си се гре га ци ју и ге то и за-
ци ју Ро ма од стра не вар вар ског ста нов ни штва (ве ли ког пр
вог), док се дру ги иш чи та ва у ди фе рен ци ја ци ји ко ја под ра-
зу ме ва не пре кид ну свест о по сто ја њу раз ли ка.33 Овај дру ги 
вид ра си зма на зи ва се скри ве ним и ин си сти ра на по сто ја њу 
раз ли ка уме сто не јед на ко сти, за сни ва се на сте ре о ти пи ма и 
пред ра су да ма о дру гим ра са ма и оп ста је као „жи ла ви еле-
ме нат ко лек тив не све сти” у оним дру штви ма ко ја се тру де 
да су зби ју отво ре ни, агре сив ни ра си зам, ме ђу ко ји ма је и 
Ср би ја.34

Кроз по ку шај што вер ни јег при ка зи ва ња по ло жа ја Ро ма у 
Ср би ји, Ша тра за пра во не до но си но во зна ње о дру гом (не 
при ка зу је ни шта што већ ни смо зна ли). Ипак, овај ри ја ли ти 
шоу мо же да се иш чи та као сво је вр сно огле да ло дру штва. 
Иа ко кроз зва нич ни дис курс про мо ви ше то ле ран ци ју и кри-
ти ку је ра си зам, из но ше њем на по вр ши ну свих сте ре о ти-
па и пред ра су да мо но кул тур не ве ћи не о Ро ми ма, али и уз 
спо ра дич ни скри ве ни ра си зам, Ша тра се ус по ста вља као 
па ра диг ма ро мо фо би је, ксе но фо би је и рас/на ци о нал/кул ту-
рал-изма35 у Ср би ји.

Бал ка ни зам и (ан ти)ци га ни зам

Има ју ћи у ви ду дру штве ни ста тус Ро ма и сте пен њи хо ве 
ин клу зи је у Ср би ји, мо же се на пра ви ти по ре ђе ње из ме ђу 

31 При ме ра ра ди, не ки од нај у че ста ли јих сте ре о ти па и пред ра су да о Ро-
ми ма су да су они скло ни на си љу, кри ми на лу, пре ва ри, да су пр ља ви, 
не у ред ни, не у ки, ле њи, при ми тив ни, ма ње ин те ли гент ни, пред о дре ђе ни 
да ра де ни ско пла ће не по сло ве, итд.

32 Глу мац Сер геј Три фу но вић из ја вио је: „Ми смо се углав ном пла ши ли 
Ро ма, тј. Ци га на; и углав ном смо се ту кли с њи ма; и има ли смо стал но 
про бле ме с њи ма. Јер, они су би ли ти ко ји су кра ли, про да ва ли пе тар-
де, игра ли су на ту кар ту та сма ниј ског ђа во ла − они уђу она ко му са ви 
и ми се сви као раз бе жи мо.” Ви де ти: Ša tra – Ser gej i Ti ja na, 1. deo 1’ 
45’’, 28. fe bru ar 2013., http://www.pr va.rs /sr /vi deo/za ba va/sa tra/me di a-
Set/3845/%C5%A0atra+-+Ser gej+i+Ti ja na

33 То ме до при но се по је ди не из ја ве уче сни ка шо уа, али по нај ви ше на ра тор 
(глас из оff-а) ко ји кроз го вор ни си стем од ре ђе не иде о ло ги је на по чет ку 
сва ке епи зо де раз ви је ном, ур ба ном и на пред ном Бе о гра ду отво ре но су-
прот ста вља дру ги Бе о град (ром ска на се ља).

34 Đor đe vić, J. (1999) Kon tro ver ze ra si zma, Kul tu ra br. 98, Be o grad: Za vod za 
pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 13. 

35 Ра си зма, на ци о на ли зма и кул ту ра ли зма.
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односа пр вог и тре ћег све та (Евро пе и Ср би је) са јед не 
стра не, и Ср би је (тре ћег све та) и Ро ма са дру ге.

