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Увод

Бес кућ ни штво – отјелотворење крај ње мар ги на ли за ци
је по је дин ца, по ја ва је са ко јом се су сре ћу сва са вре ме на 
дру штва.  Ри зик од ула ска у си ту а ци ју бес кућ ни штва и жи
вље ње овог ис ку ства је при су тан не са мо у не раз ви је ним, и 
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друштви ма у раз во ју, већ и у на пред ним зе мља ма За па да. 1  
И по ред то га што је ри јеч о оп ште при сут ном фе но ме ну,  не
ма по у зда них по да та ка о број но сти ове по пу ла ци је. Су де ћи 
по не ким про цје на ма ово ис ку ство на гло бал ном ни воу жи
ви пре ко ми ли јар ду љу ди.2 Бес кућ ни ци ма3 се та ко сма тра ју 
три ми ло на ста нов ни ка Европ ске Уни је, док, ка да је ри јеч 
о на шој зе мљи, про цје не знат но ва ри ра ју. По оп ти ми стич
ни јој вер зи ји, са си ту а ци јом бес кућ ни штва се су сре ће око 
20.000 осо ба, но про цје не са чи ње не на осно ву ри го ро зни је 
ме то до ло ги је го во ре да је ова број ка знат но ви ша.4 

Уз за ма гље ну ста ти стич ку сли ку, овај фе но мен пра ти и опе
ра ци о нал ни плу ра ли тет. За хва љу ју ћи то ме што бес кућ ни
штво де фи ни шу на раз ли чи те на чи не ле ги сла ти ва, те зе о 
тзв. кон ти ну и те ту, ста ти сти ка и јав ни дис курс5, за хва та мо 
не до вољ но од, и раз ли чи те аспек те, овог фе но ме на.

Сто га не тре ба да чу ди да ми шље ња да је ово опе ра ци о нал
но мно штво не у по тре бљи во и за стар је ло6, ни су уса мље на. 
Но, с дру ге стра не, не мо же мо спо ри ти да су чак и та кве 
де фи ни ци је за ис тра жи ва ча ове те ма ти ке ко ри сне. У њи ма 
је на и ме са др жан (јав ни, на уч ни и по ли тич ки) дик сурс ко ји 
окру жу је бес кућ ни штво, а ко ји би се мо гао ова ко су ми ра
ти. Ри јеч је о де ви јант ној по ја ви, чи ји узор ци се на ла зе у 
лич ној дис функ ци о нал но сти или чак аб нор мал но сти. Оно 
је по сље ди ца мо рал ног из ви то пе ре ња узро ко ва ног бес по
сли ча ра њем и не ра дом7, што по твр ђу ју и на ла зи на уч них 
ис тра жи ва ња.8 Љу ди ко ји жи ве ис ку ство бес кућ ни штва су 
пре по зна ти као лу ди или ли је ни, пи ја ни, дро ги ра ни.9 На 

1 Le vin son, D. and Ross, M. (2007) Homelessnesshandbook, Gre at Bar ring
ton, Mas sac hu setts: Ber kshi re Pu blis hing Gro up LLC. pp. 367374.

2 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. (2012) Фе но мен бес кућ ни штва у са вре ме ном 
дру штву, Социјалнамисао, 4, стр. 12.

3 У овом слу ча ју ре ал ност је де ман то ва ла про цје не. На и ме, ка да је ри јеч 
о ЕУ по сто ја ла је бо ја зан да ће број љу ди са ис ку ством бес кућ ни штва 
по чет ком 2000тих из но си ти  6.6 ми ло на; Ви дје ти: Bo bić, M. (2014) Bes-
kućniciuSrbijidanas, Be o grad: Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku, str. 1112.

4 Исто, стр. 17. 
5 Ra ven hill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA As hga te:  

Pu blis hing Li mi ted, рp. 68.
6 McCarthy, L. (2013) Ho me les sness and iden tity: a cri ti cal re vi ew of the  

li te ra tu re and the ory, People,Place&PolicyOnline, 7/1, p. 47.
7 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. нав. дје ло, стр. 2021.
8 Исто, стр. 2021; Sa raj li ja, M. (2012) Psi hi ja trij ski po re me ća ji u po pu la ci ji 

bes kuć ni ka, Socijalnamisao, 4, str. 118.
9 Ју го вић, А. и Лу ко вић, М. нав. дје ло, стр. 2021., Whang, I., Bla ming 

Whang, I. and Min, E. Do sco ur se Analysis of Te le vi son News on Pu blic 
An ta go nism Aga inst the Ho me less, in: Reading theHomeless, edi tor Min, 
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њих при мје њу је мо прин цип метонимије10 – сви су они исти, 
без раз ли ке. Они та ко по ста ју дру гост11 ко ја има са мо јед но 
ли це.12 Или дру га чи је ка за но они суНико.13

У при лог та квом њи хо вом дру штве ном ста тусу свје до чи 
факт да је при су ство бес кућ ни ка од стра не обич них гра ђа на 
без из у зет ка иг но ри са но, у то ли кој мје ри да чак и отво ре ни 
зна ци про па сти и пат ње љу ди на ули ци не ус пје ва ју да до ве
ду до јав не ре ак ци је ши рих раз ми је ра.14 Оду ство ем па ти је  је 
су де ћи по Ра вен хи ло вој из раз по тре бе да се са чу ва мо од су
че ља ва ња са пра вом тра ге ди јом.На њугвиркамоупролазу 
и тје ши мо се есен ци ја ли стич ком стра те ги јом.15 Ријеч ју, 
прихва та мо те зу да су раз ли ке ме ђу љу ди ма суштин ске, 
непро мје њи ве и вјеч не. 

Мо гућ је и дру ги пол ре ак ци је, за ко ји вје ру је мо да ни је ни
шта дру го до ли агре сив ни по ку шај да се уни шти Нико. Ри
јеч је о отво ре ном не при ја тељ ству. Оно на ста је као по сље
ди ца уви да у не по жељ ну ре ал ност ко ја се на сто ји др жа ти 
по стра ни – ван вид ног по ља. Чи ни се на и ме, да су о ча ва ње 
по смо дер ног чо вје ка са мо гућ но шћу ко ју оли ча ва бес кућ
ни штво – да се из по зи ци је ре флек сив ног по бјед ни ка ко ји 
мо же да кон зу ми ра – ку пу је иден ти тет ске ни ти16 по треб не 
да оста не на површини, пре ђе у та бор гу бит ни ка – оних ко ји 

E. (1999) West port, Con nec ti cut, Lon don: Gre en wo od Pu blis hing Gro up,  
Pra e ger, рp. 9596.

10 Whang, I. and Min, E. Bla ming the Ho me less: The Po pu list Aspect of Net
work TV News, in: ReadingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, 
Con nec ti cut, Lon don; Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, p. 123.

11 Њи хов та кав ста тус – не по сто је ћих (че сто и у нор ма тив ном, а го то во 
уви јек у сим бо лич ном сми слу), би мо гао би ти об ја шњен кроз при зму 
нео ли бе рал не ло ги ке. Они на и ме, не мо гу би ти објект екс пло а та ци
је, као што је то слу чај са успје шни(ји)м ста нов ни ком по стмо дер ног 
друштва, ни ти има ју мо гућ ност да се про да ју на тр жи шту ра да Kra mer, 
Lее, 1999.

12 Kra mer, M. E. and Lee, S. Ho me les sness: The Ot her as Ob ject, in: Reading
theHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, Con nec ti cut, Lon don; Gre en
wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, pp. 136137.

13 Крамер и Ли сма тра ју да по је ди ни ци у са вре ме ном дру штву не про да ју 
сво је спо соб но сти, већ се бе. Они су сво је вр сни ка да ве ри ко ји се кон
фрон ти ра ју са вре ме ном ни хи ли зму.

14 Ra ven hill, M. (2008) The culture of homelessness, UK, USA As hga te:  
Pu blis hing Li mi ted, p. 27.

15 Young, J. (1999) The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and
DifferenceinLateModernity, USA: Sa ge Pu bli ca tion, Ltd, p. 105.

16 Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam, Be o grad: Zep ter Bo ok 
World, str.  87.
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су по то ну ли у тр жи шној би ци17, ра ђа агре сив ни за хтјев да се 
по ни шти сли ка о ре ал но сти.

