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Sofia	 	 	 	 	 	 	 Original	scientific	paper	
Bulgaria	

THE	ROLE	OF	THE	RELIGION	IN	THE	IDENTITY	FORMATION	PROCESS:	
THE	CASE	OF	BULGARIAN	MUSLIMS	(POMAKS)1	

Abstract:	 The	 goal	 of	 my	 study	 is	 to	 argue	 that	 the	 identity	 of	 Bulgarian	 Muslims	
(Pomaks)	 is	not	a	unified	category	but	 just	the	opposite,	 it	is	in	a	constant	change	and	
involve	 contradicting	 elements.	 This	 reality	 emphasizes	 the	 fact	 that	 identities	 are	
constructed	 in	 particular	 discourse	 and	 power	 relations	 and	 when	 we	 talk	 about	
identities,	we	could	not	anymore	reduce	or	interpret	them	only	as	prescribed	attributes	
and	 meanings	 but	 as	 an	 attempt	 to	 separate	 and	 exclude.	 Furthermore,	 my	 analysis	
provides	arguments	that	Bulgarian	Muslims	rely	on	the	religious	tradition	to	build	their	
cosmos	and	thus	to	place	themselves	in	the	social	reality.	In	its	essence	this	is	a	process	
of	 identity	 formation	 but	 at	 the	 same	 time	 it	 is	 also	 a	 process	 of	 differentiation	 and	
closure.	 Being	 aware	 of	 the	 fact	 that	 the	 identity	 includes	 prescribed	 meanings,	
Bulgarian	 Muslims	 (Pomaks)	 refuse	 to	 accept	 the	 established	 and	 try	 to	 create	 new	
subject	positions	for	themselves	in	which	they	are	valued	for	their	sociocultural	specifics	
stemming	from	their	religious	and	cultural	tradition.	
	
Key Words:	Bulgarian	Muslims,	Pomaks,	Representation,	Identity,	Religious	Tradition.	

 
	
	

Introduction	
	

The	aim	of	the	paper	is	to	draw	the	attention	to	the	identity	formation	
and	transformation	processes	that	take	place	in	specific	power	relations	and	

                                                
1	 The	 paper	was	 presented	 at	 the	 conference	Tradition, modernization and identities  
VIII: Analysis of the research results n the field of tradition and modernization of identity 
in the Balkans (June	9–10.	2017,	Faculty	of	Philosophy,	University	of	Niš).			
The	author	gratefully	acknowledges	that	the	paper	will	partly	present	the	results	from	
empirical	 research	conducted	 in	 the	 framework	 of	 the	 project	 “The	 role	 of	 the	 com-
munication	in	the	integration	process	of	Bulgarian	Muslims”	supported	and	funded	by	
the	Program for career development of young scientists,	BAS.	
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discursive	 practices.	 I	 will	 pay	 attention	 to	 the	 fact	 that	 identities	 include	
prescribed	 meanings	 on	 the	 one	 hand	 and	 on	 the	 other	 they	 define	 subject	
positions.	 Furthermore	 the	 paper	 seeks	 to	 analyze	 the	 problem	 of	 “ambigu-
ous”	Pomak	identity	and	the	influence	of	religion	upon	the	identity	formation	
process.	The	paper	is	based	on	literature	review	on	the	problem	and	empirical	
data	collected	through	in-depth	interviews	conducted	in	Smolyan	province	in	
the	 period	 2016-2017.	 The	 field	 work	 is	 conducted	 in	 the	 framework	 of	 the	
project	“The	role	of	the	communication	in	the	integration	process	of	Bulgarian	
Muslims”	supported	by	the	Program for career development of young scientists, 
BAS. The	model	of	the	sample	is	prepared	after	an	analysis	of	different	variants	
of	the	sampling	methodology.	60	interviews	are	conducted	altogether	in	three	
cities	 –	Smolyan,	 Rudozem	 and	Madan.	 The	 distributions	are	 fixed	 according	 to	
the	most	significant	variables	for	the	study	including	sex,	age	and	education.	

The	object	of	my	research	is	a	religious	group	called	Pomaks,	which	resides	
on	 the	 territory	 of	 different	 countries	 including	 parts	 of	 Bulgaria,	 Turkey,	
Macedonia,	 Greece,	 Kosovo	 and	 Albania.	 Bulgarian,	 Greek,	 Pomak	 or	 just	
Muslimare	are	only	few	of	the	identities	they	declare.	As	reported	by	the	official	
documents	they	are	considered	to	be	descendants	of	Bulgarians	who	converted	
to	 Islam	 during	 the	 Ottoman	 ruling	 and	 therefore	 they	 are	 named	 Bulgarian	
Muslims.	Currently	their	exact	number	is	not	known	because	there	is	no	specific	
statistics.	According	to	the	assessments	of	a	number	of	prominent	researchers	
of	 the	 group	 including	 Y.	 Konstantinov	 (Konstantinov	 1997),	 Е.	 Karagiannis	
(Karagiannis	2012)	and	V.	Bosakov	(Bosakov	2010)	their	number	in	Bulgaria	
is	around	200-220	000/	250		000	people.	

In	 2012	 a	 few	 imams,	 representatives	 of	 the	 group	 of	 the	 Bulgarian	
Muslims	 from	 Smolyan	 region	 were	 accused	 for	 spreading	 nondemocratic	
ideologies	 and	 radical	 ideas	 that	 threaten	 the	 security	 of	 the	 country.	 Public	
figures,	analysts,	researchers	and	politicians	claimed	publically	that	we	all	wit-
ness	the	renewal	or	revival	of	the	religion	among	the	members	of	the	group.	
The	reason	for	that	is	the	work	of	different	Arabic	and	Islamic	foundations	and	
organizations	 that	 function	 in	 the	 region.	 According	 to	 the	 analysis	 of	 the	
researchers,	the	organizations	in	question	manage	to	spread	radical	religious	
ideas	and	new	political	nondemocratic	Islam	among	Bulgarian	Muslims	mainly	
because	of	the	fact	 that	group	members	possess	fluctuating	 identity.	This	 in-
stability	regarding	 the	identity	makes	them	embrace	influences	 from	outside	
and	hides	risks	for	radicalization.	This	representation	of	reality	raises	two	es-
sential	questions:	How	can	we	explain	such	a	religious	revival	and	what	is	the	
role	of	the	identity	in	this	process?	

.		
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Context	

	
The	identity	formation	process	takes	place	in	a	specific	discourse	prac-

tices	and	power	relations	that	should	be	taken	in	consideration.	In	order	to	get	
a	deeper	insight	into	the	phenomenon	in	question,	we	need	to	analyze	the	real	
relations	in	their	wider	historical	context.	On	the	ground	of	previous	research	
(Tahir	 2017)	 dedicated	 to	 investigate	 the	 image	of	Pomaks	 I	argue	 that	 they	
are	presented	as	a	group	of	people	who	almost	“escape	the	reality	of	the	civil-
ization”.	 During	 the	 period	 of	 Communist	 regime	 (1945-1989)	 institutional-
ized	discourse	reveals	Muslims	as	backward	individuals	who	must	be	changed.	
The	concept	of	M.	Foucault	“individuals	to	be	corrected”	describes	the	actual	
state	of	the	Muslims	during	the	regime.	The	relations	between	different	groups	
in	the	society	are	strained	and	mistrustful	during	the	period	in	question	since	
Bulgaria	 and	 Turkey	 are	 part	 of	 opposing	 blocks	 -	 Warsaw	 pact	 and	 NATO.	
Under	these	circumstances	the	Muslim	minorities	in	the	country	are	perceived	
as	a	“fifth	colony”	used	by	Turkey	to	achieve	political	goals.	The	reality	of	the	
Cold	 war	 sets	 the	 conditions	 for	 suspicions	 and	 paves	 the	 way	 to	 the	 belief	
that	the	Turkish	state	is	advancing	in	arming	in	order	to	enter	the	territory	of	
Bulgaria.	If	this	scenario	turns	into	a	reality	the	Turkish	state	will	rely	on	the	
Muslims	 minorities	 in	 Bulgaria.	 Concerned	 with	 the	 possibility	 of	 potential	
armed	conflict,	the	regime	revised	its	technology	and	decides	to	accelerate	the	
process	of	assimilation.	The	idea	that	the	economic	development	will	 lead	to	
the	abolishment	of	the	classes	and	the	achievement	of	the	ideal	of	a	developed	
socialist	society	is	now	defined	as	a	very	long	way	to	the	ultimate	goal.	Since	
the	 uniformity	 is	 the	 prime	 feature	 of	 the	 imaginary	 society,	 the	 solution	 to	
this	situation	is	the	rapid	assimilation	which	will	 “erase”	not	only	the	idea	of	
the	 self	 but	 will	 eradicate	 the	 memories	 connected	 to	 the	 self.	 The	 fear	 of	
cultural	autonomy	of	the	Turkish	minority	is	the	activator	of	the	policy,	which	
aims	the	limitation	of	the	influence	of	culture	and	language.	

In	order	to	justify	the	adopted	actions	the	Party	leaders	engage	academic	
representatives	who	bring	arguments	 in	defense	of	the	thesis	that	Turks	and	
Pomaks	 are	 Bulgarians	 who	 are	 Islamized	 during	 the	 rule	 of	 the	 Ottoman	
Empire.	So	the	task	of	the	Party	is	to	revive	the	assimilated	Bulgarian	identity	
again	by	violence	and	assimilation.	It	sounds	not	only	irrational	and	somehow	
reveals	the	arrogance	of	a	man	who	is	intoxicated	with	power	and	thinks	that	
everything	is	possible.	“Normal	men	do	not	think	that	everything	is	possible”,	
only	those	who	give	way	to	their	fantasy	can	assume	such	a	possibility.	In	this	
case,	as	H.	Arendt	states,	the	difference	between	human	and	nature	is	blurred		
(Arendt	1958:303).	Man	takes	the	place	of	 the	nature	and	thinks	that	he	can	
play	 with	 the	 lives	of	 the	others.	One	of	 the	main	results	 from	 this	period	of	
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intense	ideological	propaganda	is	the	deformation	of	the	attitudes	and	beliefs	
concerning	 the	 Muslim	 communities.	 Constant	 suspicions	 and	 the	 mistrust	
have	a	long-lasting	impact	on	the	relations	between	different	groups.	The	most	
important	tool	used	by	the	totalitarian	regimes	is	the	ideological	propaganda	
through	which	the	control	over	the	population	is	realized.	Beliefs	concerning	
the	 enemy	 in	 the	 face	 of	 the	 Muslim	 communities,	 the	 scenario	 of	 territorial	
claims,	cultural	autonomy,	demographic	dominance	are	just	part	of	the	propa-
ganda	which	attempts	to	take	control	over	the	imagination	of	the	individuals	
and	 to	 imply	 on	 them	 what	 is	 possible	 and	 what	 not.	 This	 is	 the	 “tribal	
nationalism”	in	H.	Arendt	terms	which	insists	that	the	people	are	surrounded	
by	 enemies	 and	 in	 order	 to	 protect	 them	 exceptional	 measures	 need	 to	 be	
undertaken.	 In	 the	 particular	 case	 the	 measures	 are	 directed	 toward	 the	
Muslim	 communities	 which	 are	 represented	 as	 an	 enemy,	 as	 a	 “fifth	 colony”	
and	betrayer	of	the	homeland.	The	implied	atmosphere	is	one	of	mistrust	and	
constant	 suspicions	 concerning	 the	 loyalty	 of	 the	 Muslim	 groups.	 What	 is	
striking	in	the	case	of	Muslim	communities	is	the	fact	that	in	the	contemporary	
reality	the	vocabulary	used	to	approach	problems	of	these	groups	is	still	dom-
inated	by	concepts	such	as	security	threat,	autonomy	and	independence,	stuck	
to	old	traditions,	fanaticism	etc.	It	follows	that	the	truth	effect	of	the	discourse	
is	there	and	it	is	still	controlling	our	imagination.	H.	Arendt’s	words	provide	us	
with	a	precise	definition	of	this	reality,	in	which	“modern	masses	do	not	believe	
in	anything	visible,	they	trust	only	their	imagination”	(Arendt	1958:	351).	

	
	

Between	tradition	and	modernity	

	
Analyses	 dedicated	 to	 the	 period	 after	 the	 democratic	 changes	 in	 the	

country	(1989)	 focus	on	the	 relations	between	tradition	and	 modernity.	The	
accession	of	Bulgaria	to	the	European	Union	(EU)	put	the	issue	of	minority	in-
tegration	on	the	agenda.	This	reality	push	 forward	 studies	which	 investigate	
the	 influence	 of	 the	 membership	 of	 the	 country	 in	 the	 EU	 on	 the	 minority	
groups.	The	term	“integration”	 is	mostly	 interpreted	in	 the	context	of	 the	in-
tegration	of	a	part	into	the	whole.	In	some	analyses,	integration	is	associated	
with	the	 fact	that	Pomaks	claim	Bulgarian	identity.	Thus	the	identification	of	
Pomaks	as	ethnic	Bulgarians	and	the	use	of	Bulgarian	names	is	defined	as	an	
integration	strategy.	Other	authors	talk	about	integration	as	a	modernization,	
which	requires	European	rules	and	norms	of	behavior.	

According	to	A.	Zhelyazkova	(Zhelyazkova	2012)	modernization	is	per-
ceived	as	a	process	of	introducing	European	laws,	rules,	patterns	of	behavior,	
values	 and	 freedom	 of	 thought.	 I.	 Kurkchieva	 (Kurkchieva	 2004)	 relates	 the	
process	of	modernization	to	certain	changes	in	the	infrastructure,	the	housing,	
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the	 livelihoods	 and	 the	 employment	 as	 well	 as	 the	 rituals	 practiced	 by	 the	
Pomaks.	 According	 to	 the	 study,	 Bulgarian	 Muslims	 from	 Teteven	 consider	
themselves	as	an	integral	part	of	the	modernization	process.	The	uniqueness	
of	 this	 modernization	 process	 which	 flows	 among	 the	 group	 members	 is	
related	to	the	fact	that	the	traditional	kinship	relations	retain	their	power.	The	
influence	of	the	tradition	is	essential	in	terms	of	clothing,	customs	and	rituals,	
which	 is	 interpreted	 as	 a	 strategy	 to	 avoid	 the	 cultural	 assimilation	 during	
years	of	dynamic	changes.		

In	order	to	estimate	the	impact	of	the	accession	of	Bulgaria	to	the	EU	on	
the	 identity	 formation	 process	 experts	 like	 G.	 Lozanova	 and	 M.	 Haydiniak	
(Lozanova,	Haydiniak	2006)	conducted	a	case	study	in	region	of	Smolyan	and	
Kardjali.	According	to	the	report	based	on	the	results	from	the	fieldwork	the	
education	 is	 the	 key	 factor	 regarding	 the	 ongoing	 processes	 among	 Pomaks.	
Only	 2.7%	 of	 the	 respondents	 have	 university	 degree	 which	 makes	 them	
uncompetitive	on	the	labor	market.	The	lack	of	educational	qualification	puts	
them	in	a	catching	up	position	in	the	context	of	the	integration	process.	But,	at	
the	 same	 time,	 the	 relations	 between	 minority	 and	 majority	 are	 based	 on	 a	
partnership,	 claim	 the	 authors	 of	 the	 study.	 On	 the	 contrary,	 a	 number	 of	
researchers	(Telbizova-Sack	2000)	declare	that	the	group	of	Pomaks	encoun-
ters	social	isolation.	The	survey	“The	attitudes	of	Muslims	in	Bulgaria”	carried	
out	in	2011	confirms	this	trend.	Furthermore,	the	report	shows	that	the	mod-
ernization	flows	together	with	the	encapsulation	process.	This	trend	is	charac-
terized	 by	 the	gradual	 decline	 of	 the	 trust	 in	others.	 The	 results	 confirm	 the	
existence	of	growing	tendency	to	exclude,	differentiate	and	separate	from	other	
groups	 by	 inventing	 new	 identities.	 According	 to	 E.	 Ivanova	 (Ivanova	 2014)	
the	diversity	of	narratives	about	the	origin	of	Pomaks	and	their	real	ancestors	
is	a	result	of	the	fluctuating	Pomak	identity.	The	existence	of	various	narrat-
ives	about	the	real	origin	of	Pomaks	further	nourishes	the	fear	of	"Islamism"	
in	 which	 the	 group	 is	 constantly	 suspected.	 In	 this	 reality,	 the	 variety	 of	
narrativesis	is	seen	as	an	essential	prerequisite	for	the	distribution	of	extreme	
religious	 beliefs,	 which	 paves	 the	 way	 for	 the	 extensive	 study	 of	 the	 fluctu-
ation	phenomenon	in	terms	of	identity.		

	
	

Identity	and	identity	formation	process	

	
Identity	is	a	concept	which	provokes	the	interest	of	many	scientists	from	

different	fields	and	disciplines.	Variety	of	theories,	definitions	and	approaches	
are	 applied	 in	 the	 study	 of	 identity	 question,	 but	 this	 diversity	 of	 inter-
pretations	 leads	 to	 confusion	 and	 inconsistency	 in	 the	 used	 terms.	 Since	 the	
identity	 is	 ambiguous	 concept,	 the	 identity	 formation	 process	 contains	 the	
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same	pitfalls.	Scientists	try	to	explain	the	process	within	which	the	identity	is	
created	and	what	are	the	main	factors,	which	influences	the	process.	Further-
more,	 scientists	 try	 to	 operationalize	 the	 concept	 and	 measure	 the	 identity	
through	different	methods,	relating	the	identity	to	the	roles	individuals	play	in	
their	 everyday	 life.	 In	 analyzing	 the	 identity	 formation	 process,	 researchers	
emphasize	the	importance	of	the	social	context	in	which	the	process	flows.		

The	 importance	of	 the	religion	 in	 the	 identity	 formation	process	 is	not	
argued	by	researchers,	despite	the	fact	that	there	is	no	clear	explanation	about	
what	 kind	 of	 mechanisms	 relate	 religion	 and	 identity	 and	 how	 the	 process	
flow.	In	the	attempt	to	study	the	phenomenon,	researchers	reduce	identity	to	
a	 collection	 of	 identities	 or	 relate	 it	 to	 the	 unity	 of	 roles.	 Thus,	 the	 focus	 is	
placed	on	the	study	of	religious	identity	and	its	measurement.		

In	the	Oxford dictionary of Sociology	the	history	of	the	concept	of	identity	
is	widely	explained	in	terms	of	different	approaches	applied	in	the	study	of	the	
self.	 Sociologists,	 philosophers	 and	 psychologists	 make	 efforts	 to	 reach	 clear	
and	precise	explanation	of	the	concept	but	these	endeavors	do	not	lead	to	the	
expected	results.		

“There	is,	therefore,	no	clear	concept	of	identity	in	modern	sociology.	It	
is	used	widely	and	 loosely	 in	reference	to	one’s	sense	 of	self,	and	one’s	
feelings	 and	 ideas	 about	 oneself	 as	 for	 example	 in	 the	 terms	 “gender	
identity”	 or	 “class	 identity”.	 It	 is	 sometimes	 assumed	 that	 our	 identity	
comes	from	the	expectations	attached	to	the	social	roles	that	we	occupy	
and	which	we	then	internalize,	so	that	it	is	formed	through	the	process	of	
socialization.	 Alternatively,	 it	 is	 elsewhere	 assumed	 that	 we	 construct	
our	identities	more	actively	out	of	the	materials	presented	to	us	during	
socialization	or	in	our	various	roles.”		

(Scott	2009:333)	

Scientists	as	E.	Goffman	even	raise	the	question	is	there	any	real	identity	
or	a	collection	of	many	identities	which	we	evoke	in	different	contexts	and	in	
the	 process	 of	 interaction	 with	 others.	 Postmodernists	 talk	 about	 multiple	
identities	 emphasizing	 the	 fact	 that	 identity	 is	 constructed	 from	 distinct	 do-
mains	 which	 are	 activated	 under	 different	 social	 contexts.	 Poststructuralist	
approach	defines	identity	as	category	which	has	“performative	basis	in	actions	
and	gestures”	(Dunn	1997:	688).	These	actions	and	gestures	are	constructed	
within	particular	discourse	and	power	relations	and	furthermore	within	unstable	
linguistic	 framework.	 Identity	 is	 seen	 as	 a	 vague	 structure	 of	 discourse.2	
According	to	the	poststructuralist	view	identity	is	not	possible	without	language	
but	at	the	same	time	language	is	defined	as	unstable	because	individuals	use	

                                                
2	 Discourse	 refer	 to	 formalized	 way	 of	 thinking,	 or	 as	 stated	 by	 Judith	 Butler,	 “the	
limits	of	acceptable	speech”	or	possible	truth.		
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concepts	 which	 do	 not	 bear	 the	 same	 meaning.	 This	 fact	 leads	 to	 misunder-
standing	and	substitution	of	concepts. 

According	 to	J.	Cotethe	concept	of	identity	 is	used	 in	so	many	different	
meanings	that	in	some	cases	the	used	terms	exclude	each	other	(Cote	2009:3).	
The	 notion	 is	 used	 to	 indicate	 culture,	 language,	 even	 it	 could	 be	 reduced	 to	
the	matter	of	traditional	clothing.	Identity	is	only	a	“self-definition”,	a	meaning	
which	we	ascribe	to	ourselves,	sometimes	it	is	used	to	accentuate	the	difference	
and	put	stress	on	what	 the	 person	 is	 and	what	 is	 not.	Other	 researchers	use	
the	term	to	apply	sameness	over	time.	So	identity	could	be	the	sameness	of	the	
person	 over	 time	 and	 the	 difference	 which	 he	 makes,	 comparing	 to	 other	
people.	Although	the	identity	studies	 is	a	field,	which	evokes	interest	and	lay	
the	 ground	 for	 so	 many	 researches	 on	 the	 topic,	 J.	 Cote	 states	 that	 when	
someone	 looks	at	 the	papers	he	can	see	 that	 identity	 is	a	concept	used	 in	so	
various	ways	that	one	could	not	even	link	them	to	each	other	(Cote	2009:7).	 