Ме ђу по ло жај Бал ка на ко ји исто вре ме но и раз два ја и спа ја 
ци ви ли зо ва ни За пад и вар вар ски Ис ток, Ок ци дент и Ори јент, 
хри шћан ство и ислам, у бал кан ским сту ди ја ма кул ту ре че сто 
се на зи ва мо стом36 и свр ста ва га ме ђу зе мље тре ћег све та. 
Ње гов мул ти кул ту р ни мо за ик од ре ђу ју пре све га мно штво 
раз ли чи тих кул ту ра, ре ли ги ја, је зи ка и пи са ма, али и мул ти-
кул ту рал ност у окви ру са мих зе ма ља и од ре ђе них под руч ја. 

Сто га, ко му ни ка ци ја из ме ђу Евро пе и Бал ка на, али и са мих 
бал кан ских зе ма ља и кул ту ра из ме ђу се бе, ве о ма је сло же на 
и оп те ре ће на хен ди ке пом хе те ро ге но сти (ко ја је у су прот-
но сти са са вре ме ним европ ским ин те гра тив ним тен ден ци-
ја ма), али и број ним пред ра су да ма, сте ре о ти пи ма и не ре ше-
ним про бле ми ма из про шло сти. У том сми слу, бал кан ски 
иден ти тет до био је не га ти ван при звук, а реч бал ка ни за ци ја 
по че ла је да се ко ри сти за би ло ко је под руч је у све ту да би 
се озна чи ли кон фликт ност, фраг мен та ци ја, пре кид ко му ни-
ка ци је итд.37

Са тим у ве зи, бу ду ћи да по јам ори јен та ли зам у пост ко ло-
ни јал ним сту ди ја ма под ра зу ме ва дис кур зив ну кон струк ци ју 
Ори јен та, од но сно, ана ли зу дис кур зив ног об ли ко ва ња дру
гог,38 бал ка ни зам пред ста вља за пад ни дис курс и ре пре зен-
та ци ју Бал ка на.39 И ори јен та ли зам и бал ка ни зам та ко за сту-
па ју те о ри ју да те ри то ри ја ни је је ди ни пред мет вла да ви не, 
већ да се мо же вла да ти и зна њем као та квим.

Ана лог но то ме и има ју ћи у ви ду већ по ме ну ти тер мин ан
ти ци га ни зам, у те о риј ски дис курс пост ко ло ни јал них сту-
ди ја мо же се уве сти и по јам ци га ни зам (или, ре то рич ки и 
по ли тич ки ко рект ни ји, ро ми зам).40 По пут ори јен та ли зма и 
бал ка ни зма, и он би био за сно ван на би нар ним опо зи ци ја-
ма у по гле ду на дру гог, као што су ци ви ли за ци ја − вар вар
ство, цен тар − пе ри фе ри ја, За пад − Ис ток, а од но сио би се 

36 Bje lić, D. I. In tro duc tion: Blo wing Up the „Brid ge”, in: Bal kan as Me tap hor 
(Bet we en Glo ba li za tion and Frag men ta tion), eds. Bje lić, D. I. and Sa vić, O. 
(2002), Lon don: The MIT Press, p. 23.

37 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. (2004) In ter kul tur na me di ja ci ja na Bal
ka nu, Sa ra je vo: OKO, str. 19.

38 Đor đe vić, J. (2009) Post kul tu ra. Uvod u stu di je kul tu re, Be o grad: Clio,  
str. 327−337.

39 Da ko vić, N. (2008) Bal kan kao film ski ža nr: sli ka, tekst, na ci ja, Be o grad: 
FDU, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju, str. 22−23.

40 Иа ко се тер мин ро ми зам мо же сма тра ти по ли тич ки и ре то рич ки ко рект-
ни јим, у овом ра ду ко ри шћен је ипак по јам ци га ни зам, упра во да би се 
још ви ше ис та као и на гла сио ње гов не га тив ни и пе жо ра тив ни ка ра тер.
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на дис кур зив ну ре пре зен та ци ју Ро ма. Као што се у дис кур су 
За па да на ро ди и зе мље Бал ка на на ла зе на ру бу Евро пе, на 
ни жем ци ви ли за циј ском ступ њу, та ко је и ма ње раз ви је на, 
на зад на и при ми тив на ром ска по пу ла ци ја у Ср би ји (али и 
у дру гим зе мља ма у ко ји ма жи ве) по ме ре на на мар ги не гра-
до ва и се ла. 