Из ме ђу ова два екс тре ма ле жи тре ћа, р је ђе ко ри шће на мо
гућ ност. Ри јеч је о до бро чин ству или ме ком ху ма ни зму ка ко 
га на зи ва ју поједини ау то ри.18 Иа ко у ма њи ни, ње го ве до
ме те је дан број те о ре ти ча ра кри ти ку је. Та ко не ки19 упи ру 
притом на крај њу по сље ди цу до бро чин ства – ства ра ње за
ви снич ког мен та ли те та, док Ра вен хи ло ва (2008) по ста вља 
кру ци јал но пи та ње, ко јем се не ма шта ни до да ти ни од у зе ти. 
Оно гла си: због че га се мно го нов ца да је на збри ња ва ње љу
ди ко ји жи ве на ули ци, али се ни шта не чи ни ка ко они та мо 
не би до спје ли?

Гле да но из угла функ ци о на ли стич ке со ци о ло ги је, ова кав 
про пуст про из и ла зи из по тре бе од го вор них, вр лих гра ђа на 
(са вре ме них) дру шта ва да уо че дистинктив но дру га чи јег. На 
тај на чин они  по твр ђу ју и сво ју нор мал ност и со ци јал ну 
при ви ле го ва ност, ко ју ће на сто ја ти да са чу ва ју.20 Мо жда је 
то је дан од раз ло га због ко јег на ра тив о бес кућ ни штву ни је 
до би о ста тус мо рал не па ни ке. На и ме, чак и у си ту а ци ја ма 
ко је по го ду ју ње ном ра ђа њу ка кве су нпр. бру тал на вик ти
ми за ци ја или на си ље из вр ше но од љу ди ко ји жи ве ово ис ку
ство21, бес кућ ни штво оста је на ни воу со ци јал ног про бле ма.22  
Јавност не тражи да бескућници буду заштићени, по ли ти
ча ри ни су укљу че ни у овај ди скурс, а за кон ска регулати ва 
остаје не про мје ње на. 

Сти че се ути сак да о бес кућ ни ци ма дру штво не бри не,23 а 
да та оцје на ни је пре тје ра на, по себ но ка да је ри јеч о на шој 

17 Осам де се тих го ди на XX ви је ка упо ре до са еко ном ском тран сфор ма ци
јом и по сље дич ним по ра стом не за по сле но сти де ша ва се и по раст бро ја 
бес кућ ни ка. Видјeти: Gra land, D. (2001) TheCultureofControl, Chi ca go: 
The Uni ver sity of Chi ca go Press.

18 Whang, I. and Min, E. nav. dje lo, p. 131.
19 Fi ske, J. For Cul tu ral In ter pre ta ton: A Study of the Cul tu re of Ho me les sness, 

in: ReadingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999) West port, Con nec ti cut, Lon
don: Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, p. 8.

20 Љу би чић, M. (2014) Вик ти ми за ци ја и си ро ма штво: о жр тва ма и жр тво
ва ни ма у Ср би ји, Социолошкипреглед, vol. XLVI II (2014), бр. 4, стр. 570.

21 До бар при мјер ова квог ста ња ства ри су ско ри ји до га ђа ји у на шој зе мљи 
(ви де ти: http://www.alo.rs/skit ni cicu pa linok teizi vogga za pa li li/115881; 
http://www.blic.rs/ve sti/hro ni ka/ubi stvoname da kupi ja nasva dadva pri ja
te ljaslu caj nodo ve lado stra vic netra ge di je/jn4q9y7).

22 Оцић (2014: 68) на во ди да је у Р. Ср би ји по чев од 2000. го и ди не до
не се но пре ко 140 раз ли чи тих стра те ги ја ко је се од но се на нај ра  зли чи
ти је аспек те дру штве ног жи во та. Нијед на од њих се не ба ви пи та њем 
бес кућ ни штва. Упо ре ди ти: Ig nja to vić, Đ. (2014) Pravoizvršenjakrivičnih
sankcija, Be o grad: Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, str. 246.

23 Kra mer, M. E. and Lee, S. nav. dje lo, p. 154.
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зе мљи свје до чи од су ство стра те ги ја24 и си стем ских рје ше ња 
овог очи глед ног про бле ма све ве ћег бро ја љу ди.25 Бескућ
ни штво та ко и да ље ни је ја сно де фи ни са но, осим ри јет ких 
сту ди ја, ма ло ис тра жи ва но, ста ти стич ки се еви ден ти ра и 
пра ти тек од не дав но,26 а кон сен зус око то га шта ура ди ти у 
обла сти пре вен ти ве не по сто ји. Про ак тив ни при ступ је чи ни 
се, при су тан је ди но у до ме ну ле ги сла ти ве, чи ји су до ме ти 
вје ру је мо – кон тра про дук тив ни. Ри јеч је на и ме о то ме да се 
по на ша ња каратеристичнa за љу де ко ји при па да ју кул ту ри 
бес кућ ни ка,27 а ко јим се угро жа ва спо кој ство гра ђа на или 
кр ши јав ни ред и мир, (пре кр шај но) ка жња ва ју. 28 Ова ква 
нор ма тив на рје ше ња љу де ко ји жи ве ис ку ство бес кућ ни ка 
свр ста ва ју у ка те го ри ју кри ми на ла ца, а њи хо во по на ша ње 
у кри ми на ли тет си ро ма шних.29 У крај њем ско ру, ова ква 
прак са у чи ји ма ни фест ни циљ да за шти те спо кој ство гра
ђа на, јав ни ред и мир, не тре ба сум ња ти, са со бом по вла чи 
и сим бо лич но – алу ди ра ју ћи да су са ми од го вор ни за сво
је ста ње30, и фор мал но (пре кр шај но) окривљивање бес кућ
ни ка.31 Кри ти ча ри из ре до ва струк ту ра ли ста и со ци јал них 
кон струк ци о ни ста уо ча ва ју да је на дје лу ин верз на ло ги ка: 
по сље ди ца по ста је узрок, а узрок по сље ди ца.32  

24 Зе мље чла ни це Европ ске Уни је су у том по гле ду да ле ко про ак тив ни је. 
Оне су усво ји ле за кон ска рје ше ња и стра те ги је бор бе про тив бес кућ
ни штва (Kra mer, L. nav. dje lo, 1999). На и ме, чла ни це ЕУ су усво ји ле  
стра те ги ју Европа2000 ко ја ста вља бро бу про тив бес кућ ни штва на пр во 
мје сто (Ви дје ти: Žar ko vić, Pe tro vić, Ti mo ti je vić, 2012: 5).

25 Тре ба има ти на уму да, ка ко то ли је по при мје ћу је Иг ња то вић (2014) 
стра те ги је нај че шће оста ју мр тво сло во на па пи ру. 

26 Bo bić, M. nav. dje lo, str. 8.
27 Ra ven hill, M. nav. dje lo, str. 146148.
28 Ti mo ti je vić (2012: 44) на во ди по да так да је по том осно ву 2011. го ди не 

ухап ше но 2 237 ли ца, а од тог бро ја 970 и ка жње но. Видeти и: http://
www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/za ko ni/2016/371015.
pdf.

29 Чи ни се да се у том по гле ду ма ло шта про мје ни ло у од но су на прет ход на 
два ви је ка ка да су ор га ни зо ва не тзв. „жи ве по те ре на скит ни це и бес по
сли ча ре .... бив ше осу ђе ни ке, блуд ни це и под во да че ко јих је пу на пре
сто ни ца”. Њих је ва ља ло хва та ти, ка жња ва ти и про го ни ти. Ри јеч ју, пре
сто ни цу је тре ба ло „очи сти ти од бес по сли ча ра и сму тљи ва ца”; Виде ти: 
Пр па, Б. (2008) Живети у Београду 1890-1940, Бе о град: Историј ски 
архив Бе о гра да, стр. 566567. 

30 Lind, A. R. and Da now ski, A. D. (1999) The Re pre sen ta tion of the Ho me
less in U.S. Elec tro nic Me dia: A Com pu ta ti o nal Lin gu i stic Analysis, in: Re-
adingtheHomeless, edi tor Min, E. (1999), West port, Con nec ti cut, Lon don;  
Gre en wo od Pu blis hing Gro up, Pra e ger, рp. 109121.