In	“Who	needs	identity?”	S.	Hall	set	forth	that	although	the	identification	
process	 is	a	vague	concept	as	much	as	identity	by	itself	 is,	 it	 is	assumed	that	
identity	 relates	 to	 recognition	 of	 common	 origin	 and	 shared	 characteristics	
with	other	persons	or	group	and	the	solidarity	which	stem	from	this	fact.	Since	
the	 identification	 process	 is	 a	 construct,	 it	 is	 seen	 as	 never	 ending	 process.	
This	process	refers	to	making	boundaries	and	constructing	the	image	of	others	
who	 consolidate	 the	 process	 of	 solidarity.	 According	 to	S.	 Hall,	 identities	 are	
not	unified	but	just	the	opposite	they	are	constantly	in	process	of	change	and	
can	involve	antagonistic	elements	(Hall	2000:17).	He	emphasizes	the	fact	that	
identities	 are	 constructed	 in	 particular	 discourse	 and	 power	 relations,	 thus	
when	we	talk	about	identity,	we	could	not	anymore	reduce	or	interpret	them	
only	as	prescribed	attributes	and	meanings	but	as	attempt	to	separate,	differ-
entiate	and	exclude.	 Identities	are	always	evoked	to	show	the	difference	and	
put	 line	between	the	outside	and	the	self.	This	is	distinct	view	which	focuses	
not	on	the	integrating	power	of	the	identity	which	categorizes	the	person	as	a	
member	of	a	group	or	part	of	larger	agency	but	accentuates	the	identity	more	
as	 a	 tool	 to	 draw	 demarcation	 line	 between	 us	 and	 the	 others	 and	 to	 point	
explicitly	 out	 what	 is	 distinct	 and	 not	 part	 of	 the	 self.	 Thus	 dealing	 with	
exclusion,	we	always	put	categories	in	a	hierarchy	which	presupposes	power	
relations.	This,	according	to	S.	Hall,	is	just	part	of	the	“process	of	closure”	(Hall	
2000:	5).	So	identity	is	“the	meeting	point	between	the	discourse	and	practices”	
which	 makes	 us	 subjects	 of	 discourse	 (Hall	 2000:19).	 Identities	 are	 subject	
positions;	they	are	positions	which	the	subject	as	such	should	take	up,	knowing	
that	they	are	representations.	At	the	same	time	the	representation	is	defined	
by	the	same	author	in	this	way:		

“Representation	 is	 the	 production	 of	 meaning	 through	 language.	
Representation	 is	 an	 essential	 part	of	 the	 process	 by	 which	 meaning	 is	
produced	 and	 exchanged	 between	 members	 of	 a	 culture.	 […]	 To	



Sevim Tahir 

16	

represent	something	is	to	describe	or	depict	it,	to	call	it	up	in	the	mind	by	
description	or	portrayal	or	imagination;	to	place	a	likeness	of	it	before	us	
in	 our	 mind	 or	 in	 the	 senses.	 To	 represent	 also	 means	 to	 symbolize,	
stand	 for,	 to	 be	 a	 specimen	 of,	 or	 to	 substitute	 for.	 […]There	 are	 two	
processes,	 two	 systems	 of	 representation,	 involved.	 First,	 there	 is	 the	
‘system’	 by	 which	 all	 sorts	 of	 objects,	 people	 and	 events	 are	 correlated	
with	a	set	of	concepts	or	mental	representations	which	we	carry	around	
in	our	heads.	[…]	“	

(Hall	1997:	17)	

It	follows	that	identity	in	its	essence	is	a	subject	position	which	exists	in	
a	social	hierarchy	and	power	relations.	What	is	more,	this	position	corresponds	
to	 a	 representation;	 build	 from	 the	 place	 of	 the	 other,	 which	 plays	 essential	
role	in	the	meaning	production	process.	In	this	line	of	reasoning	identity	is	just	
the	way	to	exclude	and	build	boundaries	between	the	self	and	the	other	on	the	
one	hand	and	on	the	other	it	is	a	way	to	produce	meaning	and	to	categorize	in	
a	hierarchy.		

	
	

The	role	of	the	religion	in	identity	formation	process	
	

Agents	 build	 their	 understanding	 of	 the	 self	 or	 their	 identity	 within	 a	
historically	accepted	and	constituted	world	 view.	According	 to	T.	Luckmann,	
one	of	the	most	prominent	theorists	who	study	the	topic	of	religion,	the	world	
view	is	a	form	of	religion	per	se,	because	it	serves	to	legitimate	the	status	quo	
and	to	integrate	individuals	in	the	already	established	social	order.	“The	world	
view	is	an	objective	and	stable	social	fact”, it	is	a	historical	matrix	of	meanings	
by	which	individuals	relate	themselves	to	others	and	to	the	social	order	as	a	
whole	(Luckmann	1967:	69).	 	Since	the	world	view	is	a	constructive	element	
of	 personal	 identity,	 it	 follows	 that	 the	 personal	 identity	 is	 a	 “subjective	 ex-
pression	of	historical	world	view”.	What	is	more	the	subjective	system	always	
refers	 to	 the	 objective	 sacred	 cosmos	 and	 thus	 legitimates	 the	 subjective	
priorities	 that	 are	 constructive	 for	 personal	 identity.	 It	 is	 important	 to	 be	
stressed	that	neither	the	 world	view,	nor	 the	sacred	cosmos	are	internalized	
as	 concepts	but	as	meaning	that	determine	patterns	of	priorities	which	 indi-
viduals	obey	in	their	interaction	by	others	(Luckamnn	1967:	71).	As	indicated	
by	 P.	 Berger	 in	 The social reality of religion	 individuals	 seek	 to	 justify	 the	
meaning	 they	 ascribe	 to	 themselves	 in	 the	 framework	 of	 social	 reality	 com-
paring	them	with	the	objective	ones	(Berger	1973).	

The	 autonomy	 and	 the	 consumer	 orientation	 of	 the	 individuals	 in	 the	
industrial	societies	on	the	one	hand,	and	the	specialization	of	religion	on	the	
other,	leads	to	the	transformation	of	religion	and	makes	it	private	matter.	The	
individual	is	independent	consumer	who	selects	from	an	assortment	of	meanings	
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without	the	mediation	of	any	institution,	because	he	has	a	direct	access	to	the	
“religious	 market”	 (Luckmann	 1967:	 102).	 So	 the	 individual	 decides	 which	
themes	 are	 important	 and	 builds	 his	 own	 system	 of	 significance.	 This	 phe-
nomenon	is	defined	as	“privatization	of	religion”,	because	the	official	model	is	
set	 aside	 and	 no	 institution	 is	 engaged	 in	 a	 mediation	 role,	 but	 just	 the	
contrariwise,	 the	 individual	 by	 his	 own	 selects	 in	 what	 to	 believe.	 It	 follows	
that	 the	 process	 of	 selecting	 in	 what	 to	 believe	 in	 its	 essence	 is	 a	 process	 of	
identity	formation.	

	
	

The	concept	of	religious	identity	and	its	measurement	
	

Researchers	do	not	have	precise	idea	how	and	what	kinds	of	mechanisms	
establish	 the	 positive	 relations	 between	 identity	 and	 religion.	 Some	 of	 the	
scientists	 such	 as	 Hans	 Mol	 suggest	 that	 religion	 provide	 flourishing	 frame-
work	in	which	the	 integration	of	the	identity	is	possible.	Others	as	M.	Yinger	
states	 that	 every	 person	 has	 different	 need	 for	 religious	 explanations	 and	 it	
should	be	emphasized	that	everyone	is	religious	in	different	 level.	One	of	the	
explanation	of	this	tendency	is	that	to	be	religious	or	to	seek	religious	explanation	
is	something	“we	learn	to	need”	during	the	socialization	(Yinger	1957:	91).	It	
follows	 that	 the	need	 to	be	religious	is	something	we	owe	 to	our	upbringing	
and	training.	So	the	differences	in	personal	religiosity	are	not	due	to	differences	
in	individual	characteristics	but	are	more	part	of	the	culture	and	socio-cultural	
processes	which	influences	the	persons.	Thus	the	religious	identity	is	related	
to	the	importance	one	ascribes	to	being	religious	and	is	inclined	to	evoke	it	in	
different	 contexts.	 According	 to	 Burke,	 identities	 are	 organized	 in	 hierarchy	
and	when	a	particular	identity	role	is	situated	higher	in	the	hierarchy,	the	pos-
sibility	to	be	invoked	in	distinct	situations	is	greater.	Thus	the	term	“salience”	
is	used	to	indicate	the	possibility	one	identity	role	to	be	invoked	and	refers	to	
the	 individual’s	 commitment	 to	 this	 particular	 role.	Stryker	and	Serpe	define	
the	“salience”	as	the	location	of	the	identity	in	the	hierarchy	of	identities	which	
construct	the	self,	so	“the	location	of	identity	in	this	hierarchy	is	by	definition	a	
salience” (Stryker	and	Serpe	1982:	206). 

	
	

The	case	of	Pomaks:	Building	boundaries	through	religion	
	

Religion	is	 important	for	 identity	construction	process	although	scientists	
have	no	precise	explanation	about	the	nature	and	the	form	of	interconnection	
between	 these	 two	 categories.	 On	 the	 one	 hand,	 religion	 provides	 social	
framework	for	the	construction	of	identity,	and	on	the	other,	helps	people	to	
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locate	themselves	into	the	wider	context.	Individuals	use	religion	to	build	and	
define	their	identities,	to	create	meaning	and	draw	boundaries	in	order	to	ac-
centuate	their	distinctiveness	and	uniqueness.	The	case	of	the	Pomaks	in	Bulgaria	
affirms	that	identities	are	dynamic	and	changes	over	time	occur	as	a	result	of	
outside	 interventions	 and	 constant	 rejection.	 Furthermore,	 the	 relationships	
between	 different	 groups	 in	 the	 society	 create	 particular	 context	 in	 which	
identification	 process	 develops.	 We	 need	 to	 bear	 in	 mind	 that	 the	 context	 is	
crucial	for	the	identity	construction	process.	As	a	consequence	in	certain	situ-
ations	the	choice	of	identity	is	determined	more	by	the	context	rather	by	the	
role	commitment.		

Nowadays	the	Pomak	identity	is	still	at	stake	which	results	 in	the	intense	
production	of	various	 versions	about	 the	real	origins	of	 the	group	members.	
The	 identity	 formation	 process	 is	 a	 way	 to	 produce	 a	 meaning	 in	 the	 frame-
work	of	which	the	individual	chooses	in	what	to	believe.	This	is	a	never	ending	
process	by	the	help	of	which	the	individual	builds	boundaries	and	try	to	show	
the	 difference	 between	 distinct	 groups.	 The	 most	 important	 feature	 of	 this	
process	 is	the	 fact	that	the	constructed	identity	 is	at	the	same	time	a	subject	
position	which	 indicates	a	particular	place	 in	the	social	 hierarchy.	This	position	
corresponds	to	a	representation	build	by	others	and	implies	a	particular	meaning.	
I	argue	that	the	reason	for	the	religious	revival	of	the	group	is	not	the	fluctuating	
identity	but	 the	subject	position	ascribed	by	 the	 identity	 itself.	 Somehow	 the	
Pomak	term	becomes	a	symbol	which	came	forth	with	particular	meanings.		

My	 experience	 during	 my	 field	 work	 has	 led	 me	 to	 assume	 that	 the	
Pomak	notion	produces	emotional	reactions	among	respondents	because	it	is	
loaded	on	the	one	hand	with	positive	but	on	the	other	with	negative	meanings.	
Some	 of	 them	accept	 Pomak	 term	as	 an	 offense	whereas	 others	 declare	 that	
they	 are	 proud	 to	 be	 called	 Pomak.	 Many	 respondents	 avoid	 talking	 about	
Pomaks	but	others	find	motivation	to	do	it	in	narratives	justifying	their	ancient	
roots.	 Under	 these	 circumstances	 the	 focus	 was	 set	 on	 the	 Pomak	 notion	
which	 makes	 a	 lot	 of	 respondents	 feel	 uncomfortable.	 The	 problem	 with	 the	
notion	 stems	 from	 the	 fact	 that	 Pomaks	 were	 described	 in	 many	 official	
documents,	 including	 archives,	 scientific	 papers	 and	 collection	 of	 documents	
issued	by	 the	 State	Security	Agency	 in	 the	period	1949-1989,	as	people	who	
are	not	aware	of	their	own	identity.	Тhe	representation	of	Pomaks	is	constructed	
on	the	grounds	of	concepts	such	as	backwardness,	 slave	 psychology,	 fanatically	
religious,	 unwilling	 to	 build	 and	 maintain	 relationships	 with	 people	 outside	
their	 own	 group,	 apathetic	 to	 life,	 following	 old	 traditions,	 unable	 to	 make	
difference	 between	 nationality	 and	 religion	 etc.	 The	 act	 of	 naming	 is	 in	 its	
essence	 an	 act	 of	 representing	 thus	 identifying	 someone	 as	 a	 Pomak	 means	
that	 we	 ascribe	 to	 him	 the	 whole	 collection	 of	 negative	 attributes	 which	 put	
the	subject	in	an	unfavorable	social	position.	The	subject	is	obliged	to	take	this	
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identity	up;	knowing	that	it	is	a	representation	constructed	by	the	position	of	
the	other	and	thus	can	never	be	identical	to	what	the	subject	has	put	in	it.		

[…]	The	Pomaks	are	treated	as	second-class	people.	Others	do	not	have	a	
good	 opinion	 of	 Pomaks.	 	 For	 example,	 I	 remember	 that	 many	 of	 my	
colleagues	 hide	 that	 they	 are	 Pomaks.	 I	 suppose	 that	 they	 were	
concerned	about	the	others’	reactions.[…]	(М,	47,	Madan)	

[…]	 Maybe	 we	 are	 not	 right	 in	 doing	 something	 in	 a	 way	 we	 do	 it.	
Someone	has	to	show	us,	what	and	how	to	do	it.	The	Pomaks	are	not	like	
the	Gypsies,	but	they	are	still	 treated	assecond	class	people.	 	 […]	(F,	40,	
Rudozem)	

[…]	 Maybe	 being	 a	 Pomak	 or	 Muslim	 will	 affect	 my	 place	 in	 the	 social	
hierarchy	 in	 a	 negative	 way	 because	 the	 majority	 of	 people	 don’t	 have	
good	opinion	of	us	but	this	does	not	bother	me.	[…]	(M,	22,	Smolyan)	

[…]	In	fact	others	treat	us	as	a	second	class	people,	and	we	worry	to	say	
who	we	are.	[…]	(F,	57,	Smolyan)	

[…]	Being	treated	as	a	second	class	citizen	makes	me	unconfident	about	
whether	others	respect	me	for	who	I	am.	[…]	(M,	69,	Smolyan)	

A	number	of	interviews	testify	that	respondents	are	not	aware	whether	
others	recognize	their	sociocultural	specifics	and	respect	their	choices	to	believe	
in	one	or	other	narratives	of	origin.	The	rejection	of	any	narrative	is	in	fact	a	
rejection	of	the	meaning	communicated	by	it.	Resisting	the	attempt	to	dismiss	
the	subject	position	imposed	by	the	others	leads	the	communication	between	
the	parties	to	dead	end.	At	the	same	time,	under	these	circumstances	Pomaks	
try	to	convince	others	that	they	deserve	to	occupy	different	subject	position	by	
inventing	various	narratives	of	origin.	Somehow	they	try	to	construct	particular	
narrative	reality	in	which	they	are	descendants	of	the	first	Muslims	who	have	
lived	 in	 Smolyan	 province.	 In	 this	 way	 they	 are	 not	 the	 betrayer	 who	 were	
converted	to	Islam	any	more	but	bearers	of	ancient	knowledge.	

Besides	 other	 meanings,	 the	 term	 Pomak	 denotes	 specific	 geographic	
region	and	people	who	leave	there.	So	when	the	respondent	gives	an	answer	
to	the	question	“where	are	you	 from”	he	knows	that	in	the	eyes	of	the	other	
party	 it	 is	 obvious	 that	 he	 is	 Pomak.	 In	 other	 words,	 the	 respondents	 claim	
that	they	could	not	escape	this	reality	and	explicating	 their	place	of	 living	or	
the	 place	 of	 their	 birth	 means	 that	 they	 are	 automatically	 categorized	 under	
the	category	“Pomak”.	They	could	not	break	away	from	the	symbolic	violence,	
applied	by	the	 term	itself.	 In	this	 line	of	 thought	the	term	works	under	erasure,	
because	it	implies	a	chain	of	attributes	anyhow	even	though	it	is	not	used.	The	
respondents	 try	 to	 demonstrate	 that	 they	 are	 not	 interested	 in	 the	 “game	 of	
naming”	and	act	as	 they	are	not	concerned	when	Pomak	 issue	 is	 in	question	
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but	 this	 silence	 do	 not	 help	 them	 to	 combat	 the	 symbolic	 violence,	 the	 term	
applies	on	them.			

In	order	to	change	their	subject	position	ascribed	by	the	notion	Pomak	
which	is	doubtless	unfavorable,	respondents	identify	themselves	just	as	Muslims.	
They	make	the	religious	identity	salient	which	liberates	them	from	the	negat-
ivity	 accumulated	 during	 the	 years.	 This	 strategy	 is	 in	 its	 essence	 a	 revolt	
against	 the	 symbolic	 violence	 and	 the	 marginal	 position	 that	 result	 from	 the	
widely	 communicated	 damaging	 image	 of	 the	 group.	 In	 respondents	 view	 to	
be	 identified	just	as	a	Muslim	 is	more	general	but,	at	 the	same	time,	positive	
and	what	is	more	they	avoid	the	necessity	to	explain	and	argue	who	they	are	
and	to	prove	their	loyalty	claiming	that	they	are	first	of	all	Bulgarians	and	after	
that	Muslims.	 It	 is	more	than	clear	 that	respondents	try	to	reject	the	implied	
subject	position	which	is	attached	to	the	Pomak	identity,	to	reject	the	negativi-
ties	that	are	prescribed	to	them	as	a	group	of	people,	to	erase	the	term	Pomak	
at	all.	 In	this	reality	they	search	for	a	term	or	concept	which	works	for	their	
image	and	interests	not	against	them.	Even	though	the	respondents	put	all	the	
efforts	to	diminish	the	effect	of	the	notion	and	the	subject	position	it	prescribes,	
it	 is	still	there	and	evokes	discomfort	and	anger,	provoking	at	the	same	time	
fierce	debates	about	the	history	of	the	origin	of	Pomaks.	

[…]In	this	city	we	are	Pomaks,	Muslims.	I	prefer	to	be	called	just	Muslim	
because	we	are	Muslims	although	we	speak	Bulgarian.	If	 I	say	that	I	am	
Bulgarian	you	will	not	know	that	I	am	a	Pomak,	right?	[…](M,	59,	Madan)	

[…]	 There	 are	 people	 who	 don’t	 like	 neither	 Pomaks	 nor	 Muslims.	 For	
example	one	of	my	professors	made	such	a	statement	in	front	of	all	my	
colleagues.	 This	 doesn’t	 bother	 me	 at	 all	 I	 declare	 that	 I	 am	 a	 Muslim	
above	all.	[…]	(M,	25,	Madan)	

[…]The	Pomaks,	we	are	the	first	Muslims	in	this	area	and	we	managed	to	
preserve	 our	 religion.	 That	 is	 why	 I	 prefer	 to	 be	 called	 just	 Muslim.	
Certainly	being	Muslim	means	being	man	with	good	virtues.	I	could	not	
say	the	same	for	being	Pomak	because	the	notion	contains	some	negative	
traits.	[…]	(M,	22,	Smolayn)	

On	the	one	hand	giving	preference	to	a	Muslim	identity	ensures	move-
ment	 upwards	 in	 the	 social	 hierarchy	 but	 on	 the	 other	 prescribes	 specific	
lifestyle.	Respondents	report	that	thanks	to	the	religious	leaders,	mainly	those	
educated	abroad,	people	obtain	knowledge	that	was	inaccessible	before.	This	
phenomenon	 leads	 to	 the	 awakening	 of	 the	 interest	 in	 religious	 topics	 and	
desire	to	enrich	and	correct	some	aspects	of	the	religious	conduct.	In	T.	Luckmann	
words,	the	individual	selects	from	an	assortment	of	meanings,	because	he	has	
a	direct	access	to	the	“religious	market”.	So	he	decides	what	is	important	for	
him	and	thus	builds	his	own	system	of	beliefs.	As	C.	Glock	and	R.	Stark	point	
out,	 the	 religious	 commitment	 refers	 to	 the	 adherence	 to	 a	 set	 of	 beliefs	
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associated	with	one’s	religious	tradition,	the	ritual	involvement,	and	the	per-
formance	 of	 public	 religious	 practices,	 experience,	 perceptions	 and	 religious	
knowledge	(Glock,	Stark	1975).	Albeit	the	religious	identity	is	mostly	accentuated	
as	main	feature	of	the	group	members,	they	do	not	adhere	strictly	to	the	religious	
norms	and	practices	and,	what	is	more,	not	all	of	them	do	have	sufficient	reli-
gious	knowledge.	In	addition,	some	religious	rituals	are	practiced	in	accordance	
with	 the	 tradition	 even	 though	 sometimes	 their	 performance	 confronts	 the	
religious	 norms,	 prescribed	 in	 the	 sacred	 texts.	 Hence,	 the	 religious	 identity	
salience	not	always	indicates	high	religious	norms	adherence	and	commitment.	
It	follows	that	religion	is	important	for	the	identity	construction	but	religious	
identity	salience	depends	on	the	context	and	its	evoking	is	not	always	positively	
correlated	to	the	religious	role	commitment.		