Као што се по ка за ло, и бал ка ни зам и (ан ти)ци га ни зам (од но-
сно, и ци га ни зам и ан ти ци га ни зам) за сно ва ни су на сте ре о-
ти пи ма и пред ра су да ма. Пр ви је на мет нут од стра не висо ко- 
раз ви је ног пр вог све та, у чи ју уло гу се, па ра док сал но, и сам 
Бал ка нац по ста вља кроз дис курс ци га ни зма. Сто га, не чу ди 
то што и Бал кан као ре ги ја, али и Ро ми као на род про ла зе 
сли чан пут да би би ли при хва ће ни. У про це су европ ских ин-
те гра ци ја, зе мље Бал ка на мо ра ју про ћи кроз тран зи ци ју, ис-
пу ња ва ју ћи усло ве еман ци по ва ног За па да. Са дру ге стра не, 
да би оства ри ли сво ја за ко ном за га ран то ва на људ ска пра ва, 
Ро ми се мо ра ју аси ми ло ва ти. 

Ин тер кул ту ра ли зам и ме ди ја ци ја

Сва ка раз ли ка ни је раз лог да се из рек не вред но сни суд. У 
про це су ево лу ци је од вар ва ри на до ци ви ли зо ва ног Чо ве-
ка, мо ра ју се од ба ци ти на ци о нал не, ра сне и би ло ко је дру-
ге пред ра су де, шта ви ше, мо ра ју се упо зна ти и по што ва ти 
(број ни) дру ги. Пре ма То до ро ву, на том пу ту нај пре тре ба 
на пу сти ти су бјек тив ност и ет но цен три зам ка ко би се от кри-
ле спе ци фич но сти и раз ли ке јед ног (дру гог) на ро да и дру га-
чи јих кул тур них иден ти те та, али на кон то га мо ра се вра ти ти 
иде ји о уни вер зал ном чо ве ку, од но сно, „тре ба зба ци ти око-
ве на ци о нал них пред ра су да, на у чи ти упо зна ва ти љу де, ка ко 
кроз оно што има ју слич но са на ма та ко и кроз раз ли чи то, и 
сте ћи уни вер зал на са зна ња”.41 

По зи ва ју ћи се на Мил то на Бе не та (Mil ton J. Ben nett), Ми-
ле на Дра ги ће вић Ше шић и Са њин Дра го је вић овај про цес 
по ста ја ња ци ви ли зо ва ним на сли чан на чин де фи ни шу и де-
ле у не ко ли ко ета па (сте пе на) ин тер кул тур не ком пе тен ци је 
по је ди на ца и гру па, ко је до не кле мо гу да се пре по зна ју, а од-
не кле тре ба и да се при ме не у од но су из ме ђу мо но кул тур не 
ве ћи не и ром ске ма њи не у Ср би ји. Та ко схва ће но, од би ја ње 
(ви ђе ње кул ту ре дру гог као не ци ви ли за циј ске) углав ном је 
пра ће но де фан зив ним при сту пом (не га тив ним сте ре о ти пи-
ма и уз ди за њем соп стве не кул ту ре). Ипак, нео п ход но је ми
ни ми зи ра ње раз ли ка (при кри ва ње кул тур них раз ли ка и фо-
кус на слич но сти ма) али и њи хо во при хва та ње (при зна ва ње 
ва лид но сти пер цеп ци је све та дру гог), ка ко би се до шло до 

41 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 27.
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фа зе адап та ци је (са о се ћа ња са при пад ни ци ма дру гих гру па 
и спо соб но сти при хва та ња њи хо ве пер спек ти ве) и, ко нач но, 
до со ци јал не ин те гра ци је (ин тер кул ту ра ли зма и ин те гра ци-
је раз ли чи то сти).42