31 Whang, I. and Min, E. nav. dje lo, str. 121.
32 Те зе о со ци јал ној се лек ци ји и со ци јал ној адап та ци ји свје до че у при лог 

ин вер зи је. Су де ћи по те зи о со ци јал ној се лек ци ји, бес кућ ни штво пред
ста вља ло ги чан ис ход бо ле сти за ви сно сти. За раз ли ку од ове, те за о со
ци јал ној адап та ци ји за ви сност од пси хо ак тив них суп стан ци ви ди као 
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Шта би о овој те ми мо гли ре ћи љу ди ко ји жи ве ис ку ство 
бес кућ ни штва, не зна мо јер се њи хов глас ри јет ко чу је.33 Од
у зе та им је мо гућ ност да се пред дру ги ма пред ста вља ју на 
на чин ко ји из ми че оп штем дис кур су о бес кућ ни ку, јер при че 
о њи ма при ча ју дру ги, моћ ни ји. Ова кав јав ни дис курс пре
кла па мо гу ће дру га чи је иден ти тет ске осе, та ко да де фи ни са
ном (бес кућ ни ку) ко ји је са тје ран у ћо шак не оста је ни шта 
дру го него да при хва ти пред ста ве ко је су о ње му ис пле те
не.34

Но, чак и та ко од ба чен од дру штва, он и да ље има (људ ску) 
по тре бу да при па да. Али, ко ме и на ка кав на чин бес кућ ник 
мо же при па да ти? По све му су де ћи  са мо се би слич ни ма. Не
ки при хва та ју ова кву сво ју при пад ност као при род ну, кон
фор ми ра ју се спо ља шењм при ти ску – сли ци о се би, вр ло 
бр зо. За дру ге је про цес нор ма ли за ци је  бо лан и ду го тра јан. 
На при мјер, они с по чет ка не ги ра ју слич но сти из ме ђу се бе 
и дру гих (бес кућ ни ка) или се од њих на сто је дис тан ци ра
ти. То је на ро чи то че сто у слу ча ју оних ста ри јих, или љу ди 
ко ји су се из не на да на шли у си ту а ци ји бес кућ ни штва. Они 
на ста вља ју да се бе по сма тра ју на осно ву ни ти свог ра ни јег 
иден ти те та. Та ко же не гра де сли ке о се би по зи ва ју ћи се на 
мај чин ство или на сво је (до бро) по ро дич но по ри је кло, док 
је за му шкар це кључ на иден ти тет ска од бра на њи хов ра ни
ји ста тус или за по сле ње. Иа ко ова ква вр ста кри зе не тра је 
бес ко нач но већ се по пра ви лу за вр ша ва при хва та њем свог 
ста ту са и иден ти те та (бес кућ ни ка), у слу ча ју јед ног бро
ја љу ди она до во ди до по тре бе да се про на ђе на чин да се 
укљу че у нормалне жи вот не то ко ве.  Но, ка ко у њи хо вој ег
зи стен ци ја лој си ту а ци ји по пра ви лу не ма про мје на, и ка ко 
је нео п ход но да про на ђу на чин – стра те ги је да пре жи ве, ну
жно је да у не ком тре нук ту  са ми се бе де фи ни шу као бес
кућ ни ке и/или уо че сво је слич но сти са дру гим љу ди ма са 
истим искуством. Ова квом ис хо ду по го ду ју не са мо оп шти 
на ра тив о бес кућ ни ку, већ и објек тив не око ло но сти. Жи ве ћи 
на ули ци, на хлад но ћи, глад ни, ли ше ни се та за де ко ра ци ју,35 
бр зо оста ју без сег мен та прет ход ног иден ти те та: свог име на 
(до би јају на дим ке), лич не исто ри је ко ју би мо гли по твр ди ти 

по сље ди цу жи во та на ули ци / у де при ва ци ји (ви дјети: Ју го вић А. и Лу
ко вић, М., нав. дје ло, 2012). Ви дје ти и: Dra gi šić La baš, S. (2012) Čoveki
alkoholudruštvu, Be o grad: Či go ja štam pa, In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja 
Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 3941. 

33 Та ко су чак и у ТВ ре пор та жа ма ди је ло ви њи хо вих на ра ти ва ко ји се 
укла па ју у дру штве ни кон структ о бес кућ ни штву при сво је ни од стра не 
ре пор те ра; Whang, I. and Min, E. (1999) nav. dje lo. 

34 Lju bi čić, M. (2016) Identitet(i)imentalnabolest, Be o grad: Či go ja štam pa, 
In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 43.

35 Gof man, E. (2009)Azili,No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 31.
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(нпр. фото гра фиј ама), ра ни јег фи зич ког из гле да (хи ги је на и 
лич на бри га о се би зна чај но ути чу на  лич ни опис), на при
мјер. На кра ју им оста је да кон стру и шу фик тив не при че ка
ква је она о бу дућ но сти, ко је пре жи вља ва ње чи не мо гу ћим.

На дје лу је да кле про цес нор ма ли за ци је, ко ји мо же да за
поч не не ги ра њем, али уви јек за вр ша ва при хва та њем (са мо)
на мет ну тог иден ти те та. У том про це су кључ ну уло гу игра 
при хва та ње ди је ље ног или пот кул тур ног иден ти те та чи је 
је из во ри ште у кул ту ри бес кућ ни ка.36 Иа ко се овој кул ту ри 
при пи су је да про мо ви ше па сив ност, ре зиг на ци ју, усмје ре
ност на са да шњост, осје ћа ња фа та ли зма и не мо ћи, без на
ђа и бес по моћ но сти, ње на је уло га у сва ко днев ном жи во ту 
бес кућ ни ка из у зет на. Она ну ди упут ства за пре жи вља ва ње: 
укљу чу је низ иден ти фи ка то ра ка кви су је зик, обла че ње, из
глед и по на ша ње. Зна чај на је за сва ког свог чла на јер за до во
ља ва ње го ву по тре бу да бу де у он то ло шком сми слу си гу ран, 
пру жа ва жне иден ти тет ске ни ти и по је дин цу и гру пи и за
до во ља ва по тре бе ко је ови љу ди ми мо гру пе ко јој при па да ју 
не мо гу за до во љи ти. 

Па ипак, то не зна чи да је кул ту ра бес кућ ни ка ли ше на кон
фли ка та. За пра во, они су њен са став ни дио, и из би ја ју око 
нов ца, же на, те ри то ри ја за про ше ње. У њој је при сут на и 
спе ци фич на хи је рар хи за ци ја, за сно ва на на ин вер зи ји ври
јед но сти. Ра вен хи ло ва (2008) та ко при мје ћу је да је има ти 
ско ли о зу плу ћа или хе па ти тис, пра ви бла го слов, јер нај ве ћи 
про бле ми и по те шко ће до но се и нај ви ши ста тус. 

Ка да је ри јеч о на шој зе мљи, осим на осно ву не по сред ног 
и не си сте ма ти зо ва ног по сма тра ња, ма ло шта зна мо о кул
ту ри бес кућ ни ка. О њи хо вом иден ти те ту још ма ње. Раз ло га 
за та кво ста ње је до ста, по чев од од су ства на уч ног ин те ре
со ва ња, ме то до ло шких по те шко ћа са ко ји ма би се ис тра жи
вач не ми нов но су срео, а ко је се ти чу опе ра ци о на ли за ци је 
бес кућ ни штва и ти по ло ги је осо ба ко је жи ве ово иск су тво, 
до мо гућ но сти да се са по је ди ним ка те го ри ја ма љу ди ко ји 
при па да ју овој по пу ла ци ји сту пи у кон такт. Свје сни ових 
огра ни че ња, а по себ но са знај них пра зни на о овој по пу ла
ци ји, с јед не стра не, и по тре бе да о њи хо вим иден ти те ти ма 
чу је мо из пр ве ру ке с друге, ис тра жи ва ње смо спро ве ли у 
уста но ви ко ја их збри ња ва. Иа ко смо на тај на чин су зи ли  
круг по тен ци јал них са го вор ни ка – јер ис ку ство бес кућ ни
штва жи ве и дру ги љу ди ван Прихватилишта,заодраслаи
старалица у Бе о гра ду (у да љем тек сту Прихватилиште), 
до би ли смо при ли ку да стек не мо ду бљи увид у то на ко ји 

36 Ra ven hill, M. nav. dje lo, str. 146.
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на чин ови људи пер ци пи ра ју се бе и дру ге са ко ји ма ди је ле 
слич но ег зи стен ци јал но ис ку ство. 