In	this	regard	D.	Lee	claims	that,	despite	the	conviction	that	people	enact	
rituals	 because	 they	 share	 the	 same	 beliefs,	 individuals	 do	 not	 interpret	 the	
meaning	 of	 the	 rituals	 in	 one	 and	 the	 same	 way.	 Most	 people	 find	 different	
meanings	behind	the	rituals	(Lee	2005:	21).	It	is	not	the	meaning	of	the	ritual	
what	 is	 important	 but	 the	 fact	 that	 people	 are	 part	 of	 the	 larger	 agency	 and	
that	they	accentuate	their	affiliation	in	performing	specific	rituals.	Thus	rituals	
are	used	to	demonstrate	solidarity	and	loyalty,	but	 it	doesn’t	mean	that	they	
carry	 one	 and	 the	 same	 meaning	 for	 the	 people	 who	 perform	 them.	 The	
phenomenon	also	could	be	related	to	the	internalized	beliefs	that	society	com-
municates	 to	 the	 group.	 These	 beliefs	 become	 part	 of	 the	 self-image	 of	 the	
group	 memebers	over	 time.	 It	 is	 shared	 belief	 that	 religion	 is	 from	immense	
importance	 and	 being	 Muslim	 is	 crucial	 for	 the	 Pomaks.	 Thus,	 although	 the	
group	members	do	not	adhere	strictly	to	religious	norms	and	practices,	 they	
claim	 that	 being	 Muslim	 is	 important	 in	 order	 to	 fit	 to	 the	 conditions	 and	
stress	the	distinctiveness.		

The	 most	 important	 function	 of	 the	 identity	 is	 to	 categorize.	 In	 this	
particular	case	every	attempt	to	intervene	in	 identification	processes	evokes	
more	severe	adherence	to	distinct	identity	and	rejection	of	the	identity,	imposed	
from	above.	In	order	 to	bring	arguments	 in	the	defence	of	the	decision	to	be	
called	 just	Muslims	 respondents	often	refer	 to	religious	 texts	and	Sunnah.	 In	
this	way	they	justify	their	right	to	define	who	they	are	and	what	their	place	on	
the	 social	 hierarchy	 is.	 Thus	 the	 religious	 tradition	 become	 a	 source	 of	
objective	arguments	which	group	members	use	motivated	by	subjective	concerns	
related	 to	 the	 subject	 position	 ascribed	 by	 their	 identity.	 The	 more	 religious	
knowledge	they	obtain,	the	more	competent	they	feel	to	defendtheir	decisions	
and	 to	 justify	 their	 position	 in	 the	 society.	 This	 reality	 determines	 the	
competitive	 attitude	 which	 leads	 to	 intensive	 religious	 ritualization.	 In	 the	
context	 of	 power	 relations	 this	 is	 just	 a	 step	 on	 the	 way	 to	 reject	 thesubject	
position	 to	 which	 Pomaks	 are	 attached.	 So	 the	 religious	 identity	 is	 used	 not	
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only	 to	 accentuate	 the	 difference	 and	 to	 build	 boundaries	 but	 to	 change	 the	
subject	position	prescribed	by	another	identity	too.		

In	 conclusion,	 the	 fact	 that	 identity	 construction	 and	 validation	 is	 a	
process	 which	 is	 endless	 and	 flows	 in	 the	 specific	 social	 framework,	 where	
power	relations	are	present	is	a	precondition	for	the	problematization	of	identity.	
The	fact	that	individuals	have	multiple	identities	which	are	related	to	different	
roles	that	they	play	in	social	reality	is	not	problematic	per	se,	but	it	grows	to	
be	an	issue	when	the	question	is	politicized	and	rejected	by	the	majority.	
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Севим	Тахир	

УЛОГА	РЕЛИГИЈЕ	У	ПРОЦЕСУ	ФОРМИРАЊА	ИДЕНТИТЕТА:		
СЛУЧАЈ	БУГАРСКИХ	МУСЛИМАНА	(ПОМАКА)	

Сажетак:	Циљ мог рада јесте да покажем да идентитет бугарских муслимана (Пома-
ка) није јединствена категорија већ је, управо супротно, у сталној промени и укључу-
је противречне елементе. Тиме се наглашава чињеница да се идентитети конструишу 
у посебном дискурсу и односима можи и да, када говоримо о идентитетима, не 
можемо их више сводити или интерпретирати само као приписане особине и значења 
већ и као покуушај одвајања и искључивања. Штавише, наша анализа пружа аргу-
менте да се бугарски муслимани ослањају на религиозну традицију да би изградили 
свој свет и тако себе сместе у друштвеној стварности. У његовој суштини јесте про-
цес формирања идентитета али у исто време је то такође и процес диференцијације и 
затварања. Свесни чињенице да идентитети укључују приписана значења, бугарски 
муслимани (Помаци) одбијају да прихвате успостављено и покушавају да створе но-
ву позицију субјекта за себе у којој су вредновани на основу својих социокултурних 
специфичности које произилазе из њихове религијске и културне традиције.  
	
Кључне речи: 	бугарски муслимани, Помаци, репрезентација, идентитети, религиозна 
традиција.	
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Немања	Крстић	 	 	 	 					УДК	316.356.2;	305-055.1/.2	

Универзитет	у	Нишу	 	 	 	 	 	Прегледни	научни	рад	
Филозофски	факултет	
Ниш	

СИМБОЛИЧКЕ	ПОДЕЛЕ	ПОРОДИЧНОГ	ПРОСТОРА3	

Сажетак:	Инспирисан	идејама	симболичких	подела,	граница	и	борби,	рад	улази	
у	анализу	породичних	подручја	у	којима	се	ови	процеси	реализују	у	пракси.	Гла-
вна	питања	која	се	разматрају	везана	 су	за	генерацијске	разлике	као	поводе	 за	
исцртавање	граница,	затим,	родне	диференцијације	породичног	простора,	као	и	
генералне	сукобе	око	дефинисања	породичних	форми	и	идеолошких	позиција	са	
којих	се	наступа.	У	свако	подручje	је	укључена	анализа	позиције	и	дистрибуције	
моћи	актера	чиме	се	у	везу	доводе	структурални	услови	неједнакости	и	њихово	
симболичко	прерађивање	у	социјално	пожељне	нормативе	и	праксе.		
 
Кључне речи: породични	простор,	поделе,	род,	породичне	форме,	моћ. 

	
	
	

Увод	
	

Концепт	симболичких	граница	примењен	на	подручје	породичних	
пракси,	указује	на	значај	генерацијских	и	родних	релација,	али	и	на	кон-
секвенце	 сусрета	 различитих	 културних	 идентитета	 које	 могу	 довести	
до	географске	поделе	породичног	простора.	Претпоставка	је	да	симболи-
чке	борбе	у	подели	простора	добијају	на	интензитету	у	породицама	чија	
је	структура	знатно	шира,	као	на	пример	у	случају	вертикално	прошире-
них	 породица	 (ВПП	 –	 Милетић-Степановић	 2011),	 а	 она	 је	 нарочито	 ва-
жна	јер	се	у	њој	сусреће	већи	број	генерација.	Ово	је	посебно	важно	јер	се	

                                                
3	 Рад	 је	 настао	 у	 оквиру	 пројекта	 Традиција, модернизација и национални иден-
титет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074),	који	се	
реализује	 при	 Центру	 за	 социолошка	 истраживања	 Филозофског	 факултета	 у	
Нишу,	а	финансира	га	Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	Ре-
публике	Србије.	
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проблем	дистрибуције	моћи	између	старијих	и	млађих	чланова	у	породи-
ци	третира	на	другачије	начине:	на	једној	страни	постоји	идеја	о	равно-
правности	 родитеља	 и	 деце	 (Gidens	 1992;	 Castells	 2010;	 Beck	 &	 Beck-
Gernsheim	2002),	а	на	другој	се	говори	о	односима	доминације,	која	је	нај-
чешће	смештана	у	руке	старијих	и	обухвата	контролу	аспеката	телесно-
сти	 младих,	 на	 пример,	 сексуалности	 (Фуко	 2006),	 одређивање	 породи-
чних	тема	(Hess	and	Handel	1994)	али	и	надзор	над	укупним	активности-
ма	деце	(Kurz	2006).	Ови	односи	доминације	и	субординације	нису	само	
видљиви	у	релацијама	старијих	и	млађих	већ	су	исто	тако	важни	у	исцр-
тавању	 граница	 родних	 улога.	 Унутарпородични	 простор	 хетерогених	
партнера	је	испуњен	родним	границама,	питањима	коме	припада	првен-
сто	у	кухињском	простору,	старању	о	деци	или	располагању	породичним	
буџетом	(Vogler	et	al.	2008a,	2008b;	Sonnenberg	2008;	Bennett	et	al.	2010).		

Међутим,	 у	 раду	 не	 желимо	 да	 се	 задржимо	 на	 динамици	 породи-
чних	 односа	 проистеклих	 из	 хетеросексуалног	 партнерства,	 већ	 да	 се	
дотакнемо	и	проблема	дефинисања	породичног	простора,	другим	речи-
ма,	које	форме	породичног	живота	уопште	могу	ући	у	подручје	породице,	
од	облика	који	претендују	да	прошире	опсег	породичног	па	све	до	субјек-
тивних	 деконструкција	 породице.	 Ова	 тема	 је	 позната	 као	 симболичке	
борбе	 око	 дефинисања	 прородице	 или	 идеолошки	 “рат”	 око	 породице	
(Berger	 &	 Berger	 1983;	 Јовановић	 и	 Крстић	 2014;	 Милић	 и	 Томановић	
2010).	 Дакле,	 овде	 се	 полази	 од	 шире	 дефинисаног	 појма	 породичног	
простора,	 суштински	 ослоњеног	 на	 Бурдијеов	 концепт	 социјалног	 поља	
(Bourdieu	1985;	Бурдије	2004),	који	се	не	заснива	на	географски	одређе-
ним	 координатама	 простора,	 већ	 замишљеног	 поља	 које	 обухвата	 идеје	
друштвених	актера	и	њихове	праксе.	Статистички	подаци	о	ширењу	ко-
хабитационих	 заједница	 (Kiernan	 2002;	Nazio	 2008)	 законско	 изједнача-
вање	хомосексуалних	и	хетеросексуалних	бракова	у	одређеним	земљама,	
судске		пресуде	у	вези	са	родитељским	статусом	и	правима	трансексуал-
них	особа	(Мршевић	2013;	Hooghe	&	Meeusen	2013),	па	чак	и	питања	ге-
нетски	пројектованог	потомства	и	редефинисање	улоге	старатеља	(Мак-
ги	2002),	дају	за	право	да	се	идеје	о	породицама	које	не	претпостављају	
хетеросексуални	пар	и	њихову	биолошку	децу,	узму	у	разматрање.	

Додатну	важност	овој	теми	даје	чињеница	да,	када	је	реч	о	симбо-
личким	поделама,	ту	се	никада	не	ради	само	о	формалним	границама	без	
социјалних	 консеквенци	 и	 темељних	 неједнакости.	 Симболичке	 поделе	
по	 правилу	 носе	 различиту	 дистрибуцију	 моћи	 и	 интенцију	 да	 се	 моћ	
спроведе	 у	 праксу,	 наметањем	 своје	 позиције	 као	 исправне,	 нормалне,	
боље,	али	и	читав	систем	механизама	за	подвргавање	сопственој	визији,	
исправљање	 одређеног	 држања	 или	 пак	 присиљавање	 на	 специфично	
понашање	 и	 организовање	 живота	 других	 (Bourdieu	 1984;	 Lamont	 and	
Molnár	 2002).	 Због	 тога	 је	 неопходно	 поћи	 од	различитих	 виђења	 поро-
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дичних	форми	и	пракси,	али	се	не	задржати	на	плуралитету,	већ	испита-
ти	консеквенце	настојања	да	се	своја	позиција	наметне	другима	као	једи-
ни	исправни	modus vivendi	(Lamont	1992;	1993).		

Посебан	осврт	кроз	цео	рад	је	дат	ситуацији	породица	у	Србији.	Иако	
је	намера	 била	да	се	Србија	узима	као	пример	за	 све	истраживане	теме,	
специфичност	друштвених	и	политичких	услова	је	одредила	нека	пита-
ња	и	теме	као	доминантне.	Тако	су	се	издвојили	проблеми	депатријарха-
лизације	 и	 детрадиционализације	 породице,	 оштар	 сукоб	 перспектива	
на	 линији	 очување/промена	 форме	 традиционално	 схваћене	 породице	
који	 смо	 окарактерисали	 као	 симболичку	 борбу	 између	 чувара	 постоје-
ћих	дефиниција	и	перцепција	и	промотера	тенденција	за	њихово	“омек-
шавање”	 и	 коначну	 промену.	 Теме	 обухватају	 и	 врло	 важне	 проблеме	
егализације	 генерацијских	 и	 родних	 односа	 у	 породици,	 затим	 процесе	
сегментизације	 простора	 проширених	 породица	 првенствено	 путем	 ди-
ференцирања	генерацијских	културних	пракси.	

	
	

Интиман	или	заједнички	и	приватни	или	јавни	
	

За	породицу	се	често	везују	два	пара	опозитних	категорија,	прива-
тно	насупрот	јавном	и	заједничко	насупрот	интимном.	Породица	се	у	не-
ким	 сликама	 појављује	 као	 простор	 који	 има	 јасну	 границу	 у	 односу	 на	
спољашњост,	на	оно	што	се	схвата	као	јавна	сфера.	И	та	граница	је	врло	
важна,	постоји	читав	спектар	тема	и	проблема	који	су	намењени	породи-
чном	кругу,	и	које	не	би	требало	разматрати	ван	породице,	или	их	изно-
сити	пред	outsider-е.	Ако	се	не	поступи	тако,	 породица	 се	 осећа	изневе-
реном,	чак	и	повређеном,	јер	је	приватна	ствар	напустила	простор	којем	
припада	и	постала	део	своје	супротности.		

Такође,	ова	релација	приватног	и	јавног	прожима	уређивање	стам-
беног	 простора,	 који	 је	 одувек	 био	 предмет	 нормирања	 (Segalen	 2009:	
310).	Идејом	како	треба	да	изгледа	удобан	породични	дом	и	чиме	треба	
да	 буде	 опремљен	 бави	 се	 готово	 целокупна	 индустрија	 намештаја	 за	
домаћинство,	 која	 од	 породице	 прави	 потрошачку	 јединицу	 са	 јасном	
потребом	 за	 естетским	 изражавањем	 идентитета.	 Трендови	 иновирања	
ентеријера	 постају	 одредница	 савремености	 породица.	 Дакле,	 породица	
у	приватној	атмосфери	одређује	стил	уређења	дома	и	ужива	у	њему,	док	
се	произвођачи	намештаја	истовремено	баве	тиме	како	да	тај	избор	учи-
не	што	индивидуалнијим,	и	то	тако	да	изгледа	као	да	они	заправо	само	
излазе	у	сусрет	специфичним	потребама	породица,	а	не	и	да	креирају	те	
изборе,	а	тиме	остваре	главни	циљ	и	(п)остану	првенствени	избор.	



Немања Крстић 

28	

Када	се	са	ове	перспективе	пређе	на	породични	дом	као	засебну	је-
диницу	 и	 сагледа	 унутрашња	 динамика,	 појављује	 се	 подела	 коју	 смо	
означили	 терминима	 интимно	 и	 заједничко.	 Једноставно,	 сваки	 члан	
породице	жели	простор	у	породичном	дому	за	који	суверено	може	рећи	
да	је	само	његов,	или	барем,	да	је	већим	делом	дана	резервисан	за	његове	
потребе,	и	да	постоје	заједнички	делови	стана/куће	који	су	доступни	сва-
ком	 члану	 породице	 и	 где	 се	 обично	 окупљају	 сви.	 Иако	 ово	 делује	 као	
генерална	норма,	приватне	просторије	породичног	дома	су	заправо	плод	
модернизације	породица	и	уплива	грађанског	концепта	приватности	по-
родичног	простора	у	перцепцију	већине	становника	савремених	друшта-
ва	до	којег	су,	због	вечите	оскудице	са	породичним	простором,	 	најтеже	
дошле	радничке	породице.	Куће	су	у	деветнаестом	и	двадесетом	веку	ди-
зајниране,	грађене	тако	да	одговорају	нуклеарној	породици,	фаворизују-
ћи	норму	хетеросексуалне,	патријархалне	продице	(Bell	1991).	Распоред	
просторија	опредмећивао	је	идеју	моногамне,	репродуктивне	прородице,	
тиме	што	се	простор	конституише	малим	собама	за	децу	око	гравитационе	
тачке,	велике	дневне	собе.	И	данас	је	овакаво	географско	уређење	поро-
дичног	дома	доминантно,	али	треба	још	поменути	да	је	парцијализација	
и	 приватизација	 просторија	 које	 су	 биле	 заједничке	 много	 израженија,	
тако	да	је	за	највећи	број	породица	незамисливо	делити	исту	просторију	
за	 спавање,	 или	 чак	 исти	 кревет,	 а	 у	 богатим	 западним	 друштвима	 и	
делити	исту	просторију	за	личну	хигијену,	па	чак	и	гледање	телевизије.	

Проблем	са	оваквом	потребом	за	дељењем	породичних	просторија	
настаје	у	домаћинствима	где	број	чланова	далеко	превазилази	број	про-
сторија.	Такав	пример	постоји	у	случају	вертикално	проширених	породи-
ца	у	Србији,	у	којима	једну	стамбену	јединицу	деле	најмање	две	породи-
чне	јединице.	У	оваквим	околностима	свакој	просториј	прети	могућност	
да	постане	мултифункционална	и	стави	се	у	погон	заједничких	активно-
сти,	 а	 укине	 право	 на	 константну	 приватност	 појединаца.	 Према	 истра-
живању	 резиденцијалности	 вертикално	 проширених	 породица,	 дневна	
соба	 у	 таквим	 становима	 често	 и	 не	 постоји	 или,	 када	 постоји,	 поред	
функције	 дневног	 боравка	 има	 и	 функцију	 спаваће	 собе.	 Поред	 тога,	
искуства	 чланова	 проширених	 породица	 показују	 и	 тешкоће	 у	 очувању	
интимности	младог	брачног	пара,	која	је	нарушена	праксом	чланова	ро-
дитељске	 породице	 да	 без	 поштовања	 основних	 норми	 пристојности	 –	
куцање	пре	уласка	или	најаве,	улазе	у	просторију	која	је	намењена	њима.	
Ауторка	 студије	 о	 проширеним	 породицама	 у	 Србији	 овоме	 додаје	 и	
чињеницу	 да	 долазак	 младе	 девојке	 у	 породични	 дом	 мужа,	 у	 већини	
случајева	 напуштајући	 место	 свог	 рођења	 и	одрастања,	 значи	 и	 кидање	
приватних	веза	са	пријатељицама	и	отежавање	могућности	да	се	створе	
нове	интимне	везе	са	људима	из	окружења.	Допринос	томе	даје	културо-
лошко	негирање	слободе	жена	да	ступају	у	такве	односе	у	новој	средини.	
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За	разлику	од	њих,	мушарци	су	у	прилици	да	негују	постојећа	пријатељ-
ства,	било	окупљењем	у	свом	дому,	било	изласцима	из	њега.	Проширене	
породице	такође	због	просторне	ограничености	нису	у	прилици	да	испу-
не	норму	постојања	дечије	собе	(Милетић–Степановић	2011:	174–176).	

Потребно	 је	 додати	 и	то	 да	 савремено	 опремање	 стана	 доприноси	
профилисању	заједничких	насупрот	интимним	просторијама	у	дому.	Ра-
според	 кућних	 апарата	 и	 спецификација	 њихове	 намене	 уређују	 визуру	
породичног	дома,	па	тако	кухињски	елементи	захтевају	посебан	део	ко-
јем	сви	чланови	имају	неометан	приступ;	фрижидер,	шпорет,	сто	за	руча-
вање	морају	бити	приступачни	у	свако	доба	дана	сваком	члану	на	такав	
начин	да	њихово	коришћење	неће	узнемирити	остале.	С	дуге	стране,	упо-
треба	персоналних	рачунара	подразумева	потпуно	другачије	 окружење,	
интиман	простор	где	дневна	активност	на	интернету	или	другачија	упо-
треба	 компјутера	 (играње	 игрица,	 гледање	 филмова	 и	 других	 видео	 са-
држаја,	слушање	музике,	употреба	у	професионалне	сврхе)	захтева	одсу-
ство	осталих	чланова	и	што	већи	степен	интимности.		

