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

Раз ма тра ње пи та ња де ви јант но сти у окви ру од ре ђе не на
ци о нал не кул ту ре, по себ но не за пад њач ке, не из о став но во
ди у до мен ис пи ти ва ња кон цеп та дру го сти, чи ме се ујед но 
кон стру и ше пред ста ва о вла сти том иден ти те ту кроз опо
зи ци ју. Из пер спек ти ве За па да, Ја пан је че сто ту ма чен као 
ег зо тич но ме сто у ко јем су за сту пље не од ре ђе не прак се и 
по на ша ња ко је ра ди кал но од сту па ју од уо би ча је них нор ми 
и ко дек са уста ље них у за пад њач ким дру штви ма. Ова квим, 
у на че лу, ре ла ти ви стич ким раз у ме ва њем ја пан ског дру штва 
ко јим се (ин тен ци о нал но) кул ту ро ло шке раз ли ке про ду бљу
ју, пре не бре га ва се ста но ви ште да су из ве сне тен ден ци је, 
за сту пље не у од ре ђе ном пе ри о ду, из ра же ни је у јед ном дру
штву, од но сно да је реч о ком плек сној мре жи исто риј ско
ко му ни ка циј ских усло вље но сти. Да ље тре ба би ти јед на ко 
оба зрив пре ма зна њу ко је јед на кул ту ра про из во ди о се би, 
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ин си сти ра ју ћи та ко на соп стве ној је дин стве но сти и по себ
но сти.1 Оту да је те ма де ви јант но сти зна чај на, јер се „от кри
ва кул ту ра ка ква је сте – не ка ко би же ле ла да бу де са гле да
на”2. Во де ћи се нај оп шти јим од ре ђе њем де ви јант но сти као 
од сту па ју ћег по на ша ња пре ма нор ма ма ко је су у дру штву 
при хва ће не, на сто ја ћу да у овом ра ду ука жем на де ви јант но 
по на ша ње (пр во бит но де тек то ва но) уну тар ја пан ског дру
штва, али ко је се не мо же уско ту ма чи ти као изо ло ван фе
но мен ко ји се ис кљу чи во по ја вљу је у Ја па ну. Пр ви део ра да 
кон тек сту а ли зу је про блем екс трем ног по вла че ња мла дих из 
дру штве ног жи во та, док се у дру гом сег мен ту пре и спи ту
је мо же ли се ова кав вид по на ша ња ту ма чи ти као по ку шај 
отпо ра хе ге мо ни ји ка пи та ли зма.

Портретдобровољнеискључености

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одбрамбенимеханизамилисаучесништво
укапиталистичкоммоделу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Графикон 1 Саитовасхемазачараногкругахикикоморија.30

Закључнаразматрања

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

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

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

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

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

Abstract

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

indisputable obligation.
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