Кон цеп ту ал ни оквир сту ди је је по зајм љен из со ци јал ног 
кон струк ци о ни зма. Под сје ти ће мо: у тра ди ци ји овог со ци о
ло шког прав ца ис тра жи ва не су раз ли чи те те ме ко је се ти чу 
ра да на иден ти те ту, од то га ка ко се они кре и ра ју, пре го ва ра
ју и по пра вља ју кроз го вор, ка ко се љу ди род но де фи ни шу, 
пре ко то га ка ко се у ову свр ху ко ри сте сим бо ли, нпр. одје ћа, 
до дра ма тур шке ана ли зе иден ти те та кре и ра ног кроз де ви
јант ност, и/или оног ко ји на ста је у конк тек сту ин сти ту ци је. 
За кон струк ци о ни сте иден ти тет је не што што љу ди за јед
нич ки кре и ра ју/гра де: „вер зи је нас” на ста ју у сусретима са 
другима.37 Љу ди ко му ни ци ра ју сво је дис по зи ци је и ко ор ди
ни шу ак ци је има ју ћи на уму кон текст у ком се на ла зе, и дру
ге ко ји их окру жу ју. Кокон струк ци ја38 иден ти те та та ко по
ста је ствар озна ча ва ња, име но ва ња и де фи ни са ња. Ана ли за 
би ода тле тре ба ла да ухва ти опи се и да об ја сни ка ко љу ди 
кон струи шу сво је пер фор ман се и кре и ра ју са ми се бе и дру ге 
у ре ла ци о ној ди мен зи ји. 

Упра во је ова кав за да так: опи са ти сли ке ко је о се би и дру
ги ма има ју ре зид е нти Прихватилиштаје био пред мет на ше 
сту ди је. Од Швал беа (Schwal bea) и Меј сонШро ка (Ma son
Schrock) смо по су ди ли тер мин ко ји нам се учи нио ко ри сним 
у опе ра ци о на ли за ци ји ци ље ва на ше ана ли зе. Ри јеч је о тер
ми ну рад на иден ти те ту (identitywork) ко ји омо гу ћа ва да се 
сли ка о се би учи ни ви дљи вим објек том ана ли зе. Ми смо 
ре че ни по јам ра зу ми је ли ова ко: 1. иден ти тет је ни кад за вр
шен про је кат – ри јеч је о сли ци ко ја је под ло жна стал ном 
декон стру и са њу; 2. у ње го вој из град њи се ко ри сте раз ли
чи те стра те ги је и сим бо ли ко је је мо гу ће иден ти фи ко ва ти; 
3. се тинг (у овом слу ча ју ин сти ту ци ја) има кључ ну уло гу у 
кокон струк ци ји иден ти те та. 

У ра ду се ни смо ру ко во ди ли хи по те за ма, већ ис тра жи вач
ким пи та њи ма: 1. Ка кву сли ку о се би гра де ко ри сни ци При-
хватилишта?; 2. Ко је ре фе рент не тач ке ко ри сте да би из
гра ди ли на ра тив о се би?; 3. На ко ји на чин по сма тра ју дру ге 
ре зид е нте?

Да до ђе мо до од го во ра на ре че на пи та ња на ма је по мо гло 
пет ко ри сни ка Прихватилишта са ко ји ма је во ђен ду бин ски 
ин тер в ју.39 У ода би ру са го вор ни ка кључ ну уло гу су има ли 

37 Ber, V. nav. dje lo, str. 61.
38 Lju bi čić, M. (2015) Ka rak te ri sti ke li ca smješ te nih u Spe ci jal nu za tvor sku 

bol ni cu u Be o gra du, Crimen,VII, str. 68.
39 Истраживање је спроведено захваљујући љубазности и свесрдној 

подршци директорке Прихватилишта, Невенке Никић Симатовић, и 
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за по сле ни – ни је по сто јао ни је дан фор мал ни кри те ри јум, 
ко ји би са го вор ни ци тре ба ли ис пу ни ти (осим да же ле и кон
ча но, да мо гу раз го ва ра ти) да би се на шли у узор ку.40 У ис
тра жи вач кој си ту а ци ји се по ка за ло да прет ход но за ми шље
ни струк ту ри са ни раз го вор ни је аде ква тан. Због то га смо 
од лу чи ли да од ње га од у ста не мо, и пу сти мо при че на ших 
са го вор ни ка да иза ђу ван.41 Раз го вор смо усмје ра ва ли ми ни
мал но, на сто је ћи да по ми ри мо ци ље ве на ше ана ли зе, с јед не 
стра не, са по тре бом на ших са го вор ни ка да при ча ју о свом 
жи во ту. Ова на из глед не струк ту ри са ност се ипак ни је по ка
за ла као про бле ма тич на, већ је, ба рем из на ше пер спек ти ве, 
обо га ти ла ра зу ми је ва ње ра да на иден ти те ту ових љу ди. 

Све раз го во ре смо за пи са ли, тран скри бо ва ли и на њих при
мје ни ли ква ли та тив ну ана ли зу са др жа ја.42 У на ра ти ви ма на
ших са го вор ни ка смо тра га ли за при су ством или од су ством 
оних ка те го ри ја ан али зе ко је опи су ју ре фе рент не тач ке 
личног, и иден ти те та дру гих ко ри сни ка уста но ве. 

Од кључ ног зна ча ја за ра зу ми је ва ње ра да на иден ти те ту је 
био кон текст у ко јем је ис тра жи ва ње спро ве де но. Ри јеч је о 
Прихватилишту, уста но ви ко ја збри ња ва љу де у ста њу хит
не со ци јал не по тре бе, без сред ста ва за жи вот, лич них до ку
ме на та, без кро ва над гла вом. У уста но ви се нај че шће на ла
зе ли ца из ка те го ри је бес кућ ни ка, скит ни ца, ал ко хо ли ча ра и 
проcјака. Оне ко је ни ко не ће.43 Ови љу ди су нај че шће у за
пу ште ном ста њу, про мр зли, ис цр пље ни, глад ни, бо си. Ме ђу 
њи ма има и пси хич ки из мје ње них, ста рих и де мент них ли ца 
ко ји о се би не мо гу бри ну ти. Уста но ва пру жа струч ну по моћ 
и по др шку, сме штај, ис хра ну, здрав стве не усл у ге. На сто
ји да у окви ри ма сво јих мо гућ но сти трај но ри је ши њи хов 
ста тус и от кло ни узро ке ко ји су до ве ли до њи хо вог оваквoг 
де ли кат ног ста ња. Иа ко је ка па ци тет уста но ве 105 ле жа је
ва, она је по сљед њих го ди на у кон ти ну и те ту пре на се ље
на. У тре нут ку ка да је вр ше но ис тра жи ва ње бро ја ла је 114  
ко ри сни ка (72 му шкар ца и 42 же не).

запослених у овој установи.
40 Критеријум одабира испитаника смо препустили запосленима.  
41 Lju bi čić, M. nav. dje lo, str. 69. 
42 Ба ви се ла тент ним зна че њем са др жа ја, а не са др жа јем по се би. Ви дје ти: 

Ma nić, Ž. (2017) Analiza sadržaja u sociologiji, Be o grad: Či go ja štam pa, 
In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 48.

43 http://pri hva ti li ste.org /?pa ge_id =2
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Цртицаосаговорницима

Да пред ста ви мо на ше са го вор ни ке.44 Ри јеч је о пет му шка
ра ца,  уз ра ста од 40 до 66 го ди на. Ни је дан ме ђу њи ма ни је у 
бра ку (јед ном је су пру га пре ми ну ла при је де сет го ди на), као 
нај бли жу по ро ди цу по ми њу бра ћу и се стре (4) и/или мај ку 
и оца (2). Два на ша са го вор ни ка има ју дје цу, али о сво јим 
по том ци ма не при ча ју. Тро ји ца су за вр ши ла сред њу, а дво ји
ца че ти ри раз ре да основ не шко ле или осмољет ку. Фор мал ни 
рад ни од нос су за сно ва ла дво ји ца, а два ис пи та ни ка су ра ди
ла на цр но. Пе ти, Емир, за се бе ка же да је по љо при вред ник 
(иа ко го ди на ма жи ви у Бе о гра ду) (Та бе ла 1). 