Парадоксално,	иако	се	породица	често	схвата	у	категоријама	инти-
мности,4	 разматрањем	 самог	 појма	 интимности	 и	 пракси	 нетрадицио-
налних	култура	дошло	се	да	сазнања	да	је	она	већег	интензитета	између	
пријатеља,	 у	 смислу	 размене	 дубоких	 емоција	 и	 мишљења,	 него	 између	
чланова	породице,	затим,	 једнако	интензивна	је	и	сексуална	интимност	
између	љубавних	партнера,	а	потпуно	забрањена	између	родитеља	и	де-
це,	или	између	деце;	иако	допуштена	брачним	партнерима,	она	је	строго	
ограничена	изван	заједничког	простора	(Morgan	2009:	13).	Другим	речи-
ма,	 разноликост	 међу	 моделима	 интимности	 и	 бриге	 указује	 на	 то	 да	
интимност	 више	 није	 могуће	 сагледавати	 само	 из	 угла	 породице,	 те	 је	
неопходно	увести	разгранатије	парадигме	које	се	пре	оријенишу	на	идеје	
пријатељства.	Тиме	се	заправо	руши	дихотомија	хеторосексуално/хомо-
сексуално	 као	 и	 социјално	 конструисана	 дистинкција	 различитих	 врста	
осећања	и	односа,	што	практично	значи	да	свако	може	да	створи	интим-

                                                
4	 	 “Увећање	 форми	 породичне	 приватности,	 где	 интимне	 везе	 са	 породицом	 и	
домом	постају	 важније,	заправо	 се	појављују	као	 супротност	променама	 које	 су	
ступиле	у	професионалном	животу	и	на	тржишту	рада.	Схватање	дома	као	раја	у	
бездушном	свету	постало	 је	популарно	у	социолошким	анализама	и	неки	пода-
ци	 могу	 да	 га	 подрже.	 Поред	 тога,	 генерално	 можемо	 да	 додамо	 аргумент	 који	
говори	о	значају	интимних	веза	уопште;	веза	на	којима	појединци	морају	да	ра-
де	 и	 које	 су	 извор	 међусобне	 подршке,	 поверења,	 вишеструке	 присности.	 Ова	
интимност	превазилази	“конвенционално”	хетеросексуалне	брачне	или	породи-
чне	 односе	и	 укључује	 диверзитет	 сексуалности	 и	 пријатељстава.	 Неке	 од	 њих	
могу	бити	краткотрајне	али	то	не	поништава	њихов	значај.	Заправо,	крхкост	тих	
веза	може	да	повећа	њихову	пожељност”	(Morgan	2009:	120).	
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ност	 јер	 је	 то	 квалитет	 везе	 који	 је	 значајан	 сам	 по	 себи,	 а	 не	 због	 тога	
што	се	њоме	остварује	одређена	сврха	(Gabb	2008:	65).5	

Породични	дом	је	очигледно	област	где	се	моћ	нормативно	дистри-
буира,	што	свакако	доводи	до	неједнакости	у	породичном	дому.	Право	на	
коначно	одређивање	приватних	и	заједничких	просторија	имају	родите-
љи,	 иако	 се	 тежи	 томе	 да	 се	 деци	 одреди	 просторија	 где	 ће	 они	 бити	
“своји	 на	 своме”;	 најстарији	 имају	 првенство	 у	 коришћењу	 заједничких	
просторија,	или	моћ	да	наруше	приватност	млађих	уколико	сматрају	да	
је	 то	 неопходно,	 и	 то	 различитим	 стратегијама	 контроле,	 на	 пример,	
проверавањем	 мобилног	 телефона,	 надгледањем	 употребе	 интернета,	
одређивањем	 ко	 од	 пријатеља/ца	 може	 да	 дође	 код	 њих	 кући	 и	 са	 ким	
могу	 да	 проводе	 време,	 строгог	 надзора	 партнерских	 односа	 итд.	 (Kurz	
2006).	 Штавише,	 родитељи	 су	 ти	 који	 додељују	 просторији	 атрибут	
приватне,	 или	чак	индивидуализују	одређену	 собу,	 као	собу	најстаријег	
сина,	млађе	деце,	и	томе	слично.	Прописивање	прикладног	понашања	и	
коришћења	одређених	просторија	такође	припада	њима,	па	су	одређене	
сексуалне	 активности,	 попут	 мастурбације,	 недопустиве,	 а	 ова	 рестри-
кција	 је	посебно	релевантна	за	 заједничке	просторије	(Фуко	 2006).	Њи-
хова	доминантност	се	огледа	и	у	ограничавању		непристојних	садржаја	и	
осетљивих	тема		у	заједничкој	просторији	када	је	породица	окупљена,	од	
пребацивања	канала	на	којем	се	емитује	експлицитни	сексуални	садржај	
(или	других	превентивних	мера	–	закључавање	канала	тог	типа)	до	пре-
ћутног	укидања	тема	које	би	подразумевале	разговор	о	сексуалним	иску-
ствима.	 Социјална	 позиција	 деце	 је	 у	 овом	 сегменту	 позиција	 подчиње-
ности	 родитељским	 концептима	 пристојности	 у	 употреби	 заједничких	
просторија.	 У	 оваквој	 констелацији	 породичних	 односа,	 након	 стицања	
сексуалног	идентитета,	млађи	чланови	породице	развијају	стратегије	за	
његово	очување	као	личне	ствари,	сакривен	и	притајен	у	ситуацијама	где	
је	непожељан	и	опасан,	а	отворен	у	социјално	“безбедним”	околностима.	

На	 крају	 треба	 додати	 да	 је	 неопходна	 опрезност	 у	 разматрању	
појма	 породичне	 интимности,	 посебно	 у	 смислу	 који	 му	 придаје	 Гиденс	
дефинишући	 је	 као	 међусобну	 отвореност	 између	 једнаких	 којом	 се	
уједно	 самооснажује	 нарација	 о	 себи	 и	 којом	 се,	 даље,	 откривају	 квали-

                                                
5	 	 На	 трагу	 разматрања	 интимности	 у	 породицама,	 Геб	 (Gabb	 2008:	 64–65)	 за-
кључује	да	се	социолошке	студије	интимности	и	сексуалности	сусрећу	у	четири	
чворне	тачке:	интимност	је	повезана	са	сексуалношћу	и	(хеторо)сексуалним	ве-
зама	 које	 карактеришу	 функционисање	 породица;	 демократизација	 међуљуд-
ских	односа	је	довела	до	трансформације	интимности;	интимност	и	породични	
односи	 су	 отеловљене	 праксе	 које	 се	 доживљавају	 у	 одређеним	 просторима,	
већим	делом	код	куће;	праксе	интимности	показују	повезаност	између	јавног	и	
личног,	сачињене	кроз	акте	интимног	грађанства.	
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тети	 осећања	 и	 квалитети	 односа	 родитеља	 и	деце	 базираних	 на	 једна-
кости	и	пријатељској	блискости	(Giddens	1992),	како	би	се	избегла	замка	
генерализације	 “западног”	 искуства	 интимности	 на	 културе	 које	 не	 по-
знају	у	потпуности	такву	праксу.	На	пример,	култура	интимне	везе	бра-
чног	пара	Лаху	народа	са	југозапада	Кине	је	знатно	другачија	него	запа-
дњачка	 и	 она	 се	 у	 већој	 мери	 манифестује	 као	 хармонично	 функци-
онисање	пара	кроз	заједничке	породичне	и	социјалне	одговорности	него	
кроз	приватну	емоционалну	повезаност	мужа	и	жене	(Jamieson	2011:	2).	
Затим,	 примери	 Макасар	 народа	 из	 Индонезије	 где	 постоји	 традиција	
родно	 одвојеног	 живота	 младих	 жена	 и	 мушкарца	 све	 док	 родитељи	 и	
рођаци	не	уговоре	брак	између	двоје	младих,	након	чега	следе	ритуална	
спајања	 младе	 и	 младожење	 која	 би	 их	 најпре	 приближила	 кроз	 кому-
никацију,	 а	 онда	 и	 створила	 интимније	 односе.	 Слично	 је	 и	 са	 односом	
између	 родитеља	 и	 деце,	 где	 се	 претпоставља	 глобализација	 демократ-
ског	 принципа	 једнакости	 у	 породици	 западног	 модела,	 док	 анализе	
култура	азијског	континента	показују	да	се	не	ради	о	тако	једностраном	
процесу,	већ	да	се,	поред	повећане	интимности	родитеља	и	деце,	бележи	
и	повећана	лојалност	колективним	вредностима	и	поштовање	старијих.	
Та	повећана	афективност	према	деци	представља	посвећивање	које	ства-
ра	дугорочну	захвалност	деце,	те	се	може	видети	као	стратегија	којом	се	
обезбеђује	гаранција	да	ће	се	и	деца	старати	о	родитељима	када	доживе	
дубоку	 старост.	 Штавише,	 политика	 једног	 детета	 у	 Кини	 се	 види	 	 као	
ојачавање	 моћи	 ауторитета	 старијих	 у	 односу	 на	 младе	 (Jamieson	 2011;	
Croll	2006).	

	
	

Генерацијске	разлике 
	

Према	Смиљки	Томановић	и	Сузани	Игњатовић,	на	генерацију	у	по-
родичним	 односима	 се	 може	 гледати	 и	 као	 на	 структурални	 и	 као	 на	
релациони	концепт.	У	првом	смислу	она	се	посматра	кроз	систем	друшт-
вених	положаја	типичних	за	породичну	групу,	који	у	зависности	од	вели-
чине	породице	може	да	буде	једноставнији	или	сложенији,	а	у	другом	сми-
слу	као	мрежа	међуутицаја	и	размене	(Томановић	и	Игњатовић	2004:	40).	

Свака	генерација	као	старосна	група	поседује	специфичне	каракте-
ристике	које	је	разликују	од	других	генерацијских	група,	али	и	којима	се	
супротставља	 у	 свакојаким	 социјалним	 ситуацијама.	 Свакидашња	 арена	
сучељавања	генерација	је	породица	у	којој	поред	разумевања	и	интимно-
сти	 између	 чланова,	 због	 високог	 интензитета	 социјалних	 контаката,	 ста-
лно	искрсавају	сукоби	на	тој	релацији.	Дакле,	односи	између	генерација	
генерално	 обилују	 сукобима	 око	 дефинисања	 одређених	 проблема,	 ра-



Немања Крстић 

32	

зликама	у	потребама	које	се	базирају	на	различитим	дневним	ритмови-
ма	живота,	искуствима,	али	и	неједнаким	приступима	релевантним	ресу-
рсима.	Стога	свака	индивидуална	намера	мора	да	рачуна	на	генерацијски	
контекст	породице,	да	узима	у	обзир	важност	генерацијских	разлика.		

Један	од	механизама	за	заобилажење	проблема	генерацијског	суко-
ба	у	продици	 јесте	излажење	младих	из	родитељских	породица	и	осни-
вање	 својих,	 процес	 познат	 као	 породична	 индивидуализација.	 Ипак,	
вероватноће	 за	 овакав	 исход	 зависе	 од	 више	 фактора,	 али	 се	 издвајају	
економски	и	културни.	Да	ли	и	у	којој	мери	ће	се	људи	опредељивати	да	
живе	у	мањим	породицама	зависи	од	могућности	да	воде	независан	жи-
вот,	да	поседују	некретнину	и	довољно	велика	примања	за	такав	начин	
живота	(Rios	1991).	Такође,	уочава	се	да,	са	повећањем	економског	благо-
стања,	 људи	 имају	 све	 мању	 потребу	 да	 свој	 животни	 простор	 деле	 са	
више	особа	па	се	у	Европи	бележи	снажан	тренд	опадања	броја	особа	по	
домаћинству,	 али	 и	 опредељења	 за	 самачки	 живот	 (Daly	 2005).	 Према	
подацима	 Еуростата,	 број	 особа	 по	 домаћинству	 континуирано	 је	 у	
опадању,	а	може	се	запазити	и	обрнута	сразмера	између	висине	БДП-а	и	
броја	чланова	домаћинства,	па	је	најмањи	број	чланова	по	домаћинству	у	
економски	 најбогатијим	 земљама	 ЕУ	 (Слика	 1	 и	 Слика	 2).	 Такође	 је	 у	
порасту	 и	 број	 особа	 које	 живе	 саме,	 као	 и	 број	 таквих	 домаћинстава	 у	
богатијим	земљама	ЕУ:	према	подацима	из	2011.	године	у	земљама	ЕУ,	од	
људи	 који	 живе	 у	 приватном	 дому,	 било	 је	 62	 287	 298	 особа	 које	 живе	
саме,	што	је	13,6%.	Ако	овоме	додамо	и	податке	о	заступљености	проши-
рених	 породица	 у	 ЕУ	 из	 2007.	 године,	 који	 показују	 мали	 удео	 оваквих	
структура	породичног	живота	(у	земљама	старим	чланицама	2%	–	Е156,	
и	 10%	 у	 новим	 чланицама	 –	 Е107)	 (према	 Miletić-Stepanović,	 2011:	 106),	
можемо	 закључити	 да	мултигенерацијска	домаћинства	ишчезавају,	а	да	
се	интензивира	индивидуализација	животног	курса.	

	

                                                
6		У	Е15	спадају	Аустрија,	Немачка,	Италија,	Холандија,	Велика	Британија,	Швед-
ска,	 Финска,	 Данска,	 Луксембург,	 Белгија,	 Шпанија,	 Грчка,	 Португалија,	 Ирска	 и	
Француска.	
7	У	Е10	спадају	Малта,	Кипар,	Словенија,	 Чешка,	Летонија,	Република	Словачка,	
Мађарска,	Пољска,	Литванија,	Естонија.	
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Слика 1: Број особа по домаћинству у ЕУ 2013.8			
	

			 	

Извор:	Eurostat.	

	
Слика 2: БДП по становнику по регионима у ЕУ 2011.9	

	

	
Извор:	Eurostat.	

	
Поред	економских	фактора,	на	величину	породице	утичу	и	култур-

ни	фактори,	а	међу	њима	се	истиче	степен	образовања.	Подаци	показују	
да	се	образованији	пре	опредељују	за	нове	форме	заједницa	и	да	у	просе-
ку	имају	мање	деце	(Musick,	Brand	&	Davis	2012).	Такође,	регистрован	је	
трансфер	културног	обрасца,	тачније,	 једном	формирана	форма	породи-

                                                
8		Земљама	ЕУ	су	додате	Турска	и	Македонија,	а	недостају	подаци	за	Исланд,	Лих-
тенштајн	и	Швајцарску.	
9	 	Земљама	ЕУ	су	додате	Норвешка,	Турска	и	Македонија,	а	недостају	подаци	за	
Исланд,	Лихтенштајн	и	Швајцарску.	
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чног	живота,	иако	у	основи	одређена	структуралним	условима	друштве-
ног	окружења	у	којем	настаје,	наставља	аутономно	да	се	шири.	Најпре	не-
посредно,	у	најближим	социјалним	круговима	и	истој	временској	тачки,	
као	 утицај	 понашања	 одређених	 појединаца	 или	 парова	 на	 друге,	 а	 са	
устоличењем	 у	 неким	 слојевима	 и	 посредно,	 без	 просторног	 и	 времен-
ског	ограничења.	Пример	за	то	је	истраживање	процеса	ширење	кохаби-
тационих	заједница	у	земљама	ЕУ	које	је	показало	да	је	ова	форма	„зара-
зна“	и	да	се	брзо	шири	(Nazio	2008).10	

У	 Србији	 је	 ситуација	 у	 односу	 на	 ЕУ	 знатно	 другачија.	 Две	 стру-
ктуралне	препреке	се	појављују	процесу	индивидуализације	породичних	
форми.	 На	 једној	 страни	 је	 претпоставка	 да	 су	 ратна	 разарања	 на	 тлу	
бивше	 Југославије	 током	 деведесетих	 година	 XX	 века	 и	 период	 одбло-
киране	 трансформације	 након	 2000.	 године	 који	 није	 донео	 значајно	
повећање	 квалитета	 живота	 нити	 пропагирано	 друштвено	 благостање,	
активирали	 сродничке	 мреже	 као	 стратегију	 преживаљавања	 породица	
(Милетић–Степановић	 2011:	 109),	 а	 на	 другој	 страни,	 патерналистички	
културни	 обрасци	 утиснути	 и	 у	 породични	 систем	 и	 “интернализована	
инфантилизација”	(Томановић	и	Игњатовић,	2004:	60),	укупно	су	довели	
до	 озбиљног	 ограничавања,	 а	 у	 неким	 аспектима	 и	 блокирања,	 процеса	
индивидуализације	породичног	живота.		

Овакво	стање	породичне	структуре	у	Србији	је	донекле	видљиво	у	
заступљености	проширених	породица.	Према	анализи	различитих	изво-
ра	 података,	 ауторка	 Милетић–Степановић	 (2011:	 107)	 закључује	 да	 је	
удео	 проширених	 породица	 у	 укупној	 породичној	 структури	 у	 Србији	
између	 25–30%.	 Донекле	 је	 изненађујуће	 да	 проширена	 породица	 има	
веома	 високу	 заступљеност	 у	 урбаном	 типу	 насеља	 (од	 укупног	 броја	
проширених	породица	40%	живе	 у	модерним	насељима),	тј.	 “да	постоји	
социо-просторна	инконзистенција,	чиме	се	доказује	постојање	рурбаног	
обрасца	 трансформације,	 који	 брише	 разлике	 између	 традиционалних	
сеоских	и	модерних	градских	насеља	у	Србији	током	постсоцијалистичке	
трансформације”	(ибид:	110).	Поред	тога,	важно	је	поменути	и	податак	о	
генерацијској	дубини	вертикално	проширених	породица	у	Србији	у	чијој	
породичној	 структури	 доминирају	 вертикално	 проширене	 породице	
(ВПП)	у	којима	живе	три	генерације	(¾	од	укупног	броја),	две	генерације	
чине	13%,	а	најмањи	је	број	оних	у	којима	живе	четири	генерације	(6%).	
И	друго	поменуто	истраживање	је	показало	да	се	услед	велике	стамбене	
оскудице	и	зависности	младих	од	стамбеног	ресурса	њихових	родитеља,	
активирају	стратегије	које	се	ослањају	на	традиционалне	обрасце	(поро-
дичне	и	сродничке	мреже)	и	потискују	стратегије	 које	 воде	индивидуа-
лизацији	породичног	живота	(Томановић	и	Игњатовић	2004).	

                                                
10		Више	о	овоме	у	поглављу	о	новим	породичним	формама.	
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Перспектива	развоја	диференцираних	идентитета	у	оваквим	поро-
дичним	просторима	је	врло	ограничена,	 јер	је	у	оваквом	типу	породица	
притисак	за	уједначавање	дневних	ритмова	израженији,	затим,	нема	ни	
превише	 могућности	 за	 индивидуализовањем	 просторија,	 па	 тиме	 ни	
неограничене	 могућности	 да	 се	 у	 ограниченом,	 али	 личном	 простору,	
ради	 	на	његовом	остваривању.	С	друге	стране,	густа	генерацијска	стру-
ктура	 у	 породици	 може	 бити	 подстицај	 за	 изоштравање	 различитости,	
али	је	сва	прилика	да	ће	се	до	тога	пре	доћи	кроз	конфликтне	стратегије.	

Занимљиво	 је	погледати	како	изгледа	 генерацијска	дистинкција	у	
породицама	у	Србији	када	се	пође	од	укуса,	културних	потреба	и	образа-
ца	 културне	 потрошње.	 Употреба	 нових	 технологија	 има	 дистинктивно	
обележје	јер	их	генерације	користе	као	средства	за	културну	потрошњу,	
комуникацију	и	информисање	на	различите	начине	што	пре	води	ка	ра-
здвајању	 неголи	 спајању	 унутар	 породице.	 Преференције	 телевизијске	
публике	су	јасно	генерацијски	одређене,	па	млађе	генерације	на	телеви-
зији	првенствено	конзумирају	забавне	садржаје	а	старијим	генерацијама	
она	 представља	 извор	 информација.	 Према	 истраживању	 извршеном	
2005.	године,	најмлађој	генерацији	(од	18	до	30	година	старости)	омиље-
ни	телевизијски	садржаји	су	музички	програм,	спортски	програм	и	фил-
мови,	 генерацији	 од	 31	 до	 45	 година	 су,	 поред	ових	 програма,	 на	 листи	
омиљених	 још	и	документарни	програм	и	talk shows,	док	старијим	гене-
рацијама,	од	46	до	65	година	и	генерацији	која	прелази	65	година,	вести	
представљају	најважнији	део	телевизијског	програма	(Цветичанин	2005:	
78).	И	читалачка	публика	се	генерацијски	разликује	па	не	постоје	новине	
које	наглашено	читају	сви	у	кући	(Секулић	2010:	101).	

Генерацијски	фактор	се	појавио	као	изузетно	важан	и	у	дистрибу-
цији	укуса.	Поменуто	Цветичаниново	истраживање	укуса,	потреба	и	на-
вика	грађана	Србије	из	 2005.	године	показало	 је	доста	 јаку	 везу	између	
старости	испитаника	и	њихове	припадности	типовима	укуса	(λ =	0,166),	
а	 даљом	 анализом	 аритметичих	 средина	 и	 варијансе	 (ANOVA)	 устано-
вљено	 је	 да	 је	 “у	 Србији	 просечна	 старост	 испитаника	 који	 припадају	
фолклорном	 укусу	 56	 година,	 док	 су	 две	 најмлађе	 групе	 –	 групе	
испитаника	 са	 урбаним	 укусом	 (просечна	 старост	 30	 година)	 и	 са	 рур-
баним	 укусом	 (просечна	 старост	 36	 година).	 Испитаници	 са	 конвенци-
оналним	укусом	(са	43	године)	и	елитним	укусом	(39	година)	се	налазе,	
по	 старости,	 између	 ових	 група.	 Веза	 између	 старости	 испитаника	 и	
њихове	припадности	одређеним	типовима	укуса	је	Eta	=	0,551	(што	је	ве-
за	 јача	 од	 свих	 других	 веза	 између	 типова	 укуса	 и	 социо-демографских	
варијабли,	укључујући	ту	и	везу	са	образовањем	испитаника	и	образова-
њем	њихових	родитеља)”	(Цветичанин	2005,	209–210).		