Да би се до сти гао тај ци ви ли за циј ски сту пањ, у Ср би ји нај-
пре мо ра да се ре кон стру и ше по ли тич ки и дру штве ни про-
стор. Мул ти кул ту ра ли зам (кул тур ни плу ра ли зам), ко ји је 
у осно ви ста ти чан и усме рен на па ра лел ну ко ег зи стен ци ју 
кул ту ра, мо ра се и у прак си сва ко днев ног жи во та за ме ни ти 
ин тер кул ту ра ли змом − ди на мич ном кул тур ном по ли ти ком 
ко ја прет по ста вља уза јам ност, рав но прав ну и пу но прав ну 
раз ме ну ме ђу свим кул ту ра ма ко је су у кон так ту.43 

У по след ње две де це ни је, од нос пре ма дру гом и раз ли чи тим 
кул ту ра ма по стао је ве о ма осе тљи во пи та ње у Ср би ји. Не-
до ста так ди ја ло га и ин тер кул тур не ко му ни ка ци је ме ђу ет-
нич ким гру па ма, од но сно, из ме ђу ве ћин ског и ма њин ског 
ста нов ни штва, је дан је од су штин ских дру штве них про бле-
ма ко ји све ви ше до би ја на сна зи. Дру штво у Ср би ји као 
да одо ле ва про ме на ма у са вре ме ном европ ском кон тек сту 
и оста је по де ље но из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра у окви ри ма 
соп стве не зе мље, али и ои ви че но за тво ре ним гра ни ца ма од 
стра не ци ви ли зо ва ног пр вог све та. 

По зи ва њем на те о ри ју Цве та на То до ро ва и ње го ву по де лу 
све та на зе мље апе ти та, озло је ђе но сти, стра ха и нео д
луч но сти,44 мо же се та ко на пра ви ти ана ло ги ја са ста ту сом 
Ро ма у са вре ме ном срп ском дру штву. Са јед не стра не, ве-
ћин ско ста нов ни штво по го ђе но је стра хом, док је ром ска 
по пу ла ци ја про же та озло је ђе но шћу. Та кав су прот ста вље ни 
и су пар нич ки од нос пред ста вља ве ли ку прет њу за це ло дру-
штво има ју ћи у ви ду да „сва ки уда рац ко ји за да је је дан од 
про тив ни ка, иза зи ва још ја чи уда рац дру гог. Страх јед них, 
на стао услед пре тр пље них агре си ја, на во ди их да рас па ле 
још ја че; озло је ђе ност дру гих, пот хра њи ва на бив шим и са-
да шњим по ни же њи ма, на во ди их на још на сил ни је и очај-
нич ки је поте зе”.45

Сто га, нео п ход но је ра ди ти на су зби ја њу стиг ма ти за ци је и 
дру штве не ис кљу че но сти дру гог (Ро ма) кроз про мо ви са-
ње ин тер кул тур ног ди ја ло га и ме ди ја ци је.46 Ин тер кул турна 

42 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. nav. de lo, str. 45.
43 Stoj ko vić, B. nav. de lo, str. 42.
44 To do rov, C. (2010) nav. de lo, str. 15−17. 
45 Исто, стр. 289.
46 Ме ди ја ци ја пред ста вља „по сре до ва ње у ин тер кул тур ном ди ја ло гу пу-

тем умјет нич ког ак ти ви зма, про гра ма со цио-кул тур не ани ма ци је, 
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ме ди ја ци ја тре ба да про мо ви ше со ци јал ну то ле ран ци ју и 
ин клу зи ју Ро ма и тре ба да бу де усме ре на пр вен стве но ка 
нај ши рем ста нов ни штву (пу тем ме ди ја, али и раз ли чи тих 
ин тер вен ци ја и умет нич ких про је ка та у јав ном про сто ру). 
Кроз ме ди ја ци ју тре ба ука за ти вла сти ма и јав но сти на не-
по што ва ње и ус кра ћи ва ње основ них људ ских и кул тур них 
пра ва Ро ми ма, као и на њи хо ву мар ги на ли за ци ју у срп ском 
дру штву. 