Та бе ла 1. Основ не со ци о де мо граф ске ка рак тер и сти ке  
са гов орни како ри сни ка Прихватлишта

Осебиидругима

Са гле да не у цјели ни, при че на ших са го вор ни ка от кри ва ју 
раз ли чи те ни ти њи хо вих иден ти е та. Но, ме ђу њи хо вим при
ча ма по сто је број не слич но сти. На при мјер, си ту и ра ње  на
ра ти ва. Та ко осим Еми ра, ко ји је фо ку  сиран на не при јат но  
овдјеисада, оста ли при ча ју и о про шло сти и о са да шњо сти 
и о бу дућ но сти, али – ве о ма ма ло о Прихватилишту. Оно је 
пр ва ре фе рент на тач ка у свим при ча ма, у ко ји ма на ра то ри 
ко ри сте ћи згод не син таг ме ка кве су дотеран или завршио
овде да ју зна че ње свом при је му у уста но ву. Њи хов до ла зак 
на и ме ни је до бро во љан: ов де су их дотерали из болницу, 
оста ви ли, или су би ли при си ље ни да до ђу јер ни су има
ли куд. Но, нијед ном ри јеч ју не по ми њу свој мо гу ћи нови 
иден ти тет – бес кућ ни ка. Умје сто то га би ра ју не ке дру ге 

44 Њихова имена су промјењена ради заштите анонимности.
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референт не тач ке. Мар ку је та ко лич но при хва тљи ви је да се 
пред ста ви као: психијатријскислучај.Алимисенепривиђа, 
не го као ко ри сник Прихватилишта. Ко нач но, увод ни дио 
ње го вог на ра ти ва об ја шња ва и због че га је он доспеоовде.
Првосамбиолуд,пасекиро’мајку. 

Па вле ука зу је на на ра тив ни за плет – за пра во игру слу ча ја 
због ко јег је до шао у уста но ву. Ка же да се ту на шао због
непокретности.ДовезлимесаУргентногЦентрајеруСо-
кобањској (у бол ни ци) нисуималиместа, и пра ви дис тан цу 
у од но су на са да и ов дје. Сутра, ка же: идемкући. 

Емир пре го ва ра сми сао бо рав ка у Прихватилишту и са со
бом и са сво јом пу бли ком. Ње гов увод у при чу о до ла ску је 
зна ча јан сто га што је тај сег мент на ра ти ва ујед но и нај оп
шир ни ји.  Ре зиг ни ра но – из при че ко ја ће усли је ди ти ла ко је 
схва ти ти због че га, об ја шња ва шта се де си ло. Ка же: Купио
малоракијуимислиоНовугодинудадочекам.Малоколега
јебиопијани јасамбиомалоподгасом.Мислиодамало
лежим.Дамепробудишрекому:дадочекамНовугодину.
Ибионаспавање.Кадвидимдавичеиуменипламен,али
нијејакокаокодњега.Устаоодкреветипобегован.Оту-
даодтриметраизгореои го ванизишоодтуда.Дошло
хитнапомоћиватрогасцимиузелисуменеодтудеиреко
самватригасцидаимајошједанту.Немиинтересира,ка-
зали.Уболницусумиодвезлитакоголог.Довелиовдемене
изболницу.

Да ни јел сво је пред ста вља ње за по чи ње пи та њем ко је раз от
кри ва ње гов не из вје стан ста тус и мо гу ће, а не при хва тљи ве 
ис хо де са ко ји ма се су о ча ва ју дру ги ко ри сни ци Прихвати-
лишта: Незнамдалисамбескућниккаоиостали.Незнам
далиидаљеживимсасестром. До зво ља ва мо гућ ност да се 
бр зо де си да бу де наулици,али и да до би је породичнупен-
зијуилисоцијалнупомоћ. Не же ље ном ис хо ду – да (п)оста не 
бескућ ник од мах да је утје шни сми сао. Про на ла зи да је ње
го ва уло га у Прихватилишту ве о ма бит на. У овој уста но ви 
он је додатнаруказафинепослове. 

Не ма ња се бе кри ви због то га што је за вр шио ов де. По ври
је дио се док је сје као др ва, али ни је знао да купипрашакда
раназарасте. Нисаммогодамрднем.Болеламеикичма.
Укочиломе.То је у ње го вом ис ку ство пот пу но не по зна та си
ту а ци ја јер он од ни чег не бо лу је.Нитпијемлековенити
инекције.Послалимелекариовде,онимедотерали.Ње му 
те шко па да што гакљукајусанекелекове.Тојенеопходно.
Тоникаднисампио,садиникадвише!

У да љем пред ста вља њу у од но су на Еми ра и Да ни је ла, Мар
ко, Па вле и Не ма ња ко ри сте дру га чи је иден ти  тет ске ку ке. 
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Они ре фери ра ју на ети ку ра да као на кључ ну од ред ни цу. 
На при мјер, Мар ко је ра дио у стру ци као ку вар: у хотелу
Југославија,уЦецинупекару,кодстудењака,уФрикомупо-
чео, али има про бле ме с сто ма ком. Ка за ли му Кадрешиш
проблеме,дасејавиш. От кри ва и то да ди рек то ру Прихва-
тилишта по ну дио да ра ди као ку вар, али ни је мо гао, јер је 
шти ће ник. Овај га је утје шио и ка зао да ће си гур но не што 
на ћи да ра ди. Та ко се и де си ло и Мар ку су далидапродаје
новине. О овом свом по слу при ча са ве ли ким по но сом. Раз
лог: за хва љу ју ћи про да ји но ви на мо же се би при у шти ти да 
ку пи цигарете,бурекилихамбургер јер му се не сви ђа хра
на ко ју им да ју. Дру го, за то што про да је но ви не са да у ње га 
имајуповерења. Чак му и друг ка же:Тиминеделујешбаш
дасилуд. Ко нач но, још ва жни је је то што га дру ги љу ди ми
мо Прихватилишта препознајунаулици (под ву кла М. Љ.). 
ЈеднаженакажедамевиделанаТВ,томизначи.Прилазе
миидевојке.Знамфранцускипарречи(прича). По твр ду да 
не ма раз ли ке из ме ђу ње га и дру гих (ван уста но ве) је до био и 
од дру гих: Прегодинуданапричаосамсастудентимадали
могујадаупишемфакултетса40-50година.Можекаже
наредовно.Јабиуписо!Морадаимашзнање!

Па вле, са да пен зи о нер, на ши ро ко при ча о свом рад ном ис
ку ству и сна ла жљи во сти. Кад је имао 52 го ди не ње го ва фир
ма се рас па ла. Кантапанаулицу.Отишаосамдачистим
лист.ЧистиосамодПравногфакултетадоВуковогспо-
меника. Пра ве ћи па ра ле ле из ме ђу се бе и оста лих ре зи де на
та уо ча ва ме ђу соб но де фи ни шу ће раз ли ке. Ти дру ги ма хом 
нерадници,људикојинисухтелидараде.Добијесоцијално,
добијехонорар,онисузадовољни.Лакшеимјенегодабило
штадругодараде.Млађичовекпазарнисимогаодане-
шторадиш?Бољебитибилодасибилоштарадионегода
сизаједнувечеру,ручак...

Те жак рад, му ка и жр тво ва ње су кључ не ре фе рент не тач ке 
Не ма њи ног иден ти те та. За ње га је жи вот бор ба и од ри ца ње. 
На при мјер, он се жи во сје ћа ка ко је ишао у шко лу уда ље
ну 12 ки ло ме та ра, ка ко ни је имао код кога да учи, ка ко му 
је би ло хлад но, Поплавимо, ве ли, и ка ко и по ред то га ни је 
од у стао од осмо љет ке, иа ко ни је мо рао да за вр ши шко лу, 
ка ко је као нај ста ри ји у по ро ди ци због оче ве бо ле сти мо рао 
ра ди ти, ко си ти ли ва де, чу ва ти сто ку, ка ко је бри нуо о свом 
бра ту и се стра ма и ка ко то и да нас чи ни, и ка ко се сам сво
јим ра дом из др жа ва.Радимкодљудиизнемоглих,старих.Ја
данасмогудазарадим1.000дин. И ре зиг ни ра но до да је: …а
овдеплатунемам,немампензију. 