Иако	 је	 технолошка	 опремљеност	 домаћинстава	 у	 Србији	 на	 соли-
дном	нивоу	(у	односу	на	земље	ЕУ-28	где	је,	на	пример,	2006.	године	59%	
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домаћинстава	поседовало	компјутер,11	у	Србији	је	2010.	године	проценат	
домаћинства	која	су	поседовала	компјутер	износио	73%),	употреба	рачу-
нара	и	интернета	има	значајне	генерацијске	разлике	(Секулић	2010:	99).	
У	 Европској	 унији	 су	 такође	 уочљиве	 генерацијске	 разлике	 у	 употреби	
интернета.	 Када	 се	 погледају	 подаци	 о	 употреби	 интернета	 према	 ге-
нерацијским	 групама	 у	 ЕУ-27	 у	 2010.	 години,	 врло	 је	 јасна	 разлика:	 у	
категорији	становништва	старости	од	16–24	година	је	90%	корисника,	у	
генерацији	између	25	и	54	година	таквих	корисника	је	73%,	док	је	у	нај-
старијој	 популацији	 од	 55–74	 година	 37%	 интернет	 корисника.	 Подаци	
из	 истог	 истраживања	 нам	 показјују	 да	 се	 генерацијске	 разлике	 подје-
днако	исказују	и	према	сврси	у	коју	се	интернет	користи,	па	тако	најмла-
ђи	 у	 мањој	 мери	 користе	 интернет	 за	 читање	 вести	 и	 новина	 од	 друге	
две	категорије,	док	на	другој	страни	у	знатно	већој	мери	употребљавају	
интернет	за	учење	и	тражење	информација	о	курсевима	(Eurostat	2010:	3).	

Закључак	је	да	је	генерацијски	јаз	присутан	у	разним	областима	по-
родичног	 живота	 и	 да	 вероватно	 представља	 највићи	 изазов	 складном	
породичном	 функционисању	 јер	 захтева	 синхронизацију	 врло	 различи-
тих	 животних	 пракси	 и	 потреба.	 Ово	 је	 нарочито	 важно	 у	 Србији	 због	
чињенице	 да	 је	 индивидуализација	 породичног	 живота	 “блокирана”	 со-
циоекономским	околностима	и	да	се	млади	не	могу	тек	тако	упустити	у	
пројекат	самосталног	живота	па	су	у	већој	мери	присиљени	да	породицу	
планирају	у	ширим	породичним	системима	што	фактички	значи	живот	у	
породици	која	броји	више	генерација.	

	
	

Род	–	послови,	интересовања	и	идентитети	
	

Питање	 родних	 односа	 у	 породици	 је	 одувек	 стајало	 на	 антагони-
стичко-солидаристичком	 континууму.	 Доминантна	 слика	 неоспорне	
доминације	 мушкараца	 над	 женама	 у	 свим	 формама	 заједнице,	 која	 је	
деценијама	 преовладавала,	 али	 и	 потврђивана	 различитим	 истражива-
њима,	 доводи	 се	 у	 питање	 од	 стране	 појединих	 савремених	 аутора	 који	
тврде	да	глабално	тржиште	идеја	и	добара	поспешује	облике	индивидуа-
лизма	који	нагризају	патријархат	и	традиционалне	ауторитете,	као	и	да	
се	 могу	 регистровати	 ефекти	 феминистичких	 покрета	 кроз	 континуи-
рану	 тежњу	 жена	 да	 промене	 породични	 живот,	 тачније	 своју	 улогу	 у	
дому	и	породици	(Castells	2010).	Овој	аргументацији	се	придружује	и	Ги-

                                                
11	 	Новији	подаци	за	проценат	домаћинстава	који	поседују	компјутере	 још	увек	
нису	доспупни,	али	су	зато	доступни	подаци	за	број	компjутера	по	домаћинству	
у	ЕУ-28	и	он	у	2014.	износи	4	компјутера	по	домаћинству	(Еуростат:		
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_eu_h&lang=en)	
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денсова	према	којој	су	интимност	и	односи	једнакости	све	заступљенији	
захваљујући	ширењу	демократских	принципа	кроз	њихову	имплемента-
цију	у	личне	животне	курсеве	(Giddens	1992).	

А	управо	насупрот	овом	становишту	стоји	аргумент	да	су	процеси	
демократизације	 друштава	 југоисточне	 Европе,	 трансформација	 соција-
листичких	друштава	из	командно-планске	економије	у	либералне	демо-
кратије	са	тржишним	економијама,	створили	амалгам	елемената	прошлог	
и	настајућег	система	који	има	негативне	последице	на	укупан	социјални	
положај	 жена.	 Националистички,	 политички	 и	 црквени	 дискурси	 пред-
стављају	жене	као	мајке	нације	и	смештају	их	у	сферу	приватног	са	тра-
диционалном	 улогом	 домаћице	 и	 брижне	 мајке	 и	 супруге	 (Brunnbauer,	
2010).12	 Поред	 тога,	 многа	 истраживања	 показују	 да	 жене	 и	 у	 западним	
друштвима,	управо	онима	где	је	објективно	једнакост	између	полова	на	
највишем	нивоу,	и	даље	обављају	већину	кућних	послова	упркос	формал-
но	пропагираној	потпуној	родној	једнакости.	Штавише,	неки	аутори	иду	
даље	и	говоре	о	томе	како	је	једнакост	партнера	већ	достигнута	у	исто-
полним	 везама	 јер	 оне	 нису	 оптерећене	 предбрачним	 институцијама	 и	
нормама	хетеросексуалне	везе	које	у	већини	случајева	фаворизују	мушке	
позиције	и	улоге	(Weeks,	Heaphy	&	Donovan	2001).	

Поред	ове	 нормативне	произведене	 родне	неједнакости,	 могуће	 је	
говорити	и	о	различитим	погледима	жена	и	мушкараца	на	брак	и	брачну	
везу,	 који	 су	 са	 своје	 стране	 и	 сами	 плод	 постојећих	 друштвених	 и	 кул-
турних	 норми.	 Иако	 се	 у	 савременим	 друштвима	 инсистира	 на	 слици	
брака	који	проистиче	из	романтичне	љубави	и	њу	генерарално	усвајају	и	
жене	и	мушкарци,	девојке	су	ипак	изложеније	 моделу	који	се	базира	на	
романтичним	 осећањима,	 оданости	 једном	 мушкарцу	 и	 рестрикцији	
таквих	осећања	према	мушкарцима	који	су	у	вези	(Simon,	Eder	and	Evans	
1992).	Студија	о	значају	романтичне	љубави	за	брак	с	краја	деведесетих	
је	 тестирала	 хипотезу	 о	 већем	 вредновању	 романтичне	 љубави	 у	 дру-
штвима	где	је	сексуално	искуство	пре	брака	дозвољено	за	оба	пола	него	
у	друштвима	где	је	оно	забрањено.	Резултати	су	показали	да	је	ова	хипо-
теза	емпиријски	одржива	само	у	случају	женског	рода	јер	тип	забрана	које	
                                                
12	 	 Лош	 положај	 жена	 у	овим	 друштвима,	 према	 наведеном	 аутору,	 се	 великим	
делом	може	објаснити	задржавањем	комунистичких	и	традиционалних	вредно-
сти,	на	једној	страни,	и	упливом	неолибералних	парадигми,	на	другој.	Брунбауер	
не	 изоставља	 и	 позитивне	 последице	 комунистичког	 наслеђа	 по	 родну	 равно-
правност	које	пост-комунистичке	земље	ставља	испред	других	земаља	сличног	
или	 истог	 нивоа	 економске	 развијености.	 Ипак,	 треба	 прећи	 од	 формалних	 и	
законских	 претпоставки	 родне	 једнакости	 ка	 фактичкој	 једнакости	 и	 еманци-
пацији	–	једнак	положај	на	тржишту	рада,	исти	радни	услови,	већа	заступљеност	
жена	 у	 политици	 и	 на	 кључним	 државним	 позицијама,	 поспешивање	 индиви-
дуалности,	повећавање	избора	у	свим	сферама,	итд.	
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се	односе	на	женску	сексуалност	омогућавају	предвиђање	значаја	који	ће	
одређено	 друштво	 придавати	 романтичној	 љубави	 као	 основи	 брака.	
Специфичније	одређено,	у	друштвима	у	којима	постоје	сексуалне	слобо-
де	само	мушкараца,	романтична	љубав	се	не	рангира	високо	као	крите-
ријум	 за	 добар	 брак,	 док	 се	 таква	 слика	 мења	 у	 друштвима	 у	 којима	 је	
секс	пре	брака	 забрањен	за	оба	рода,	тј.	 где	постоји	родна	 једнакост	по	
том	питању	–	у	њима	се	романтична	љубав	високо	рангира,	што	све	води	
ка	закључку	да	сама	забрана	секса	пре	брака	не	доводи	до	развоја	роман-
тичне	 љубави,	 већ	 таквом	 развоју	 води	 само	 забрана	 секса	 пре	 брака	
женама	(de	Munck	&	Korotayev	1999:	272–273).13	

Новије	 истраживање	 перцепције	 брака	 од	 стране	 жена	 које	 су	 у	
дугим	везама	и	планирају	брак	показује	да	идеал	романсе	опстаје,	али	не	
у	 оном	 стереотипном	 моделу,	 већ	 се	 стапа	 са	 реалним	 погледом.	 То	 ће	
рећи	 да	жене	 нису	програмиране	културним	нормама	тако	да	 на	везу	и	
брак	гледају	искључиво	романтично,	већ	да	би	се	пре	могло	говорити	о	
реалистичном	 погледу.	 Прецизније,	 важност	 романсе	 је	 видљива	 у	
начину	на	 који	оне	своје	 реалистичне	описе	 интерпретирају	као	роман-
тичне.	Стога	су	жене	у	стању	да	одрже	заједно	и	реалистични	поглед	на	
удају	 и	 културну	 перцепцију	 романтичног	 брака,	 иако	 је	 ово	 друго	 не-
конзистентно	са	њиховим	личним	искуствима	(Fairchild	2006).14	

                                                
13	 	 Још	 једна	занимљивост	 је	статистички	потврђена	 веза	између	родне	 поделе	
рада	и	вредновања	романтичне	љубави.	Истраживање	на	 узорку	од	55	култура	
где	доминирају	вишегенерацијска	домаћинства	показало	је	да	већа	родна	нера-
внотежа	у	подели	рада	кореспондира	са	већим	значајем	романтичне	љубави	за	
брак,	што	аутори	објашњавају	тиме	што	у	друштвима	где	постоји	 стриктна	по-
дела	рада	супружници	зависе	једно	од	другог	па	романса	није	потребна	како	би	
се	 очувала	 веза,	 док	 у	 друштвима	 где	 је	 економска	 зависност	 партнера	 ниска,	
романтична	 љубав,	 између	 осталог,	 служи	 оснивању	 и	 очувању	 брачне	 везе	
(Mascia-Lees	&	Black,	према	Sorrell,	2005:	22).		
14	 	Сумирајући	начине	на	који	жене	које	се	спрамају	за	удају	представљају	своја	
схватања	 љубави	 и	 брака,	 ауторка	 долази	 до	 неколико	закључака.	 Испитанице	
које	су	укључене	у	ритуал	који	је	у	великој	мери	романтизован,	не	говоре	о	бра-
ку	и	брачној	љубави	романтичним	језиком.	Ово	је	изненађујуће	с	обзиром	на	то	
да	 су	 све	жене	субјекти	и	 америчке	културе	која	 вреднује	романтичну	 љубав	и	
идеализоване	романсе	“предудајне”	културе	(prewedding culture).	Њихова	схвата-
ња	 љубави	 и	 брака,	 заправо,	 су	 комплексна;	 оне	 одбацују	 идеал	 романсе	 и	
инкорпорирају	 га	 у	 своје	 реалистичне	 описе	 љубави	 и	 брака.	 Оне	 то	 раде	 тако	
што	световна	 искуства	 и	 очекивања	 интерпретирају	 као	 “романтичне”	 аспекте	
успешне	 брачне	 везе,	 што	 значи	 да	 жене	 интерпретацијом	 трансформишу	
свакидашње,	 реалне	 аспекте	 брака	 у	врло	 значајне,	 романтизоване	 кључеве	 за	
успех	у	браку.	У	том	смислу,	жене	су	привржене	културној	перцепцији	брака	као	
романтичног,	 иако	 остају	 скептичне	 према	 идеалу	 романсе	 (romantic ideal)	
(Fairchild	2006:	18).	
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Преглед	 истраживања	 у	Србији	у	 последњих	педесетак	година	по-
казује	да	је	родна	подељеност	улога	у	домаћинству	једнообразна	појава	и	
да	се	временски	репродукује,	без	обзира	на	државно	уређење.	Педесетих	
година	прошлог	века	у	Београду	је	спроведена	анкета	међу	женама	запо-
сленим	у	„Галеници“	која	је	показала	да	запослене	жене	и	даље	обављају	
већину	 кућних	 послова:	 чак	 63%	 испитаница	 је	 обављало	 све	 кућне	 по-
слове,	 док	 готово	 половина	 мушкараца	 није	 обављала	 ниједан	 посао	 у	
кући,	конкретно	ти	супружници	никада	нису	учествовали	у	кувању,	сре-
ђивању,	прању	и	пеглању	веша,	а	само	5%	је	учествовало	у	чувању	деце.	
И	према	 истраживању	спроведеном	у	социјалистичкој	 Југославији	1989.	
године	 положај	 жена	 у	 породици	 је	 био	 истоветан	 –	 и	 даље	 је	 огроман	
проценат	 жена	 (70%)	 обављао	 све	 кућне	 послове	 (према:	Исић	 и	 Додић	
2011:	171).		Још	једно	истраживање,	новијег	датума,	показује	да	су	жене	и	
даље	екслузивне	извршитељке	кућних	послова:	према	исказима	младих	
у	Србији,	мајке	у	њиховим	домовима	обављају	већину	кућних	послова,	па	
су	тако	у	60%	случајева	запослене	око	чишћења	стана	и	куповине	намир-
ница,	а	у	90%	кување	главног	оброка.	Индикативан	податак	овог	истра-
живања	 јесте	 да	 девојке	 троструко	 чешће	 помажу	 мајкама	 генерално	 у	
обављању	 кућних	 послова,	 а	 вишестурко	 чешће	 у	 обављању	 кућних	 по-
слова	као	што	су	кување,	пеглање	и	прање	судова	(Томановић	и	Игњато-
вић,	2004:	50-51).	Ово	говори	о	преношењу	родног	обрасца	на	млађе	ге-
нерације	и	репродукцији	неједнаке	родне	поделе	послова	у	домаћинству.	
Другим	 речима,	 на	 неприметан	 начин	 се	 девојке	 регрутују	 и	 оспосо-
бљавају	за	преузимање	традиционалне	женске	 улоге	у	кући.	 Тиме	се	на	
велика	врата	враћа	релевантност	феминистичке	перспективе	о	домина-
цији	 мушкараца	 над	 женама	 оствареној	 кроз	 “препуштање”	 кућних	 по-
слова	 и	 њихову	 невидљивост	 у	 економском	 вредновању	 те	 врсте	 рада.	
Експлоататорски	брачни	однос	се	огледа	у	мушком	бесплатном	уживању	
у	 резултатима	 женског	 кућног	 рада.	 Симболички	 изражај	 ове	 поделе	 је	
различитост	родних	идентитета	и	њихова	активација	у	породичном	про-
стору.	Иако	пребацивање	проблема	у	област	културе	здраворазумској	ло-
гици	ублажава	супротности	и	чини	их	“природним”,	управо	нам	сагледа-
вање	проблема	у	симболичкој	равни	обезбеђује	и	чврст	основ	за	његово	
превазилажење	као	конструисане	различитости	и	компатибилности	ро-
дних	улога.	

Иако	 је	 традиционаним	 и	 неразвијеним	 друштима	 преовладава	
патерналистички	 образац	 у	 породичним	 односима,	 флуидност	 постмо-
дерних	 животних	 стилова	 развијених	 западних	 друштава,	 подстакнута	
културом	 индивидуализма,	 продукује	 пројекте	 појединаца	 усмерене	 ка	
аутентичном	осмишљавању	идентитета	комбинацијом	професионалних,	
естетских,	родних,	друштвених	одредница,	и	то	кроз	непрестану	праксу	
саморефлексије	 испуњену	 процесима	 самоконтроле,	 самокорекције,	
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самопрезентације.	 Конструисана	 на	 овим	 принципима,	 „чиста	 веза“	
(Giddens	 1992)	 се	ослобађа	 рецидива	 прошлости	 и	 оријентише	ка	 неви-
дљивом	 уговору	 равноправних	 партнера	 којим	 се	 продужавају	 индиви-
дуални	 пројекти	 и	 која	 опстаје	 све	 док	 је	 плодотворна	 и	 подстицајна	
самопројектима	 партнера.	 С	 обзиром	 да	 је	 апсолутизам	 појединачног	
пројекта	 немогућ,	 смисленост	 самопорјекта	 је	дата	 у	 релацијском,	 па	 се	
веза	третира	као	контекст	личног	прогреса	који	узима	у	обзир	и	другог,	
као	 и	 место	 где	 се	 самопројекти	 комплементирају.	 Спознаја	 важности	
друге	 особе	 за	 процес	 самоизграђивања	 и	 самоостваривања	 омогућава	
оправдање	 да	 се	 појединци	 вези	 посвете	 и	 предају,	 да	 се	 једно	 према	
другоме	 одреде	 у	 релацијама	 интимности.	 Међутим,	 вера	 у	 везу	 и	 њен	
потенцијал	није	трасирана	романтичним	идеалима	традиционалног	ду-
ха,	већ	се	у	њу	уграђује	извесност	коначности,	дакле,	елиминише	се	идеја	
савршеног	 партнера	 који	 ће	 имати	 тај	 статус	 током	 целог	 живота	 и	
имплементира	 рационални	 поглед	 на	 брачну	 везу	 као	 нестабилну	 и	
пролазну.	Питање	је	који	слој	друштва	поседује	објективне	предуслове	за	
овакав	 идентитетски	 пројекат	 и	 да	 ли	 он	 има	 специфичан	 склоп	 соци-
јалних	карактеристика.	Да	ли	су	то	млади,	високообразовани,	насељени	у	
урбаним	 центрима	 Европе,	 просторно	врло	 покретљиви,	 који	 окупирају	
високоплаћене	и	атрактивне	професије?	Одговор	Штулхофера	и	Милади-
нова	 је	 да,	 иако	 је	 овај	 животни	 стил	 изворно	 везан	 за	 узак	 друштвени	
слој,	 чињеница	 да	 професионална	 активност	 те	 друштвене	 групе	 чини	
окосницу	савременог	 система	 власти,	 са	 значајним	утицајем	на	облико-
вање	популарне	културе,	са	ореолом	успеха	који	је	окружује,	представља	
модел	живота	који	превазилази	своје	социјалне	креаторе	и	носиоце	и	по-
стаје	 привлачан	 популацији	 „изван“,	 који	 опонашајући	 жељени	 образац	
„мењају	сценографију	и	драматургију	интимне	свакидашњице“	(Штулхо-
фер	и	Миладинов	2004:	17).	

	
	

Проширење	подручја	породице	–	нови	облици		
заједничког	живота	и		сукоби	око	дефинисања	породице	

	
На	трагу	ширења	образаца	партнерског	 живота,	можемо	говорити	

и	 о	 кохабитационим	 заједницама	 које	 бележе	 константан	 раст	 на	 по-
дручју	 Европе,	 како	 у	 развијеним	 тако	 и	 у	 мање	 развијеним	 деловима	
(иако	 је	 у	 њима	 раст	 спор).	 Наиме,	 снажан	 раст	 кохабитационих	 заје-
дница	као	алтернативног	начина	живота	младих	парова	у	теорији	је	често	
описиван	 као	 најдраматичнија	 промена	 у	 породичном	 животу	 послед-
њих	деценија.	Најновија	истраживања	показују	да	 је	 ширење	ове	форме	
заједничког	 живота	 у	 Француској,	 Источној	 Немачкој	 и	 Западној	 Не-
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мачкој	 забележено	 у	 свим	 истраживаним	 генерацијама,	 и	 то	 не	 само	
између	 различитих	 временских	 целина,	 већ	 и	 у	 оквиру	 њих.	 Међу	 нај-
млађом	генерацијом	преко	85%	жена	у	Шведској,	75%	у	Француској	и	око	
50%	у	Западној,	а	40%	жена	у	Источној	Немачкој	практиковале	су	коха-
битацију	пре	него	што	су	ступиле	у	први	брак	(Nazio	2008).	Треба	рећи	и	
то	 да	 је	 средином	 деведесетих	 	 у	 Шведској,	 Данској,	 Норвешкој	 и	
Источној	 Немачкој	 преко	 40%	 жена	 имало	 прво	 дете	 у	 кохабитационој	
заједници,	док	је	тај	проценат	у	Шпанији,	Италији	и	Грчкој	био	испод	10%	
(Kiernan	 2002).	 Главни	налаз	 истраживања	 кохабитационих	 заједница	 у	
Европи	јесте	да	је	та	форма	заједничког	живота	„заразна“	и	да	облик	ње-
ног	утицаја	од	 државе	 до	 државе	 зависи	 од	њиховог	 институционалног	
оквира	и	фазе	у	којој	је	процес	ширења.	Штавише,	потврђено	је	да,	и	по-
ред	 социјалних	 и	 економских	 услова	 које	 могу	 погодовати	 кохабита-
ционим	заједницама	и	бити	подстицајни	за	појединце	да	се	определе	за	
излазак	из	куће	и	независан	живот,	ова	промена	у	понашању	појединаца	
условљава	промену	социјалних	норми	јер	су	нормативни	стандарди	као	
и	ставови	према	прикладности	и	ефикасности	кохабитације	повезани	са	
преовладавањем	ове	праксе.	Другим	речима,	већа	стопа	кохабитационих	
заједница	значи	и	бржу	промену	друштвених	норми.	Културолошке	про-
мене	у	перцепцији	кохабитације	могу	отићи	толико	далеко	да	спољашњи	
и	интринзични	фактори	не	могу	спречити	пораст	броја	кохабитационих	
заједница	(Nazio	2008:	162–164).	