Циљ ин тер кул тур не ме ди ја ци је та ко мо ра би ти еду ка ци ја 
и ани ма ци ја ста нов ни штва, ка ко ве ћин ског та ко и ром ског, 
али и укљу чи ва ње ром ске (со ци јал но угро же не) по пу ла ци је 
у дру штве ни и кул тур ни жи вот ши ре за јед ни це. Са мо ду-
го трај ни труд и ди рект на ин тер ак ци ја ром ског и не ром ског 
ста нов ни штва мо гу до ве сти до на прет ка и кон крет них (же-
ље них) ре зул та та, од но сно, до истин ске ре фор ма ци је и хо-
мо ге ни за ци је дру штва у ко јем још увек жи ви мо јед ни по ред 
дру гих, а не јед ни са дру ги ма.

Ми (и) вар ва ри

Као што је То до ров ис та као, су до ви ко је по је дин ци или на-
ци је до но се о дру гом/има  за сно ва ни су на ког ни тив ном ре-
ла ти ви зму, од но сно, оно ме што је њи ма са ми ма по зна то и 
бли ско. Та кви су до ви пру жа ју нам ви ше ин фор ма ци ја о они-
ма ко ји про су ђу ју, не го о они ма о ко ји ма се су ди, јер, „сва ки 
на род, убе ђен да по се ду је му дрост, сма тра све оста ле за лу-
де, и по то ме мно го ли чи на ста нов ни ка Ма ри јан ских остр ва 
ко ји, уве рен у то да је ње гов је зик је ди ни на све ту, за кљу чу је 
да оста ли љу ди не уме ју да го во ре”.47

Ис пи ту ју ћи про блем ме ста и пра ва ром ске ма њи не у од но-
су на ве ћи ну у Ср би ји на при ме ру ри ја ли ти шо уа Ша тра, а 
из те о риј ског дис кур са Цве та на То до ро ва, овај рад је та ко 
по ка зао да ни су при пад ни ци ром ске по пу ла ци је вар ва ри (ти 
не ра зу мљи ви стран ци на ни жем ци ви ли за циј ском ни воу), 
већ ми − ве ћин ско ста нов ни штво ко је са њи ма по сту па као 
с не љу ди ма.

медијских про је ка та. Мо же озна ча ва ти и пре во ђе ње вред но сти, иде ја 
и по ру ка оства ре них у ра зним кул тур ним и умет нич ким фор ма ма на 
је зик бли зак не кој дру штве ној гру пи и ши рој јав но сти.” Де таљ ни је у: 
Dragićević Še šić, M. i Dra go je vić, S. nav. de lo, str. 119.

47 To do rov, C. (1994) nav. de lo, str. 27.
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OTHERNESS OF THE ROMA ON THE MARGINS OF 
BARBARIANS – STEREOTYPES, PREJUDICES  

AND (ANTI) ZIGANISM IN SERBIA
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Abstract

This paper contemplates the topic of otherness and various forms 
of intolerance towards the other (xenophobia, racism, nationalism 
etc.), by referencing it to the postcolonial theoretical discourse. In 
doing so, the position of the Roma minority − the most vulnerable 
and marginalized other in Serbia, is envisaged from the position 
of knowledge and power of the first (the majority population). 
Tsvetan Todorov’s theoretical platform and his definition of the 
term barbarian were the starting point for the case study analysis 
– the reality show Šatra which was broadcasted in spring 2012 
on the First Serbian Television. Although the initial objective of 
the Šatra show was to promote tolerance and criticize racism, this 
paper identifies the reality show as a mirror of the society (a reflection 
of society) and the paradigm of Romophobia in Serbia, as the show 
draws on hidden racism to reveal the stereotypes and prejudices of the  
mono-cultural majority. By referencing the concepts of Orientalism, 
Balkanism and Antiziganism, this paper defines the term Ziganism as 
the theoretical discourse based on the binary oppositions with regard to 
the Roma as others. The main thesis of this paper is that the members 
of the Roma population are not the ones who are barbarians (those 
incomprehensible foreigners at a lower civilizational level), but rather 
that we are − the majority population which treats the Roma as non-

humans.

Keywords: other, intolerance, Roma inclusion, discrimination,  
barbarism, (anti)ziganism