Да ни јел и Емир не ко ри сте рад ни ти ети ку ра да као ва жне 
иден ти тет ске ку ке. На при мјер, Да ни јел се вр ло крат ко 
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освр ће на оно чи ме се ба вио у про шло сти, осим кад то го во
ри у при лог ње го ве из у зет но сти у са да шњем тре нут ку. Се бе 
сматра де сном ру ком осо бља, те ра пе у том ко ји лечисебеи
другељубављу и разумевањем и... Кукајумени. Ја сам им
овдедошаокаоанђео.Јаовдељудимавраћамштосуим
узели,штосуимотели,штосуизгубили. На во ди при мјер. 
МалиИван...Њемусуузели30годинаживота.Агресиванје,
ајасаммувратиоњеговуагресивностиказаомудатреба
дабудеслободаникористијесамоуопасности.Рекомије:
хвалатиштосименаучиодакористиммојемоћи.Немогу
даобуздаменергију.Кажуминачемусити? Об ја шња ва 
ка ко се де си ло да по ста не фрик. Док је ле жао у бол ни ци  об
у зе ла га је не ка та ко сил на енер ги ја да му је теловибрирало,
спаламијеиминђушаиланацибраунилаизруке. Ко нач но, 
да је са да за и ста по се бан до ка зу је и то што од та да ви ше 
није ХИВ по зи ти ван.

Еми ров на ра тив те че са да и ов дје. Он не го во ри о про шло
сти (из у зев да би об ја снио због че га је до шао у Прихватили-
ште), већ је фо ку си ран на сва ко дне ви цу ко ју жи ви.  За раз
ли ку од оста лих, о сво јим рад ним ан га жма ни ма или тре нут
ним по стиг ну ћи ма го во ри крај ње шту ро, прет по ста вља мо 
за то што они не спа да ју у до мен кон вен ци о нал ног. О то ме 
ка же: Покантенекестарестваритражим.Носимнапи-
јаципродајем. Ње го ва при ча је фо ку си ра на на не во ље са ко
ји ма се су сре ће сва ко днев но. То су: те шка ма те ри јал на си ту
а ци ја: Немампензију;оду ство сва ке вр сте по др шке: Немам
помоћ.Ниличнукартуминисудали,штадатипричам?
Социјалнапомоћљудимапомажу.Ништадамипомогне,
нидинарнисамдобио; и ло ше здрав стве но ста ње: Болестан
сам.Оперисаообакука.Изгореосе. По сто ји и јед на те ма ко
јој се овај чо вјек у свом при ча њу кон стант но вра ћао. Ми смо 
је на зва ли мукескреветом. Ра ди се о то ме да му не ко мокри 
у кре вет. П…..миљуди у кревет.Седећи савноћ стојим.
Већмесецдана.Овајједанвидеочовекдап…укревет.Све
смрди креветод п…...Пустутројицу четворицу не знаш
котип…укревет. Ова му ка ко ју Емир не мо же ри је ши ти 
сам: Бунимсепамејошнападајуљудипосле,ни ти на и ла
зи на по др шку дру гих:Јављамсеовде (за по сле ни ма). Нико
менеузимауобзир.Немашкодкогдасежалиш, вје ру је мо 
по твр ђу је ње го ву по зи ци ју не моћ но га, не ви дљи во га, не по
сто је ћег чо вје ка. Ко нач но, крај ње је згод на ме та фо ра ко ју 
ко ри сти да би опи сао до жи вљај се бе у Прихватилишту. Он 
ка же: Седимовдекаостуб.Немаскогадаразговарам. 

Факт да овај чо вјек не ма ку ћу:Кад немам куд и овде до-
бро.Штадатипричам?Датичуваниконеће!Штадати
кажем?, ни ти мо гућ ност да сту пи у кон такт са по ро ди цом 
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ко ја жи ви да ле ко: Немамтелефонинезнамдасвирамна
телефон, ње гов на ра тив чи ни зна чај но дру га чи јим у од но су 
на при че дру гих. 

На и ме, оста ли по ми њу као ва жну ре фе рент ну тач ку ку ћу. 
Иматикућу чи ни њи хов бо ра вак у Прихватилишту лак шим 
за под ни је ти, шти ти од не при хва тљи вог иден ти те та (би ти 
бес кућ ник), а  бу дућ ност из вје сни јом. На при мјер, Мар ко за 
се бе ве ли да је у Прихватилишту привремено,јернијебес-
кућник.Имамкућу. Пе тар од мах на по чет ку раз го ва ра ка зу је 
да су тра иде ку ћи, да има две ку ће на се лу, јед ну ро ди тељ ску 
и дру гу ко ју је ку пио за ви кен ди цу. За кљу чу је: Својакућа,
својаслобода. С по себ ним по но сом и то пли ном о сво јој ку
ћи, за пра во со би у Р. у ко јој жи ви, а ко ју му је даогаздада
зетунебидосађивао, при ча Не ма ња. Опи су је  на мје штај: 
Имамкауч,сто,регал,четиристолице,смередевац,испред
тераса. Осмје ху је се док се гри је на ва три не ког па ња из 
свог сје ћа ња, и на ста вља вра ћа ју ћи се у ре ал ност: Нијелоше
овде.Имакревет,имасве,алисамозаонекојинемајугде,
којинемајукућу. За раз ли ку од њих овај чо вјек има стангде
даживииодчегадаживи. 

На ра ти ви о дру гим ре зи ден ти ма – ко је са мо Мар ко екс пли
цит но име ну је и на зи ва бескућницима, су по себ но ин те
ре сант ни. За пра во, чи ни се да су по ред лич них осо би на и 
ку ће, ва жна ре фе рен тна тач ка са мо де фи ни са ња и пред ста
вља ња дру ги ре зи ден ти. О њи ма је на по себ но ана ли ти чан 
на чин при чао Да ни јел. Ко ри сни ке је по ди је лио на три гру пе, 
уз огра ду да су му Свидраги, свиисти.Имају личности
карактер, једнакисусамном.Нисушколовани,алињихове
изјаве,реченице,имајуистујачинукаомоје. У пр ву, на ље
стви ци нај ни жу гру пу убра ја послушне.Тосуљудикојираде
штагододњихтражиш.Нисумногоинтелигентни. Дру гу 
гру пу чи не агре сив ни, до ми нант ни. И јед ни и дру ги су за-
довољникадихзагрлиш,даимсеобратиш,кадихпохвале
осећајутоплоту.Кодњихсамодабудепријатноипунсто-
мачић. Тре ћу гру пу, у ко ју и се бе убра ја, чи ни петшест ко
ри сни ка, ко ји су релативносмирени,достаинтелектуални,
алиопетљудисабројнимпороцима. У од но су на оста ле они 
је ди ни има ју увид и схва та ју да је местонакојесупали...
сувишениско.Онизнајудаовдезавршишјерсипрокоцкао
имање,многопио,дрогиросе.

За раз ли ку од Да ни је ла, оста ли на сто је да на пра ве ја сну дис
тан цу у од но су на дру ге ко ри сни ке. У Прихватилишту је 
малодобиљуди (Емир), интелигнетногнарода,нпр. једна
професоркафранцускогкојасепонекадизгуби,онајеупа-
мети,другојеизгубљено  (Пе тар). Нај ве ћи број ре зи де на та 
спа да у дру га чи је: 1. агре сив не – мен тал но обо ље ле: Тусу
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углавнинездравиљуди.Тунемаразговордужи.Тиговориш
овако,онговоридругачије.Неможештидамудокажеш
никако (Емир), са ко ји ма се не ула зи у ду ел. Свеједномује
какоћедаповреди,свакако,псује (Пе тар), Иматусвакоја-
кихипоремећених.Мождасунекипилиидрогу.Људибез
коменатра, све причају безвезе, све неки луди (Не бој ша), 
2. бив ше за тво ре ни ке: ПричамениједанчовекЈасаммало
бионаслободу,цеовекбиоузатвор.Чимјебионаробију
одтоганеманишта.Неинтересујуметакиљудиуживо-
ту (Не бој ша), 3. не рад ни ке: Лакшеимјенегодабилошта
другодараде.Промениоједанвишеприхватилиша,тење-
говеглупостинегденаучио (Пе тар), 4. ла жљив це: Имајед-
наштопричадасујојодузелистан,аодтоганијетачно
ништа.Истапричасамосеврти (Пе тар). 