Још	 једно	уцртавање	линија	 које	би	да	прошире	подручје	дефини-
ције	 брака	 и	 породице	 и	 око	 којег	 се	 води	 спор,	 јесте	 питање	 позиције	
хомосексуалних	 бракова	 и	 породица.	 Иако	 је	 феномен	 одувек	 познат	
човечанству,	форме	под	којима	му	 је	дозвољена	егзистенција	нису	биле	
тако	 слободне	 и	 неограничене.	 Напротив,	 тек	 се	 у	 скорашњој	 историји	
покренуло	питање	стриктније	реглементације	овог	облика	партнерства	
и	његовог	грађанског	статуса.	Генерално,	у	Европи	 је	присутан	раст	по-
дршке	 геј	 браковима	 и	она	 је	2006.	 године	 за	 ЕУ-25	 износила	 44%	 (нај-
већа	 подршка	 је	 у	 Холандији	 –	 82%,	 а	 најнижа	 у	 Летонији	 –	 12%	 подр-
шке),	док	је	подршка	за	давање	могућности	да	истополни	парови	усвајају	
децу	знатно	нижа:	у	ЕУ-25	просек	износи	32%	 	–	 	на	самом	 врху	 је	 опет	
Холандија	 са	 69%	 подршке,	 а	 на	 дну	 Пољска	 са	 7%	 подршке	 (Euro-
barometar,	2006).	Поред	подршке	јавног	мњења,	још	важнија	је	чињеница	
да	је	и	број	чланица	ЕУ	које	легализују	хомосексуалне	бракове	у	порасту	
и	 да	 има	 значајних	 помака	 у	 законима	 тих	 држава	 поводом	 старања	 о	
деци	из	претходних	бракова	или	усвајању.	На	пример,	2003.	године,	исто-
полни	 бракови	 су	 били	 легални	 само	 у	 две	 земље	 ЕУ,	 у	 Холандији	 и	
Белгији.	 Данас	 су	 геј	 бракови	 легални	 у	 Данској,	 Холандији,	 Белгији,	
Шпанији,	 Исланду,	 Португалији,	 Француској,	 Луксембургу,	 Великој	
Британији	 (Енглеској,	 Велсу	 и	 Шкотској,	 али	 су	 забрањени	 у	 Северној	
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Ирској).15	 Када	 је	 реч	 о	 усвајању	 деце,	 оно	 је	 тенутно	 дозвољено	 исто-
полним	паровима	у	следећим	земљама	Европе:	Белгија,	Данска,	Француска,	
Исланд,	 Луксембург,	 Холандија,	 Шпанија,	 Шведска,	 Велика	 Британија.		
Треба	 још	 додати	 да	 се	 неколико	 социо-демографских	 карактеристика	
појављује	 као	 детерминанта	 различитог	 одношења	 Европљана	 према	
гејевима	и	лезбејкама.	Прецизније,	жене,	високообразовани	појединци	и	
млађа	популација,	нерелигиозни	и	следбеници	левог	 политичког	крила	
су	 категорије	 које	 у	 већој	 мери	 подржавају	 легализацију	 истополних	
бракова	и	могућност	усвајања	деце	истополних	бракова	у	Европи	(Gallup	
Europe	2003).	

Насупрот	овом	делу	популације	која	даје	подршку	истополним	па-
ровима	и	породицама,	затим	невладиним	организацијама,	левици,	либе-
ралним	социјалним	покретима	који	промовишу	идеју	прихватања	разли-
читости,	подршке	сексуалним	мањинама	и	проширења	дефиниције	пар-
тнерства	и	породице,	стоје	конзервативне	друштвене	групе	и	организа-
ције	 које	 се	 активно	 ангажују	 по	 питању	 одбране	 традиционалне	 дефи-
ниције	брака	и	породице.	Црква,	десница	и	националистички	покрети	се	
залажу	за	очување	“јединственог”	погледа	на	породицу	и	брак,	а	то	је	да	
је	 брак	 света	 институција	 у	 коју	 могу	 да	 ступе	 само	 мушкарац	 и	 жена	
како	 би	 формирали	 породицу	 на	 бази	 биолошке	 комплементарности	
полова,	репродукцијом	и	продужењем	врсте.	

Религија	 је	традиционално	 језгро	из	којег	потичу	предрасуде	 пре-
ма	 хомосексуалности,	 а	 верници	 који	 су	 у	 већој	 мери	 привржени	 рели-
гијским	догмама	и	пракси	исказују	већу	нетолерантност	према	хомосек-
суалности	и	геј	браковима.	Потребно	је	додати	да	однос	према	хомосек-
суалности	 и	 истополним	 браковима	 није	 потпуно	 исто	 питање,	 иако	 су	
тесно	 повезани;	 отпор	 међу	 религиозним	 људима	 је	 у	 сваком	 случају	
већи	када	је	реч	о	браку	неголи	о	хомосексуалности,	а	још	је	мања	подр-
шка	давању	права	да	истополни	парови	усвајају	децу	(Sherkat	at	al.	2011;	
Schepeeres,	Te	Grotenhuis	&	Van	der	Silk	2002;	Treas	2002;	Scott	1998;	Gallup	
Europe,	2003).		

Све	ово	узето	у	целини	илуструју	потврђене	хипотезе	да	са	проме-
ном	 вредности	 од	 традиционалног,	 ауторитарног,	 патерналистичког	
обрасца	 ка	 демократском,	 постмодерном,	 на	 друштвену	 сцену	 ступају	
већа	толеранција	према	ЛГБТ	особама,	 једнаким	правима	и	различитим	

                                                
15		И	у	Америци	се	од	2004.	године		бележи	константан	раст	подршке	геј	брако-
вима	и	међу	мушкарцима	и	међу	женама,	па	се	тако	број	мушкараца	и	жена	који	
дају	подршку	овој	форми	брака	повећао	за	нешто	више	од	десет	посто	у	периоду	
од	 2004–2012;	 за	 жене	 је	 тада	 износио	 51%,	 а	 за	 мушкарце	 42%.	 Извор:	
http://thesocietypages.org/socimages/2012/05/13/support-for-gay-marriage-
rising-in-every-demographic/,	pristupljeno:	12.	1.	2018.		
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културним	традицијама	(Inglenhart	2008),	 затим	хипотеза	да	економско	
благостање,	 политичка	 стабилност	 и	 легалност	 истополних	 бракова	
представљају	 позитивне	 подстицаје	 прихватању	 истополних	 бракова	 и	
породица16	(Hooghe	&	Meeusen	2013).	Тренду	повећања	позитивног	става	
јавности	према	ЛГБТ	браковима	доприносе	и	проактивнистички	покрети	
који	 се	 политичком	 борбом	 залажу	 за	 социјално	 побољшање	 положаја	
ЛГБТ	особа	–	правну	препознатљивост	њихових	веза,17	недискриминати-
вни	однос	цивилних	и	религијских	организација	итд.	(Kollman	2007).		

Још	један	покушај	ка	проширењу	дефиниције	породице	и	подручја	
друштвеног	живота	које	она	обухвата	јесте	борба	за	легално	препознава-
ње	и	признавање	статуса	транссексуалних	породица.	Поводом	тог	пита-
ња	по	 важноси	 се	 истичу:	Принцип	број	3	УН	Џогџакарта	 принципа,	до-
нет	на	УН	скупу	6–9.	новембра	2006.	године,	који	треба	да	служи	као	при-
марни	 принцип	 у	 тумачењу	 одредаба	 о	 људским	 правима	 и	 којим	 се	
прописује	да	“ни	један	статус	као	што	је	брак	или	родитељство,	не	сме	да	
буде	узет	као	аргумент	за	спречавање	правног	признавање	родног	иден-
титета	ни	једне	особе”;	три	пресуде	међународних	судова	које	се	односе	
на	 породични	 статус	 транссексуалих	 особа.	 Прва	 пресуда,	 донета	 2002.	
године	од	стране	Европског	суда	за	људска	права	у	Стразбуру,	 утврђује	
право	 на	 брак	 у	 складу	 са	 новостеченим	 полом.	 Друга,	 коју	 је	 донео	
Европски	суд	правде	у	Луксембургу	2004.	године,	оспорила	је	могућност	
дискриминације	 транссексуалних	 особа	 које	 желе	 да	 ступе	 у	 брак	 на	
основу	 њиховог	 промењеног	 пола	 јер	 родно	 дефинисана	 одредба	 која	
људе	дели	на	мушкарце	и	жене	не	мора	да	се	тумачи	искључиво	на	осно-
ву	биолошких	критеријума.	Трећа	пресуда,	коју	је	такође	донео	Европски	
суд	за	људска	права	у	Стразбуру,	потврђује	да	после	промене	пола	транс-

                                                
16	 	 Економско	 благостање	 мерено	 је	 висином	 БДП,	 а	 политичка	 стабилност	
дужином	демократске	традиције	за	период	од	1919.	до	2012.	Што	се	тиче	односа	
између	 постојећих	 закона	 према	 партнерству	 и	 истополним	 браковима,	 на	
једној	 страни,	 и	 прихватања	 истополних	 бракова,	 на	 другој,	 показало	 се	 да	 је	
највећа	 толеранција	 грађана	 ЕУ	 земаља	 према	 истополним	 браковима	 у	 оним	
земљама	у	којима	је	он	већ	легалан,	затим	следе	земље	које	су	регулисале	неке	
форме	партнерства	између	особа	истог	пола	и	на	крају	су	земље	 у	којима	 је	за-
брањен	истополни	брак	и	где	није	препознато	никакво	ванбрачно	партнерство	
особа	истог	пола.	
17	 	 Многобројни	 дискусије	 и	 пројекти	 су	 се	 појавили	 са	 циљем	 да	 се	 омогући	
усвајање	 деце	 и	 старатељство	 особама	 које	 живе	 у	 истополним	 заједницама,	 а	
нови	 закони	који	 би	 се	донели	 у	 ту	 сврху	би	 заправо	само	легализовали	 многе	
постојеће	 случајеве	 гејева	 и	 лезбејки	 који	 су	 или	 усвојили	 децу	 или	 су	 добили	
старатељство	над	својом	децом	из	хетеросексуалних	бракова	а	тренутно	живе	са		
партнерима	истог	пола.	Проблем	је	у	томе	што	њихови	партнери	немају	легалан	
сатус	родитеља	(Gallup	Europe,	2003).	
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сексуална	особа	наставља	са	донекле	ограниченим	родитељским	прави-
ма	 (Мршевић,	 2013).	 Дакле,	 узети	 заједно	 трећи	 принцип	 и	 пресуде	
европских	 судова	 афирмишу	 право	 трансексуалних	 особа	 да	 ступају	 у	
брак	 и	 оснивају	 породице	 и	 тиме	 инаугуришу	 нужност	 да	 се	 на	 брак	 и	
породицу	 више	 не	 може	 гледати	 са	 позиције	 биолошки	 детерминисане	
хетеросексуалне	везе	мушкарца	и	жене,	већ	да	нови	аспекти	породичног	
живота	 захтевају	 и	 промену	 законодавства	 и	 пажљивије	 одређивање	
према	грађанским	институцијама	брака	и	породице.		

Још	даље	у	будућност	иде	идеја	о	породици	базираној	на	могућно-
стима	генетског	инжењеринга.	Наиме,	генетски	детерминисана	прича	о	
породици	коју	чине	муж	и	жена	који	преносе	своје	гене	на	биолошки	ро-
ђену	децу	чини	континуитет	обичаја	више	генерација	западног	друштва	
који	се	схвата	као	нормалан.	Она	нам	још	говори	о	томе	да	 је	дете	плод	
срећне	везе	заљубљеног	пара	који	у	неком	тренутку	ступа	у	брак,	важно-
сти	крвног	сродства	и	блискости	сродничких	веза,	као	и	залагања	роди-
теља	да	свом	рођеном	детету	пруже	најбољи	могући	живот.	Највећа	опа-
сност	овој	причи	јесте	она	о	клонирању,	којом	се	укида	прича	о	срећном	
пару	и	значају	сексуалног	односа	за	стварање	новог	живота.	Како	пише	
Макги	(2002),	насупрот	”пуританској	идеји	о	етици	родитељства	и	друш-
тва”,	“причи	о	птичицама	и	пчелама”	и	погрешном	схватању	везе	између	
“институције	породице	и	сексуалне	праксе”,	стоји	прогресивно	сазнање	у	
области	 људске	 генетике	 која	 улази	 у	 корпус	 медицинске	 дијагнозе,	
услуге	 и	 робе	 које	 се	могу	 добити	 и	 над	 којима	 је	 могуће	 стећи	 власни-
штво,	те	је	важно	да	друштво	продукује	нове	приче	о	породици,	више	на-
лик	онима	о	осморкама	и	седморкама,	плански	осмишљеним	а	не	случајно	
добијеним,	али	и	још	важније,	биће	потребно	да	друштво	одреди	инсти-
туције	којима	треба	поверити	“преуређење	породице	у	ери	све	већег	ра-
звоја	 репродукције,	 генетике	 и	 клонирања”	 (Макги	 2002:	 371).	 По	 овом	
становишту,	културолошка	репродукција	обичаја	стварања	породице	су-
очена	са	технолошким	развојем	мора	да	редефинише	постојеће	обрасце	
и	обезбеди	флексибилнији	приступ	у	схватању	породице,	али	се	и	озбиљ-
није	одреди	према	институционалној	контроли	и	управљању	новом	фор-
мом	репродукције	лишене	сексуалног	односа	и	пројекције	нових	живота.		

Наслањајући	се	на	важност	приче,	тј.	наратива,	потребно	је	помену-
ти	и	теоријску	позицију	која	сажима	све	нове	форме	породичног	живота	
кроз	 идеју	 о	 породицама	 по	 избору.	 Промене	 које	 се	 дешавају	 у	 струк-
тури	 и	 форми	 породичног	 система	 налазе	 свој	 израз	 и	 у	 причама	 које	
доводе	у	питање	конвенционално	схватање	породице	и	које	уједно	пред-
стављају	трагање	за	новим.	Нехетеросексуални	појединци	путем	прича	о	
породици	 заправо	 артикулишу	 свој	 идентитет,	 исказују	 своје	 потребе,	
дефинишу	 релације	 и	 тиме	 пружају	 оквир	 за	 обликовање	 породичне	
форме	 која	 ће	 прихватити	 њихов	 животни	 стил	 и	 дати	 смисао	 њиховој	
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егзистенцији.	Породице	по	избору	су	оне	које	у	неком	смислу	преузимају	
улогу	 традиционалних	 породица	 које	 нису	 спремне	 да	 прихвате	 нове	
сексуалне	 и	 културне	 праксе.	 Алтернативни	 модуси	 постојања,	 изража-
вања	 сопства	 захтевају	шири	 легитимизацијски	 оквир,	 socium кроз	 који	
се	појединци	остварују,	који	су	једним	делом	њихов	raison d'être. Тако,	геј,	
лезбејке,	трансексуалне	особе,	бисексуалци/ке	своје	биолошке	породице	
које	су	непријатељски	одређене	према	њиховим	идентитету	не	сматрају	
„правом“	 породицом,	 већ	 породицом	 сматрају	 оне	 социјалне	 групе	 које	
испуњавају	„обавезе“	породице:	континуитет,	емоционална	и	материјал-
на	подршка,	висок	степен	поверења	и	залагања	итд,	а	то	су	заправо	групе	
пријатеља	који	их	прихватају	и	воле,	који	личе	са	њима	и	ту	су	за	њих	и	у	
добру	и	у	злу	(Weeks,	Heaphy	&	Donovan	2001:	10).	

Диверзитет	 породичних	 форми	 тестира	 доминантне	 идеје	 о	 поро-
дици	 и	 породичном	 животу,	 нове	 праксе	 шире	 подручје	 заједничког	
живота,	али	и	претендују	да	окупирају	власништво	нуклеарне	породице.	
Иако	ће	ова		борба	за	проширење	дефиниције	породице	опстати,	то	неће	
учитити	 да	 хетеросексуални	 пар	 и	 двородитељска	 породица	 са	 децом	
нестану.	 	Штавише,	оне	су	и	даље	идеал	западног	света,	управо	оног	где	
је	диверзификација	породичне	сфере	најинтензивнија	(Jamieson	2011).	А	
то	је	тако	јер	се	појединци	рађају	у	већ	постојећем	систему	пракси	које	су	
организоване	и	одређене	законима,	економским	и	културним	условима,	
што	 значи	 да	 ће,	 на	 једној	 страни,	 њихов	 избор	 бити	 сужен	 постојећом	
понудом	форми	породичног	живота,	а	на	другој,	њихове	тежње	за	проме-
нама	 у	 тој	 сфери	 ће	 добрим	 делом	 бити	одређене	 према	 моделима	 који	
постоје	и	који	имају	свестрану	подршку	–	законску,	политичку,	културну,	
моралну	(Morgan	2011).	

	

	
Закључак	

	
Можемо	закључити	 да	се	поделе	појављују	у	различитим	области-

ма	породичног	живота,	а	да	сам	концепт	симболичких	граница	пружа	мо-
гућност	за	њихову	синтетичку	анализу.	Употребљен	у	сфери	породичног	
простора	схваћеног	у	физичком	смислу,	“искачу”	нам	поделе	на	заједни-
чке	и	приватне	просторије	или,	још	индивидуализованије,	на	просторије	
родитеља,	деце,	гостињске	итд.	Још	важније,	ту	се	не	завршава	цела	ствар	
око	 поделе	 –	 само	 означавање	 и	 персонализација	 простора	 показује	 се	
као	 знатно	 комплеснији	 процес	 којим	 се	 кроз	 континуирану	 изградњу	
сопственог	идентитета	и	његовом	диверзификацијом	у	односу	на	остале	
укућане	долази	до	нових	идеја	како	треба	уредити	лични	простор	и	под	
којим	условима	је	могуће	његово	коришћење	од	стране	других.	Из	вида	
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се	не	сме	испустити	и	неопходност	социјалног	контекста	питања	поделе	
породичног	простора,	јер	смо	видели	да	у	Србији	доминира	специфична	
породична	форма,	тзв.	вертикално	проширена	породица,	коју	карактери-
ше	већи	број	генерација	које	деле	исти	породични	простор	те	је	потреба	
за	уклапањем	и	усклађивањем	личних	и	заједничких	потреба	већа,	као	и	
потенцијални	спорови.	Када	смо	томе	придодали	различитост	културних	
пракси	и	потреба	генерација,	онда	је	овај	конфликтни	потенцијал	постао	
још	јаснији.		

Симболичка	подела	простора	у	породици	је	такође	установљена	и	у	
родним	релацијама.	Још	увек	је	тешко	говорити	о	тоталној	родној	егали-
зацији	 у	 породици.	 Штавише,	 у	 неким	 аспектима	 традиционалне	 родне	
поделе	 изгледају	 као	 окоштана	 друштвена	 пракса	 чија	 опредмећеност	
нема	 добрих	 изгледа	 за	 промену.	 И	 даље	 жене	 обављају	 већину	 кућних	
послова,	 и	 даље	 се	 женска	 деца	 појављују	 као	 највећа	 испомоћ	 мајкама,	
као	што	и	даље	у	традиционалим	друштвима	исти	понашајни	обрасци	у	
партнерским	односима	немају	истоветно	значење	за	оба	рода.	Жене	да-
кле	и	даље	суверено	владају	домаћинствима,	држећи	примат	у	обављању	
кућних	 послова	 и	 бризи	 о	 деци,	 док	 се	 тек	 у	 неким	 средњим	 слојевима	
бележи	већа	заинтересованост	и	директна	укљученост	мушкараца	у	ове	
активности.	Породичне	родне	праксе	у	Србији	су	се	показале	као	времен-
ски	кохерентне	и	јасно	традиционално	профилисане.		

Свему	овоме	смо	придодали	и	шире	дефинисан	проблем	дефиниса-
ња	 породичног	 простора,	 као	 питања	 које	 форме	 уопште	 могу	 претен-
довати	на	своје	место	у	корпусу	породичних	структура,	као	и	које	проме-
не	у	партнерским,	родним	и	старатељским	обрасцима	детерминишу	про-
ширење	породичног	поља.	Анализа	нових	породичних	форми	показује	да	
се	породица	мора	посматрати	као	као	процес	који	редефинише,	обогаћу-
је,	ускраћује,	синтетише	или	дезинтегрише	саставне	елементе	и	манифе-
стује	кроз	нове	форме.	Ни	генералне	поставке	о	породици	нису	неупитне,	
јер,	на	пример,	 чињеница	да	код	одређене	категорије	становништа,	 као	
што	смо	показали	кроз	рад	у	случају	ЛГБТ	особа,	употреба	појма	породи-
це	превазилази	уобичајено	мишљење	и	оријентише	се	на	особе	и	релаци-
је	 које	 су	 одувек	 биле	 категорисане	 као	 пријатељи/ске.	 А	 да	 овде	 не	
полазимо	тек	од	перцепције	породице	која	би	могла	лако	да	се	сврста	у	
област	 здраворазумског,	 већ	 да	 заправо	 улазимо	 у	 поље	 научне	 опера-
ционализације	 појма,	 показује	 то	 што	 у	 тим	 случајевима	 пријатељске	
групе	преузимају	улогу	породице,	суштински	поништавајући	њену	функ-
цију;	другим	речима,	родитељи	губе	статус	носилаца	породичног	живота	
и	 на	 њихово	 место	 долазе	 нови	 појединци	 који	 нису	 социјални	 супсти-
тути	 номиновани	 од	 стране	 социјалних	 институција,	 већ	 слободно	 ода-
бране	особе.	Ово	је	само	један	пример,	недовољан	да	у	целини	одбацимо	
идеју	да	ипак	постоји	одређена	форма	која	доминира	породичном	струк-
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туром.	 Међутим,	 и	 у	 случају	 нуклеарне	 породице	 регистровали	 смо	 ди-
верзитет	 породичних	 пракси	 одређених	 класним,	 генерацијским,	 родним,	
културним	 факторима.	 Све	 то	 нам	 указује	 на	 чињеницу	 да	 се	 не	 ради	 о	
хомогеној	друштвеној	појави,	која	би	се	тек	тако	могла	дефинисати	јед-
ном	за	сва	времена	и,	на	основу	тога,	законски	одредити	и	уредити,	већ	о	
феномену	који	обједињује	широку	варијабилност	форми,	живом	систему	
непрестаног	кретања	и	промена	које	треба	пратити	и	опрезно	анализирати.	