Ту су и не по крет ни: најгрђејекојилежи, и обо ље ли од де
мен ци је: Одмахприметитедементнеособе,требаихса-
слушати.Битноједанисуагресивнииданеправепроблеме 
(Пе тар), и они при ла го ђе ни: Имаједанженакојајетушест
година.Последругесеадаптирала.Свакиданјенормалан.
Јаличнонегледамдајетонормално,акоиматепородицу
кући,акостенекаднештопоседовали,какотоможебити
нормално?, пи та се Пе тар. 

Са ве ћи ном ових дру гих, сла жу се на ши са го вор ни ци, нај па
мет ни је је не сту па ти у кон такт. Сва ђа је на и ме уо би ча је на: 
свакидан.Идешнакупањеиидешнаручакисвађасеита-
коувек (Емир), кра де се, ма да има и оних без тог ис ку ства 
(Не ма ња ка же: Мене нико није укро ништа), псује много 
(Мар ко), а Пе тар из по зи ци је стрикт но кон вен ци о нал ног чо
вје ка ко ји је слу чај но за лу тао у Прихватилиште оче ку ју ћи 
да је ри јеч о уста но ви дру га чи јег ти па, ка же да ни осо бљу 
ни је ла ко са њи ма (под ву кла М. Љ.). Тосунекибукачи,без
везе,бацајухранунасервирке,докторкакадагапитакако
је,онисенањудеру, и за кљу чу је: Основниредкултурног
човекајекултурнопонашање. На кра ју по мир љи вим то ном 
до да је да изањихморабитинекоместо. 

Но, ва ља при мје ти ти да уну тар груп на дис тан ца не ста је 
или ба рем по ста је ма ње бит на он да ка да са го вор ни ци по
ста ве се бе и дру ге ре зид е нте на спрам спо ља шњег сви је та. 
Све по бро ја не ка те го ри је дру га чи јих за јед но са на шим са
го вор ни ци ма у су сре ту са дру ги ма спо ља по ста ју Корисник
Прихватилишта. На при мјер, и по ред то га што оштро кри
ти ку је љу де ко ји идунаконтејнер.Тосуоникојижицкају,
то је забрањено, и што сма тра да са њи ма не тре ба да се 
дру жи, Мар ко их са вје ту је да морајудадржедосебе. Ево 
и због че га: јеризлаземеђународ. Морашдабудешчисти
уредан, да привучешнарод. Иа ко је увје рен да дру ги (ван 
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Прихватилишта) не же ле да се дру же са њи ма, јерсубезпа-
ра, овај чо вјек је си гу ран  да је по треб но причатисаљуди-
ма. Не мо же мо а да се не за пи та мо, да ли је то ње гов на чин 
да бу де ви дљив? Пи та ње хи ги је не је ва жно и за Да ни је ла јер 
сма тра да су ко ри сни ци уста но ве од ба че ни и по том осно ву. 
Он ра зу ми је због че га овим љу ди ма нијебитнотоштосу
прљави,штонемајуосећајкадсехране.Хранападапоњи-
ма.Каодаимјетоједандеотела,итоштопрстимапре-
лазепрекофекалија,копају,вадерукама,иштосенегаде…
ничег. Ка же: Менталноифизичкостањеихјеонеспособило
даводерачунаохигијени. Увје рен да су од ре кли сво јих су-
пермоћи–поверењау себе, да суразочарани, без воље за
животом,збогдржавеиокружења.Затоштосуодбачени.  
На кра ју за кљу чу је, ре фе ри ра ју ћи на не ког не по зна тог ње га 
и не ке дру ге њих и прав да ју ћи их све за јед но: Људи вани
имајуправодагапрезиру,јерсубилинеодговорнипремасе-
би.Неодговорни,нонстопнеодговорни.Нисунижелелини
планирали.Тонијенипорок.

Није дан од на ших са го вор ни ка се ни је при ла го дио на жи вот 
у Прихватлишту. За пра во, сви од ре да од би ја ју мо гућ ност 
да се по ве жу са уста но вом не ким чвр шћим ве за ма. На при
мјер, Не бој ша ве ли Нисамсенавико,нитимипаданапа-
мет.Никад. Слич но твр ди и Пе тар: Искрендабудем,нисам
сепривикао, Мар ко ра чу на на при вре ме ни бо ра вак, и под сје
ћа да се тешкоприлагодио. Емир гле да ка ко да иза ђе:Шта
ћуодве?Нијезаменеовде, а Да ни јел бри не: Штаакооста-
немзаувек? и от кри ва сво ја осје ћа ња: Очајансам,разоча-
ран.Осећамсебедно. Обра ћа ју ћи се не ком за се бе ви дљи
вом ње му, ка же:  Дошаосидодна.Аконеуспешдауста-
нешидешдваметраподземљу.Акотрупкашусупротном
правцу,мождауспеш.

Са мје ста на ко јем су, сви ови љу ди гле да ју у бу дућ ност – с 
оп ти ми змом. Раз лог: у не ком су тра не ће  би ти у уста но ви, 
већ код – ку ће. Мар ко ве ли да би волеодаидекући. Све би 
по звао на ро штиљ. Ивас, ка же. У то за ми шље но су тра ван 
ин сти ту ци је смје шта пре фе ри ра не ак тив но сти: Дасамкући
куваобимусаку,пуњенепаприке,снашобисескевом.Зајед-
нобикували. Све би би ло дру га чи је и он би био дру га чи ји: 
не би ви ше секираомајку.ОдмахбихуписоВишупословну
иВишуугоститељску,радиобикорецепционар.Турадиш
самосакомпјутером,немадабринешзбогтремораруку. 
Под сје ћа и се бе и пу бли ку да ни је са мо ствар о пу стим сно
ви ма: има мај чи ну по др шку и  оче ку је но во су ђе ње у ја ну
а ру даскинемстараоца,дадокажемдамогусамдафунк-
цинишем. Пр ви ко рак ка бо љем су тра и Емир би на пра вио 
ка да би иза шао из Прихватилишта. На да се: Мождакоји
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мезнадамипомогне.Мислимдаћедаизађем.Акоможем
данађемстан.Некићедамипоможе. И у крај ње оп ти ми
стич ном то ну за вр ша ва: Мождасеизненадимбољенешто
заживот. Да ни јел ка зу је да ни је од осо ба ко је не уми ју да 
се сна ђу. Кад иза ђе на ћи ће по сао. Мождасевратимкод
дечка,даподелимокирију. Ту су и же ље: Волеобидаодем
уЛондон.Кадбудемизашаодаскупимзакартуидаидем
билогде–тојеслобода. Не бој ша пла ни ра да иза ђе, па би ло 
то и на сво ју од го вор ност и правацнааутобус,помајку, да 
је до ве де код се ста ра. А он ће и да ље да ра ди. 