На	крају	је	потребно	поменути	да	овим	није	исцпљена	аналитичка	
могућност	концепта	симболичких	граница	у	области	породичне	форме	и	
породичних	 пракси.	 То	 је	 јасно	 могуће	 илустровати	 темама	 које	 су	 изо-
стављене	из	рада,	а	које	представљају	област	симболичких	дистинкција,	
као	на	пример	класне	поделе	породица,	националне	и	етничке	линије	ра-
зликовања,	па	чак	и	професионално	детерминисаних	подела	породичних	
пракси.	Све	ове	набројане,	а	изостављене	области	симболизације	разли-
читости	 са	 конкретним	 социјалним	 консеквенцама	 захтевају	 додатну	
анализу,	 а	 тај	 захтев	 је	 још	 оправданији	 ако	 се	 подсетимо	 чињенице	 да	
симбличке	 поделе	 никада	 не	 иду	 независно	 од	 неједнаке	 дистрибуције	
друштвено	релевантних	ресурса,	другим	речима,	оне	су	њихова	културно	
прерађена	форма.		
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ВИРТУЕЛНЕ	МРЕЖЕ	И	МОЋ18	

Сажетак:	Савремени	тренутак	карактерише	 се	убрзаним	 развојем	информаци-
оно-комуникационих	технологија.	То	погодује	стварању	нових	облика	физичког	
и	друштвеног	простора	у	које	се	преносе	многе	свакодневне	људске	активности,	
али	 и	формирају	неки	 нови	 облици	друштвености.	С	 једне	 стране,	 у	 виртуелни	
простор	се	преносе	многе	свакодневне	активности	да	би	се	обављале	на	лакши	и	
рационалнији	начин.	С	друге	стране,	виртуелни	(сајбер)	простор	постаје	замена	
за	 реални	 простор.	 Могућности	 лакше	 комуникације	 чине	 да	 се	 стварају	 нови	
облици	друштвености,	засновани	на	новим	технологијама,	који	 олакшавају	ко-
муникацију	појединцима	који	нису	у	непосредном	физичком	контакту.	Стварају	
се	облици	 алтернативног	 друштва	које	 постаје	 супститут	за	 реалне	друштвене	
односе.	 Унутар	 сајбер	 простора	 се	 стварају	 различити	 облици	 виртуелне	 дру-
штвености,	 који	 врло	често	немају	подлогу	у	реалној	друштвености	и	 реалним	
друштвеним	односима.	Један	од	стандардних	примера	су	виртуелне	on-line	дру-
штвене	мреже	којима	се	ствара	имагинарна	повезаност	великог	броја	људи	који,	
ван	 те	 мреже,	 не	 ступају	 ни	 у	 какве	 друге	 друштвене	 односе.	 Ради	 се	 о	 новим	
друштвеним	 појавама	 које	 могу	 имати	 и	 позитиван	 и	 негативан	 предзнак.	 Без	
обзира	 на	 све	 то,	 ови	 нови	 облици	 друштвености	 могу	 бити	 коришћени	 на	 ра-
зличите	начине	и	у	различите	циљеве.	Циљ	овог	рада	је	да	укаже	на	модерниза-
цијски	значај	промена	неких	социјалних	образаца	насталих	под	утицајем	развоја	
информационо-комуникационих	технологија.	

Кључне речи: технолошки	 развој,	 сајбер	 простор,	 друштвене	 мреже,	 виртуелна	
стварност,		друштвеност.		

	

                                                
18	 Саопштење	 са	 скупа	 Традиција, модернизација и идентитети VIII: Анализа 
резултата истраживања у области традиције и модернизације идентитета на 
Балкану (8.	 и	 9.	 јун	 2017,	 Филозофски	 факултет	 у	 Нишу).	 Рад	 настао	 у	 оквиру	
пројекта:	179074	„Традиција,	модернизација	и	национални	идентитет	у	Србији	и	
на	Балкану	у	процесу	европских	интеграција“	који	подржава	Министарство	про-
свете,	науке	и	технолошког	развоја	Републике	Србије.	
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Увод	
	
Савремени	 тренутак	 карактерише	 рапидно	 убрзање	 развоја	 науке	

и	 технологије.	 То	 убрзање	 утиче	 и	 на	 радикалне	 промена	 друштвених	
образаца.	 Захваљујући	 низу	 новонасталих	 промена,	 које	 су	 до	 пре	 само	
пар	 деценија	 биле	 готово	 незамисливе	 просечном	 човеку,	 јавила	 се,	 и	 у	
друштвеним	 наукама,	 потреба	 не	 само	 за	 дефинисањем	 нових	 већ	 и	 за	
редефинисањем	од	раније	познатих	категорија.	Наравно,	ово	се	није	де-
сило	изненада.	 Још	док	су	рачунарске	технологије	биле	у	повоју,	почела	
је	да	се	развија	дисциплина	коју	данас	називамо	кибернетика.	Њен	уте-
мељивач	Норберт	Винер	(Viner	1973)	о	њој	говори	као	о	широкој	теорији	
управљања	 и	 комуникације	 која	 је	 базирана	 на	 научном	 и	 техничком	
прогресу,	а	у	чијој	позадини	се	налази	проучавање	живих	и	неживих	си-
стема,	 њихових	 комуникација,	 функционалних	 принципа	 и	 механизама	
регулације.		

Винерово	 дело	 је	 била	 инспирација	 многим	 ауторима	 да	 почну	 да	
размишљају	о	реалности	која	је	почела	да	се	гради	поводом	развоја	рачу-
нарских	 технологија.	 Овде	 није	 реч	 само	 о	 рачунарима	 као	 уређајима	
који	преузимају	неке	функције	које	су	до	тад	биле	искључивој	надлежно-
сти	човека,	већ	о	њиховој	специфичној	примени	везаној	за	умрежавање,	
размену	и	обраду	различитих	података	и	информација.	Прерастањем	ра-
чунара	 и	 рачунарских	 технологија	 у	 информационо-комуникационе	 те-
хнологије	отворило	се	ново	истраживачко	поље	којим	се	не	баве	искљу-
чиво	 техничке	 дисциплине.	 Многи	 појмови	 који	 су	 самом	 процесу	 на-
стајања	нових	технологија	били	примарно	техничког	или	математичког	
карактера,	сада	попримају	и	друштвену	димензију	па	њима	почињу	да	се	
баве	и	друштвене	науке.	

У	овом	раду	ћемо	се	осврнути	на	разумевање	друштвене	стране	сај-
бер	 простора	 као	 и	 на	 његову	 повезаност	 са	 виртуелним	 друштвеним	
мрежама	и	њиховим	утицајем	на	промене	друштвене	 структуре	 и	 обра-
заца	друштвене	моћи.	

	
	

Сајбер	простор	и	виртуелност	
	

За	 врло	 кратко	 време	 су	 рачунарске	 технологије	 прошле	 развојни	
пут	од	технолошке	иновације	до	глобално	свеприсутног	и	доминантног	
технолошког	 решења	 универзалне	 намене,	 повезаног	 са	 њима	 претхо-
дећим	и	паралелним	технологијама.	За	кратко	време	пређен	је	развојни	
пут	 од	 изолованих	 машина	 за	 обраду	 података	 до	 тога	 да	 је	 читав	 свет	
постао	 повезан	у	глобалну	светску	мрежу	(интернет),	захваљујући	којој	
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се	данас	одвија	константна,	и	готово	тренутна,	размена	података	и	инфор-
мација	међу	просторно	расутим	и,	у	физичком	и	социјалном	смислу,	међу-
собно	 удаљеним,	 па	 чак	 и,	 такорећи,	 неповезаним	 субјектима.	 Готово	 у	
тренутку	 обликовао	 се	 нови	 вид	 физичко-социјалне	 реалности	 који	 на-
зивамо	сајбер	простор.		

Термин	сајбер	простор19	скован	 је	да	би	се	њиме	обележио	 онлајн	
свет	интерента	(Tipton	&	Krause	2004:	3171),	замишљени	простор	умре-
жених	рачунара.	Реч	је	о	виртуелном	простору	унутар	ког	се	одвија	кому-
никација	међу	људима	посредством	различитих	уређаја	(у	почетку	су	то	
били	 телеграф,	 телефон	 и	 слични	 уређаји,	 да	 би	 сада	 примат	 преузели	
електронски	 медији	 као	 што	 су	 радио,	 телевизија	 и,	 у	 најновије	 време,	
рачунари,	 итд.).	 У	 новије	 време	 се	 комуникација	 одвија,	 примарно,	 по-
средством	 рачунарских,	 информационо-комуникационих	 технологија,	
које	 су,	у	 крајњој	линији,	 сведене	на	примену	рачунара	или	различитих	
форми	рачунарских	процесора.		

До	данас	 је	развијено	 много	дефиниција	сајбер	простора.	Домини-
рају	оне	које	га	примарно	посматрају	као	технички	систем,	као	укупност	
хардвера	 који	 повезује	 низ	 мрежа	 у	 једну,	 глобалну	 мрежу.	 Неке	 друге	
дефиниције	препознају	сајбер	простор	као	вирутелни	простор	унутар	ког	
се	 крећу	 електронски	 подаци.	 Реч	 је	 о	 дефиницијама	 које	 виде	 сајбер	
простор	као	техничко-технолошки	простор	којим	се	крећу	разне	инфор-
мације.	 У	 поменутим	 дефиницијама	 занемарује	 се	 људска	 и	 друштвена	
страна	овог	феномена.		

Недостају	дефиниције	овог	појма	које	укључују	не	само	технолошке	
већ	и	људске	компоненте	(оне	који	приступају	ресурсима	или	их	експло-
атишу)	 и	компоненте	комуникације	 и	 контроле,	чиме	 би	 се	дефиниција	
сајбер	простора	окренула	ка	Винеровој	дефиницији	кибернетике.	Дакле,	
већина	 дефиниција	 сајбер	 простор	 види	 као	 скуп	 глобално	 повезаних	
мрежа	хардвера,	софтвера	и	података.	Иако	се	изричито	не	наводи,	може	
се	закључити,	иако	натегнуто,	да	се	људи	могу	повезати	са	сајбер	просто-
ром	и	тако	постати	део	њега.		

Сајбер	простор,	у	 савременом	значењу,	 материјализује	се	као	 има-
гинарна	вештачка	творевина	настала	умрежавањем	рачунара	које	омогу-

                                                
19	Ради	се	о	термину	који	је	изведен	на	бази	Винерове	употребе	термина	кибер-
нетика	и	који	има	корен	 у	старогрчкој	речи	kybernet(és)	(κυβερνητικός)	–	упра-
вљач,	кормилар,	али	који	је	игром	случаја	први	пут	споменут	у	књижевном	делу	
Вилијама	 Гибона	 (William	 Gibson),	 у	 приповеци	 „Burning	 Chrome“	 (1982)	 да	 би,	
затим,	био	разрађен	у	роману	Neuromancer	(1984)	где	се	реч	сајбер	простор	ко-
ристи	у	значењу	виртуелно,	невидљиво,	неухватљиво,	базирано	на	технологији.	
Реч	је	о	свету	рачунарских	мрежа	у	којем	учествују	различити	субјекти	у	потра-
зи	за	подацима	и	информацијама.		
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ћава	 брз	 пренос	 дигиталних	 података	 (Joint	 Publication	 2005).	 Реч	 је	 о	
практично	 неограниченом	 интерактивном	 простору	 у	 којем	 се	 повезују	
различите	 рачунарске	 мреже	 које,	 у	 крајњој	 линији,	 чине	 јединствену	
глобалну	мрежу	(мрежу	свих	мрежа).	И	заиста,	већина	погледа	на	сајбер	
простор	узима	у	разматрање	повезане	мреже,	али	заборавља	временску	
димензију	сајбер	простора.	Отис	и	Лоренс	(Otis	&	Lorents	2010:	267–270)	
констатују	 да	 је	 потребно,	 ради	 бољег	 разумевања	 комплексности	 овог	
појма,	узети	у	обзир	 и	 фактор	времена.	Стога	они	дефинишу	овај	 фено-
мен	 као	 временски	 зависан	 скуп	 међусобно	 повезаних	 информационих	
система	и	људских	корисника	који	ступају	у	интеракцију	са	овим	систе-
мима.	 Ова	одредба	 указује	 на	 временску	 међузависност	 повезаних	 обје-
ката	и	субјеката.	Дакле,	сајбер	простор	има	својство	релативне,	времен-
ски	 ограничене	 трајности.	 Из	 тога	 се	 може	 извести	 закључак	 да	 нешто	
постоји	само	док	је	присутно,	видљиво	осталим	учесницима.		

Ради	се	о	идеји	која	је	била	позната	и	од	раније	(„оно	чега	није	било	
на	 телевизији,	 није	 се	 ни	 догодило“).	 У	 сајбер	 простору	 ово	 долази	 до	
пуног	изражаја	кроз	став	који	се	често	може	чути	у	свакодневном	говору	
да	„оно	чега	нема	на	интернету	ни	не	постоји“.	И	заиста,	данас	нам	је	мо-
гуће	да	градимо	различите	друштвене	односе	и	статусе	у	сајбер	простору	
али	 они	 врло	 често	 престају	 да	 важе	 оног	 тренутка	 када	 се	 одјавимо	 са	
мреже.	

Сајбер	 простор	 је	 вештачки	 простор	 који	 су	 створили	 људи,	 ради	
задовољавања	сопствених	потреба	и	без	њих	он	не	би	био	одржив.	Дакле,	
сајбер	простор	је	динамична	категорија	која	свакодневно	напредује.	Због	
тога	Отис	и	Лоренс	у	дефиницију	уводе	и	концепт	временске	зависности.	
То	значи	да	се	елементи	и	везе	међу	елементима	могу	мењати	или	оста-
јати	непроменљиве	у	конкретним	временским	целинама,	а	да	се	систем	
временом	развија.	Корисници,	чворишта	и	мреже	могу	настајати	и	неста-
јати,	а	информације	се	могу	временом	трансформисати	из	чега	следи	да	
се	 могу	 дешавати	 драматичне	 промене	 чак	 и	 у	 врло	 кратком	 времену,	
мерено	минутима	па	и	секундама.		

Како	год	да	схватимо	сајбер	простор,	остаје	реална	претпоставка	да	
ће	се	многи	 субјекти,	од	 држава	до	 појединаца,	 борити	за	 контролу	над	
њим.	Из	овог	следи	неминовност	сукоба	поводом	и	унутар	сајбер	просто-
ра,	а	природе	тих	сукоба	ће	се	разликовати	зависно	од	интереса	и	циљева	
сукобљених	 страна	 (криминалци,	 обавештајне	 службе,	 војске,	 корпора-
ције,	 појединци).	 Стога	 је	 и	 разумљиво	 зашто	 су	 се,	 на	 самом	 почетку	
интересовања	 за	 овај	 феномен,	 њиме	 углавном	 бавили	 експерти	 за	
питања	одбране	и	безбедности	(Mayer,	de	Scalzi	and	Martino	2013).	Како	
стоје	ствари,	овај	аспект	га	прати	и	до	данашњих	дана	као	једна	од	њего-
вих	битних	димензија,	с	обзиром	на	то	да	је	његова	иновативност	као	ва-
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жну	последицу	имала	убрзавање	развоја	различитих	претњи	и	опасности	
које	из	њега	излазе.		

Дакле,	већина	аутора	данас	прихвата	Гибсонов	концепт	сајбер	про-
стора.	 Други	 начин	 да	 се	 он	 одреди	 јесте	 да	 се	 разуме	 његова	 намена.	
Кларк	(Clark	2010:	270)	 је	види	као	обраду,	манипулацију	 и	 коришћење	
информација	ради	олакшавања	и	увећавања	комуникација	међу	људима	
као	и	интеракције	људи	и	информација.	 Практично,	Кларк	види	људе	и	
информације	као	централне	елементе	сајбер	простора.	Ради	лакшег	разу-
мевања	овог	феномена,	он	прецизира	да	би	било	значајније	развити	кљу-
чне	карактеристике	овог	појма	него	поредити	његове	дефиниције.		

У	 том	 циљу,	 Кларк	 развија	 четворослојни	 модел	 који,	 хијерархиј-
ски,	чине:	(1)	људи,	(2)	информације,	(3)	логички	елементи	и	(4)	физичка	
основа.		

Дакле,	није	реч	само	о	скупу	умрежених	рачунара	већ	о	међуповеза-
ности	која	се	односи	на	све	слојеве	у	моделу.	Данас	се	овај	феномен	повезује,	
ако	не	и	изједначава	са	интернетом,	али,	реално	постоји	много	алтернати-
вних	сајберпростора	који	су	обликовани	различитим	потребама	за	међу-
собним	повезивањем	путем	информационо	комуникационих	технологија.	

Генерални	закључак	је	да	су	сви	ови	слојеви	подједнако	важни	без	
обзира	зашто	желимо	да	им	приступимо.	Увек	је	потребно	повезати	чи-
тав	 систем	 који	 се	 најпрегнантније	 може	 представити	 као	 повезаност	
хардвера,	 софтвера,	 информација	 и	 корисника.	 Ако	 недостаје	 било	 који	
од	ових	елемената	систем	губи	смисао.	

За	сајбер	простор,	рачунарске	мреже	и	интернет	се	данас,	углавном,	
везује	реч	виртуелно.20	Појам	виртуелног	је	супротан	појму	(чулно)	опи-
пљивог,	али	ипак	не	на	дослован	начин,	с	озбиром	на	то	да	се	у	виртуел-
ном	свету	могу	дешавати	реалне	ствари,	ако	имамо	у	виду	да	виртуелно,	
иако	није	стварно,	може	покренути	стварне	последице.	Виртуелно	је	оно	
што	 произилази	 из	 привида,	 али	 виртуелно	 може	 бити	 и	 нешто	 што	 је	
потенцијално,	могуће	такорећи.	Реч	је	о	нечему	што	није	стварно	али	мо-
же	имати	карактеристике	стварног.	Из	тога,	заиста,	следи	да	се	у	вирту-
елном	свету	могу	дешавати	стварне	ствари.	У	информатици	виртуелно	је	
оно	 што	 је	 рачунарски	 створено,	 на	 привидан	 начин	 или	 путем	 интер-
нета.	У	сајбер	простору	се	видљиво	претвара	у	невидљиво,	реално	поста-
је	виртуелно,	чулно	опипљиво	постаје	недоступно	чулима,	али	то	не	зна-
чи	да	је	непостојеће,	само	је	неопипљиво.		

                                                
20	Иако	се	реч	виртуелно	данас	најчешће	везује	за	информационо-комуникационе	
технологије,	 њена	 употреба	 је	 много	 старија.	 Још	 од	 средњег	 века	 филозофи	 и	
теолози	су	реч	virtualiter	или	virtualis	користили	да	објасне	Божје	присуство	на	
Земљи.	 Образложење	 је	 да	 је	 Бог	 увек	 и	 свуда	 присутан,	 али	 да	 је	 недоступан	
људским	чулима	(Milić	2007:	4–5).	
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Реч	је	о	томе	да	на	виртуелност	можемо	гледати	као	на	симулацију	
стварности,	али	и	на	стварност	ван	реалног	постојања	или	на	стварност	
која	има	симболично	значење.		

Можемо	поставити	питање	да	ли	је	овде	реч	о	чисто	технолошком	
феномену	 или	 се	 ради	 о	 облику	 друштвености.	 Колико	 год	 да	 је	 сајбер	
простор	 свет	 технолошке	 реалности,	 у	 њему	 се	 одвија	 низ	 друштвених	
односа	и	процеса	који	се,	у	крајњој	линији,	своде	на	трагање	за	различи-
тим	информацијама	и	њихову	размену	и	обраду.	Сајбер	простор	је	дефи-
нитивно	део	друштвеног	простора,	а	као	социолошки	феномен	развио	се	
примарно	 са	 омасовљавањем	 производње	 и	 доступности	 персоналних	
рачунара	и	интернета.		

	
	

Друштвене	мреже	и	моћ	
	

У	једној	студији	из	1997.	године	(Kupfer	1997:	72–77)	наводи	се	да	
ће	 у	 будућности	 информационе	 технологије	 имати	 моћ	 да	 промене	 оно	
што	данас,	евидентно,	представља	историјски	дисконтинуитет	у	односу	
на	уврежене	обрасце	социјалног	понашања	–	индустријски	модел	друш-
тва.	 Реч	 је	 о	 томе	 да	 су	 људи	 у	 аграрном	 друштву	 хиљадама	 година	
уназад	 обрађивали	 земљу	 у	 непосредној	 близини	 својих	 кућа,	 у	 ритму	
смене	 годишњих	 доба.	 Индустријализација	 је,	 у	 међувремену,	 створила	
радно	време	и	место	рада	одвојено	од	места	становања,	подстакла	људе	
на	мобилност,	просторну	и	социјалну,	измену	традиционалних	друштве-
них	улога	итд.	Сматрало	се	да	је	још	технологија	жичаног	повезивања,	а	
сада	 већ	 увелико	 технологија	 бежичног	 умрежавања,	 нападала	 инду-
стријски	 концепт	 радног	 времена.	 Kао	 што	 технологија	 чини	 реалним	
електронске	комуникације	тако	ће,	напредовањем	информационог	доба,	
радно	 место	 за	 многе	 постати	 независно	 од	 географске	 припадности,	
остављајући	могућност	људима	да	живе	било	где.	Велика	је	вероватноћа	
да	ће	просторна	мобилност	постати	пре	ствар	жеље	за	променом	у	лич-
ном	животу	него	ствар	потребе	за	обезбеђивањем	егзистенције.	Постојао	
је	 већ	 тада	 страх	 да	 ће	 нам,	 ослобађајући	 нас	 географије	 и	 сата,	 мреже	
уништити	 интиму	 тако	 што	 ће	 самоћу	 учинити	 немогућом,	 а	 физичко	
присуство	учинити	небитним	за	комуникацију.	