Умјестозакључка

У ра ду је би ло ри је чи о иден ти те ти ма ко ри сни ка уста но ве 
ко ја збри ња ва бес кућ ни ке. Циљ на ше ана ли зе је био да пре
по зна мо, опи ше мо и ко нач но, ра зу ми је мо ре фе рен це по мо
ћу ко јих на ши са го вор ни ци гра де сли ке о се би и дру ги ма. 
Смјер ни це за ра зу ми је ва ње не ких ни ти иден ти те та – сим бо
лич ног ору ђа за си ту и ра ње са мо пер цеп ци је, смо по су ди ли 
од со ци јал них кон струк ци о ни ста. Су де ћи по њи ма, иден
ти тет је ни кад за вр ше ни про је кат ко ји на ста је као ра зул тат 
сво је вр сног со ци јал ног пле са45 са раз ли чи тим игра чи ма. 
Због то га сли ка о се би до би ја број не вер зи је, ко је на ста ју 
у кон так ту са дру ги ма, и у кон тек сти ма у ко ји ма се де ша ва 
њи хо во су сре та ње. Ва ља на уму има ти и то да су си ту а ци је 
су сре та ња и дик сур зив но об ли ко ва не. Су срет бес кућ ни ка и 
оног ко ји не жи ви та кво ис ку ство де ша ва се уну тар оп ште 
исти не о пр вом као о лу дом, не рад ни ку, ли је ном. У ње га не 
тре ба гле да ти, већ се он иг но ри ше, у крај њем ско ру де ху
ма ни зу је и де гра ди ра од стра не нормалних.46 Ко нач но, та кав 
од ба цу ју ћи оп шти дис курс о бес кућ ни штву, љу де ко ји жи ве 
ово ис ку ство усмје ра ва ка се би слич ни ма. 

Ко је вер зи је о се би ови љу ди  сво јој пу бли ци мо гу по ну ди
ти? О то ме из на уч ног угла гле да но, не зна мо мно го. Сма
тра ју ћи ову те му ре ле вант ном у на шем пи лот ис тра жи ва њу 
тра га ли смо за зна че њем са др жа ја при ча ко је су са на ма ди
је ли ли ко ри сни ци уста но ве ко ја збри ња ва бес кућ ни ке. 

У њи хо вим при ча ма про на шли смо не ко ли ко за јед нич ких 
чвр стих ре фе рент них та ча ка, ко је, по ка за ће се, има ју јед ну 
функ ци ју: од бра ни ти пред ста ву о се би од оп штег дис кур
са о бескућ ни ку. То су: вре мен ско и про стор но уо кви ра ва
ње при ча о се би, се гм енти на ра ти ва о ку ћи, о лич ним осо
би на ма, о дру ги ма и бу дућ но сти. Та ко они пред ста вљање 

45 Ber, V. nav. dje lo, str. 62.
46 Овај тер мин смо упо тре би ли ка ко би смо скре ну ли па жњу на дик сур зив

ну ди хо то ми ју из ме ђу небес кућ ни ка и оних ко ји жи ве та кво ис ку ство. 
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за по чи њу по тра гом за об ја шње њем свог ста ту са ко ри сник 
Прихватилишта и по ри ца њем да је од лу ка да бу ду ов-
де сво је вољ но до ни је та, а оста так при ча ња си ту и ра ју ван 
уста но ве, у про шлост, у бу дућ ност и у ма њој мје ри у са да
шњост. Да на ра тив но ис ко ра че из Прихватилиштана шим 
са го вор ни ци ма по ма жу дру ге ре френ те не тач ке: при че о 
ку ћи и ин ди рект на ком па ра ци ја са дру ги ма. Да су при че о 
ку ћи ва жна иден ти тет ска нит по мо ћу ко је се бра не од фак
та да је ди ни дом ко ји има ју у овом тре нут ку ди је ле са се би 
слич ни ма – бес кућ ни ци ма, по твр ђу је и Еми ров на ра тив. За 
раз ли ку од оста лих, ње го ва ку ћа је из гор је ла. По ни шта ва
ње фи зич ког објек та – пер со ни фи ка ци је до ма, овог чо вје ка 
смје шта у не при хва тљи во са да и ов дје. Ње го во при ча ње се 
та ко огранича ва на му ке са ко јим се су сре ће, и из ко јих не 
ви ди из лаз.  

Ту је још јед на тех ни ка од бра не сли ке о се би: упо ре ђи ва ње 
са дру ги ма и ис ти ца ње сво јих спе ци фич но сти и ме ђу соб них 
раз ли ка. Ови дру ги су лу ди, ли је ни, скло ни су ко би ма, љу
ди ко је тре ба из бје га ва ти. Па ипак, на шим са го вр ни ци ма не 
не до ста је сво је вр сне ем па ти је. Из сво је по зи ци је – мо рал но 
су пер и ор ни јих и до стој ни јих по вје ре ња, на дру ге ре зид е нте 
нпр. оне ко ји идунаканте, ко ји су пр ља ви и не бри ну о се
би, се љу те, али и са вје ту ју, ра зу ми ју или ба рем ра ци о на ли
зу ју да и за њих та кве требадапостојинекоместо. Те шко 
је от кри ти ла тент но иза ис ка за не ем па ти је  и на сто ја ња да 
се ови дру ги при во ле на про мје ну. Уп ит но је на и ме да ли је 
ов дје ри јеч о не кој вр сти лич ног пу то ка за и/или са мо кри ти
ке, о са мо по твр ђи ва њу кроз по ре ђе ње или нео сви је ште ном 
на сто ја њу да се пред дру ги ма спо ља ко лек тив но пред ста ве 
као бо љи. Ко нач но, да су упра во ти дру ги ве о ма ва жни от
кри ва мо у на ра ти ви ма оних ис пи та ни ка ко ји ни су пре ки ну
ли чи ни се, кључ ну ве зу са спо ља – има ти ку ћу. Они стал но 
про вје ра ва ју пре го ва ра ју ћи са нормалнимљу ди ма да ли су 
од ба че ни, и по твр ђу ју да их ти дру ги још уви јек пре по зна ју. 
С дру ге стра не, ова је ве за ла ба ва у слу ча ју дво ји це ис пи та
ни ка ко ји не ма ју дом. Је дан се од лу чио на са мо и зо ла ци ју и 
у спо ља шњем и у сви је ту уста но ве, док дру ги тра га за осми
шља ва њем по тен ци јал ног иден ти те та бес кућ ни ка ве зу ју
ћи се за уста но ву и се бе пред ста вља ју ћи као у том сви је ту 
нео п ход ног и на да све из у зет ног. Ко нач но, не за ви сно од то га 
гдје се на ла зе, сви на ши са го вор ни ци са по вје ре њем гле да
ју у бу дућ ност. Вје ру је мо – осми шља ва ње мо гу ћих но вих 
вер зи ја се бе и сво јих жи во та, ре ла ти ви зи ра ва же ње оп штег 
дис кур са ко ји пра ти ко ри сни ке уста но ве. 

Мо гли би смо за кљу чи ти на шу ана ли зу сље де ћом оп сер ва ци
јом – да и љу ди на крај њој дру штве ној мар ги ни прихва тају 
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оп шти дис курс о бес кућ ни ци ма, да је ри јеч о друштвеној 
исти ни ко ја ни њи ма ко ји жи ве ово ис ку ство ни је при
хватљи ва, и ко нач но да рас по ла жу се том тех ни ка и стра те
ги ја да се од бра не, и вје ру је мо у бу дућ но сти (уз по др шку 
си сте ма ко ји би под ра зу ми је вао кон крет ну по моћ око ста
но ва ња и материјалног обезбјеђења, али и од су ство стигме) 
про мје не сво ју ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју. Бу ду ћи да је ри
јеч о прет по став ци без до вољ но ја ке ем приј ске по твр де – 
ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли тек ма ли број ис пи та ни ка, са 
сво је стра не пле ди ра мо на да ље ис тра жи ва ње ове по себ но 
сло же не47 те ма ти ке. Раз ло га за то има мно го.48 
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WHO IS THE HOMELESS 

STORIES FROM THESHELTERFORADULTSANDOLD  
IN BELGRADE

Abstract

This paper ofers analysis of the stories told by beneficiaries of the 
Shelter for Adults and the Elderly in Belgrade, about themselves and 
others. The goal was to recognize and describe identity hooks for 
selfpresentation. In order to understand our respondents’ narratives, 
it was necessary to respect the milieu in which the narration took 
place. This specific context – the institution for care of persons in 
social need i.e. a shelter for the homeless – is influencing not only the 
ways of encountering others, but also the version of the truth about 
oneself. The conceptual framework of the study was found in social 
constructionism, and the starting assumption is that the process of 
identity work is interactive in its nature. In other words, we create 
selfidentity negotiating with others and with ourselves. Searching 
for personal identity points, deep interviews were conducted with five 
residents of the shelter. In their narratives, important identity hooks are 
recognized: personal traits, values and significant others, in relation to 

which they build/defend their identities.

Keywords:shelter,homelessness,identities,socialconstructionism