Kуфер	(Andrew	Kupfer)	сматра	да	ће	умрежене	(мрежне)	технологи-
је	 уништити	 значај	 два	 велика	 симбола	 индустријске	 револуције,	 а	 са	
њима	и	идеју	да	друштво	може	да	организује	живот	и	рад	по	поставље-
ном	распореду.	Очекивало	се	да	ће	временски	помак	који	ове	технологије	
омогућавају	 вероватно	 бити	 њен	 најзначајнији	 резултат.	 То	 је	 оно	 што	
Ериксен	(Eriksen	2003)	назива	сажимање	времена.	Претпоставља	се	да	ће	
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из	економије	којa	се	протеже	на	више	временских	зона	нестати	класичан	
производ	индустријског	начина	рада	–	(осмочасовно)	радно	време.	Људи	
ће	се	навићи	да	усклађују	различите	улоге	везане	за	рад,	слободно	време	
и	сан.	Моћи	ће	да	живе	у	руралним	подручјима,	али	неће	водити	рурални	
живот.	 Развијаће	 конкурентске	 односе	 у	 сајбер	 простору,	 завршаваће	
уговорени	 посао	 у	 данима	 или	 сатима,	 а	 онда	 ће	 тражити	 следећи	 про-
јект.	Многи	претпостављају	да	ће	људи	који	напусте	седиште	фирми	иза-
брати	рад	од	куће.	Из	овога	се	предвиђало	оживљавање	 породичног	за-
једништва.	 Но,	 реалност	 је	 већ	 тада	 указивала	 на	 вероватноћу	 његовог	
слабљења.	Оно	се	своди	на	то	да	свако	седи	у	својој	соби	и	ради	за	својим	
екраном.	

Не	тако	дуго	иза	ових	Куферових	анализа	актуелизовало	се	питање	
друштвених	мрежа.	 Наравно,	 то	питање	је	доста	 старо	али	му	се,	све	до	
пре	 пар	 деценија,	 није	 придавао	 велики	 значај.	 Друштвене	 мреже	 су	 се	
обично	виделе	као	сплет	узајамности	и	поверења	међу	повезаним	члано-
вима	 различитих	 група,	 а	 њихова	 анализа	 се,	 углавном,	 сводила	 на	 ра-
звијање	 појма	 социјалног	 капитала	 (Bourdieu	 1986;	 Coleman	 1990;	 Cole-
man	1988;	Putnam	1995;	Putnam	2000;	Putnam,	Leonardi	and	Nanetti	1993).	
Развој	информационо-комуникационих	технологија	учинио	је	да	се	сада	
мреже	 виде	 и	 као	 део	 сајбер	 простора	 и	 као	 елемент	 (информационог)	
друштва.	Барт	сматра	да	се	социјалним	капиталом	могу	објаснити	компе-
титивне	предности	мрежа	и	група	чији	се	чланови	међусобно	подржавају	
(Burt	1995:	8,	45).	Падом	цена	рачунарске	опреме	и	растом	њихове	свео-
пште	доступности,	развиле	су	се	и	бројне	програмске	платформе	за	дру-
штвено	 умрежавање.	 Данас	 оне	 имају	 глобалну	 међународну	 и	 међуге-
нерацијску	популарност	и	постале	су	саставни	део	свакодневног	живота.	
Како	сада	стоје	ствари,	у	друштвима	у	која	техничко-технолошка	модер-
низација	долази	са	закашњењем,	као	што	је	и	наше,	постоји	генерацијски	
јаз	везан	за	употребу	рачунара,	а	самим	тим	и	он-лајн	друштвених	мрежа	
(Miladinović	 2014).	 Тамо	 где	 је	 технологија	 раније	 стигла,	 данас	 има	 ре-
лативно	мало	припадника	старијих	генерација	који	с	њом	нису	блиски.	

Интерактивне,	 онлајн	 друштвене	 мреже	 су	 у	 многим	 аспектима	
успеле	 да	 замене	 класично	 друштво.	 Урбанизација	 коју	 је	 произвело	
индустријско	 друштво	 је	 као	 последицу	 имала	 велику	 концентрацију	
становништва	у	урбаним	центрима	у	којима	су	се	људи	налазили	у	пози-
цији	 усамљених	у	гомили.	Касиопо	и	сарадници	 (Caciopo	at	 all	2009),	на	
основу	анализа	лонгитудиналних	истраживања,	констатују	да	је	усамље-
ност	сада	својство	не	само	појединаца	већ	и	група,	те	да	усамљени	теже	
да	се	повезују	са	усамљенима,	а	да	они	који	то	нису	показују	тенденцију	
да	временом	постају	све	усмљенији.	 Они	 налазе	да	се	 усамљеност	шири	
по	принципу	заразе.	Практично,	усамљености	су	склонији	они	који	се	на-
лазе	на	периферији	друштвених	мрежа	и	њихове	мреже	пре	чине	прија-
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тељи	 пријатеља	њихових	пријатеља	него	њима	 блиске	особе.	 Дакле,	да-
нас	нам	онлајн	друштвене	мреже	пружају	прилику	да	будемо	усамљени	у	
маси	(виртуелних)	пријатеља.	Наравно,	велико	је	питање	да	ли	се	ради	о	
новим	облику	отуђења	или	о	стварању	новог	типа	друштвености.		

Око	тог	питања	ни	данас	не	постоји	општа	сагласност.	Одговор	ве-
роватно	 пре	 треба	 тражити	 на	 психолошкој	 равни	 негу	 у	 структури	
друштвених	 односа	 који	 се	 развијају	 помоћу	 или	 поводом	 интернета.	
Истраживања	показују	да	су	комуникацији	преко	интернета	склонији	ин-
тровертни,	 стидљиви	 и	 друштвено	 анксиозни	 појединци	 којима	 онлајн	
друштвене	мреже	пружају	компензацију	за	неодговарајуће	социјалне	ко-
муникације	у	реалном	животу	па	чак	и	помажу	у	превазилажењу	пробле-
ма	 у	 комуникацији	 са	 другима	 (Jochen,	 Valkenburg	 and	 Schouten	 2005:	
423–430).	Насупрот	овом	постоје	и	гледишта	да	такве	особе	врше	супсти-
туцију	реалне	комуникације	виртуелном	(Caplan	2007;	Chak	&	Leung	2004)	
која	може	да	одведе	у	бихејвиорану	зависност	од	интернета	(Widyanto	&	
McMurran	2004).	Оно	што	је	битно	нагласити	јесте	да	суштина	друштве-
них	мрежа	 ипак	није	у	повезивању	непознатих	већ	 у	томе	да	 се	њихове	
мреже	чине	видљивим.	Уобичајено	је	да	се	комуникација	углавном	одви-
ја	са	познатима	а	не	са	незнанцима.	Суштина	онлајн	мрежа	је	да	се	отва-
рањем	профила	корисник	ставља	у	центар	свог	виртуелног	света.	Док	се	
реалне	друштвене	мреже	углавном	склапају	на	интересној	основи,	дотле	
се	виртуелне	мреже	организују	око	профила	те	имају	форму	егоцентричних	
мрежа	са	појединцем	у	центру	сопствене	заједнице	(Boyd	&	Ellison	2008).	

Данас	на	распрострањеност	и	улогу	он-лајн	друштвених	мрежа	мо-
жемо	гледати	из	два	 угла.	 Један	подразумева	њихову	улогу	у	 обављању	
редовних	активност	(радних	или	приватних).	Ту	се	платформе	за	друшт-
вено	умрежавање	појављују	као	нови	инструмент	за	ефикасније	обавља-
ње	 послова	 и	 овај	 сегмент	 има	 несумњив	 развојни	 значај.	 Други	 угао	
подразумева	отварање	алтернативног	друштва.	Људи	се,	из	различитих	
разлога,	 повлаче	 из	 свакодневног	 друштвеног	 живота,	 а	 замену	 томе	
налазе	 у	 виртуелној	 комуникацији.	 Наравно,	 један	 део	 те	 комуникације	
може	бити	усмерен	ка	познатима	који	су	физички	удаљени	и	са	којима	је	
блиска	комуникација	„лицем	у	лице“	тешко	изводљива.	С	друге	стране	се	
налази	виртуелна	комуникација	са	непознатим	лицима	приликом	које	се	
развија,	 понекад	 огромна,	 мрежа	 тзв.	 пријатеља,	 од	 којих	 можда	 многи	
имају	 чак	 и	 лажне	 идентитете.	 На	 овом	 пољу	 се	 гради	 алтернативно	
друштво.	 Kарактеристика	 таквог,	 алтернативног,	 друштва	 јесте	 да	 се	 у	
њему	 гради	 друштвеност	 управо	 на	 Kастелсовим	 принципима	 укључе-
ности	 и	 искључености.	 Зависно	 од	 интензитета	 укључености,	 могуће	 је	
бити	присутан	у	већем	броју	виртуелних	заједница	и	градити	различите	
виртуелне	индивидуалне	статусе.	На	тај	начин	се	гради	и	виртуелна	ре-
алност	која	 нема	основа	 у	реалном	животу	и	индивидуални	 статус	 који	
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има	смисла	само	док	траје	укљученост	у	мрежу.	Престанком	активности	
гасе	се	трагови	физичке	егзистенције,	без	обзира	на	то	што	они	остају	за-
бележени	негде	у	сајбер	простору.		

Дакле,	поред	алтернативног	друштва	које	се	обликује	на	бази	пре-
бацивања	 многих	 реалних	 друштвених	 односа	 из	 стварног	 у	 виртуелни	
свет,	постоји	и	могућност	стварања	илузије	алтернативног	друштва,	си-
туације	 повлачења	 из	 реалног	 света	 у	 сопствени,	 имагинарни	 и	 вирту-
елни	 свет,	 у	 којем	 се	 остварује	 виртуелна	 комуникација	 са	 мање-више	
непознатим	људима.	Друштвеност	такве	врсте	траје	у	мери	у	којој	траје	
и	 комуникација,	 искључивањем	 из	 виртуелног	 света	 запада	 се	 у	 реал-
ност	која	може	бити	сасвим	другачија	и	 у	којој	виртуелни	статуси	могу	
постати	 чак	 и	 бесмислени.	 Kасиопо	 и	 сарадници	 (Caciopo	 at	 all	 2009)	
констатују	да	је	усамљеност	сада	својство	не	само	појединаца	већ	и	група	
те	 усамљени	 теже	 да	 се	 повезују	 са	 усамљенима,	 а	 да	 они	 који	 то	 нису	
теже	да	повећају	своју	усамљеност.	Они	који	се	укључени	у	реалне	мреже	
виртуелни	 простор	 углавном	 користе	 као	 нови	 инструмент	 за	 брже	 и	
ефикасније	обављање	послова	везаних	за	реалан	живот.	

Он-лајн	 друштвене	 мреже	 су	 дефинитивно	 учиниле	 да	 савремено	
друштво	можемо	посматрати	као	друштво	мрежа	што	је	подстакло	науч-
нике	 различитих	 профила,	 од	 инжењера	 до	 социолога,	 да	 се	 позабаве	
њиховим	дефинисањем.	 Један	од	најзначајнијих	аутора	који	су	дали	до-
принос	развоју	овог	питања	јесте	М.	Kастелс	(Castells	2013).	За	њега,	мре-
же	представљају	скуп	међусобно	повезаних	чворишта	која	не	морају	има-
ти	исти	ниво	важности	за	групу	–	мрежу.	Чворишта	посебног	значаја	се	
називају	центри	функција,	а	појединачно	значење	сваког	чворишта	зави-
си	 од	 програма	 мреже	 и	 интеракција	 са	 осталим	 чвориштима	 унутар	
исте	мреже.	Важност	појединачних	чворишта	у	мрежи	као	целини	расте	
са	 могућношћу	 апсорбовања	 информација	 од	 већег	 значаја	 за	 мрежу	 и	
способности	њихове	обраде	на	ефикаснији	начин.	Дакле,	релативни	зна-
чај	 чворишта	 није	 толико	 последица	 њихових	 специфичних	 карактери-
стика	колико	 је	резултат	њихове	способности	да	дају	допринос	ефекти-
вности	у	оквиру	циљева,	вредности	и	интереса	мрежа.	Мреже	су	целине,	
а	 чворишта	 представљају	 њихове	 компоненте.	 Мреже	 имају	 способност	
да	 се	 повремено	 реконструишу	 тако	 што	 ће	 елиминисати	 непотребна	
или	додавати	нова	чворишта.	Kастелс	друштвене	мреже	одређује	као	ко-
муникационе	 структуре	 које	 могу	 међусобно	 да	 комуницирају,	 односно	
сарађују,	 или	 да	 конкуришу	 једне	 другима,	 односно	 покушају	 да	 већом	
ефикасношћу	 покажу	 супериорност	 над	 другим	 мрежама.	 У	 супротном,	
комуникација	може	да	постане	деструктивна	и	да	омета	комуникационе	
токове	конкурентских	мрежа.	Њихова	унутрашња	функционалност	се	за-
снива	 на	 принципу	 укључивања	 и	 искључивања,	 а	 растојање	 међу	 чво-
риштима	у	мрежи	тежи	нули	док	растојање	мрежа	тежи	бесконачном.	
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Управо	 је	 то	 запажање	 значаја	 мрежа	 у	 супротности	 са	 традицио-
налним	 схватањем	 структуре	 друштва	 које	 се	 базира	 на	 вертикалним	
хијерархијама	и	бирократским	моделима	организације.	У	њему	готово	да	
нема	 места	 за	 мреже.	 Kастелс	 претпоставља	 да	 се	 историјска	 супериор-
ност	вертикалних	структура	састоји	у	томе	да	су	умрежени	видови	друш-
твене	 организације	 имали	 одређена	 физичка	 ограничења	 која	 су	 била	
повезана	 са	 расположивим	 технологијама	 које,	 када	 се	 пређе	 располо-
живи	 праг	 величине,	 сложености	 и	 протока	 информација,	 постају	 мање	
ефикасне	у	односу	на	вертикално	организоване	структуре	које	функцио-
нишу	по	принципу	команде	и	контроле.	Реч	 је	о	томе	да	се	логика	хије-
рархије	 своди	 на	 једносмерни	 проток	 информација	 и	 упутстава	 тако	 да	
су	мреже	представљале	само	продужену	руку	моћи	концентрисане	на	вр-
ху	 вертикално	 структурисаних	 организација	 (Castells	 2013:	 22).	 Време-
ном	 се	 способност	 мрежа	 да	 уведу	 нове	 актере	 и	 садржаје	 у	 друштвену	
организацију	 увећавала	 развојем	 комуникационих	 технологија.	 На	 по-
четку	 те	 технологије	 нису	 биле	 у	 стању	 да	 обезбеде	 аутономију	 сваког	
појединачног	чворишта	у	мрежи,	с	обзиром	на	то	да	је	та	аутономија	за-
хтевала	 функционисање	 у	 различитим	 смеровима	 и	 стални	 проток	
интерактивне	 обраде	 информација,	 а	 то	 је	 постало	 могуће	 тек	 развојем	
технологије	дигитаних	комуникација	заснованих	на	микроелектроници.	

Захваљујући	 информационо-комуникационим	 технологијама	 мреже	
су	постале	најефикаснији	вид	организације.	Та	ефикасност	је	резултат	три	
важне	особине	мрежа	које	су	настале	под	утицајем	технологије:	флекси-
билности,	 способности	 ширења	 и	 скупљања	 и	 способности	 одупирања	
нападима	(Castells	2013:	23).		

Развој	друштвених	мрежа	и	изградња	умреженог	друштва	су	актуе-
лизовали	и	питање	нових	образаца	расподеле	друштвене	моћи.	Овај	по-
јам	 у	 најширем	 смислу	 (Вебер)	 можемо	 одредити	 као	 могућност/спосо-
бност	 вршења	 утицаја	 –	 вероватноћу	 да	 неки	 субјект	 спроводи	 своју	
вољу	у	неком	друштвеном	односу	упркос	отпору	других	актера,	незави-
сно	од	основа	те	вероватноће	(Вебер	1976:	37).	Литература	је	богата	ра-
зличитим	 интерпретацијама	 Веберове	 одредбе.	 Пажњу	 заслужује	 Расе-
лов	став	по	коме	је	моћ	„произвођење	намераваних	ефеката“.	У	складу	са	
овим,	 Расел	 (Russell	 1938:	 36)	 разликује	 три	 облика	 остваривања	 моћи:	
(1)	 путем	 директне	 физичке	 принуде,	 (2)	 путем	 награда	 и	 казни	 и	 (3)	
путем	утицаја	на	мишљење.		

За	 разлику	 од	поменутих	 аутора	који	 моћ	виде	као	одређено	 свој-
ство	 који	 може	 припадати	 појединцима	 или	 друштвеним	 групама,	 Ка-
стелс	моћ	посматра	као	друштвени	однос,	тј.	 релациони	 капацитет	 који	
неком	актеру	омогућава	да	асиметрично	(неравномерно)	утиче	на	одлу-
ке	других	друштвених	актера,	у	складу	са	сопственом	вољом,	интересима	
и	хтењима	(Castells	2013:	11).	Овим	се	искључује	могућност	апсолутиза-
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ције	моћи	с	обзиром	на	то	да	увек	постоји	могућност	отпора	који	доводи	
у	питање	односе	моћи.	Кастелс	доводи	у	везу	са	мрежама	четири	облика	
моћи	(Castells	2013,	42–47):	(1)	моћ	умрежавања,	(2)	моћ	мреже,	(3)	умре-
жену	моћ	и	(4)	моћ	стварања	мрежа.	

(1)	Моћ	умрежавања	 се	остварује	по	принципу	укључивања	и	иск-
ључивања	и	 много	 је	већа	штета	 од	искључивања	 из	мреже	него	што	 је	
корист	 од	 укључивања	 у	 њу.	 Вредност	 укључености	 у	 мрежу	 је	 пропор-
ционална	 њеној	 величини.	 У	 вези	 с	 тим	 Кастелс	 констатује	 да	 актери	
могу	да	заузму	позиције	моћи	тако	што	ће	створити	мрежу	у	којој	ће	се	
акумулирати	вредни	ресурси,	а	потом	стварати	своје	стратегије	како	би	
спречили	 приступ	 онима	 који	 мрежи	 не	 дају	 вредност	 или	 угрожавају	
интересе	који	доминирају	у	програмима	мреже.	

(2)	 Моћ	 мреже	 се	 исказује	 кроз	 наметање	 правила	 укључивања	
онима	који	у	исте	улазе.	Полази	се	од	тога	да	је	о	правилима	могуће	пре-
говарати,	 али	 кад	 се	 једном	 успоставе,	 она	 постају	 обавезна	 за	 сва	 чво-
ришта	 у	 мрежи	 с	 обзиром	 на	 то	 да	 поштовање	 правила	 чини	 могућим	
постојање	мреже.	У	крајњој	линији,	ова	моћ	фаворизује	ограничени	број	
актера	који	формирају	мрежу	и	успостављају	њене	критеријуме.	У	савре-
меним	модернизацијским	и	глобализацијским	процесима	овај	облик	мо-
ћи	се	види	кроз	утврђивање	правила	која	се	постављају	у	међународним	
интеграцијама,	 попут	 прикључивања	 Европској	 унији	 или	 великим	 вој-
ним	 савезима.	 Овакво	 постављање	 правила	 може	 бити,	 с	 једне	 стране,	
сматрано	за	нарушавање	државног	суверенитета	земаља	које	приступају	
међународним	интеграцијама,	а	са	друге	стране,	може	бити	представље-
но	и	као	рационални	избор	оних	који	се	на	те	интеграције	одлучују.	

(3)	Умрежена	моћ	би	се	могла	одредити	као	моћ	доминантних	мре-
жа.	 Свака	 мрежа	 зависно	 од	 својих	 циљева	 дефинише	 сопствене	 односе	
моћи	и	следи	логику	моћи	стварања	мрежа.	У	крајњој	линији,	циљ	ства-
рања	мрежа	је	да	се	контролишу	други.	У	том	смислу	су	важна	два	меха-
низма:	а)	могућност	да	се	стварају	мреже,	те	да	се	оне	(ре)програмирају	у	
односу	на	постављене	циљеве	и	б)	могућност	да	се,	поделом	заједничких	
циљева	 и	 комбиновањем	 ресурса,	 повеже	 и	 обезбеди	 сарадња	 различи-
тих	мрежа,	при	чему	би	се	успостављала	стратешка	сарадња	ради	одбра-
не	 од	 конкурентских	 мрежа.	 Носиоце	 првог	 механизма	 Кастелс	 назива	
програмерима,	а	другог	преусмеривачима.		

(4)	 У	 том	 контексту	 су	 програмери	 и	 преусмеривачи	 актери	 који,	
због	свог	положаја	у	друштвеној	структури,	поседују	моћ	која	производи	
мреже,	што	је	за	Кастелса	највиши	облик	моћи	у	умреженом	друштву.	Ра-
ди	 се	 о	 социјалним	 актерима	 који	 често	 не	 могу	 бити	 идентификовани	
као	 појединци	 или	 припадници	 јасно	 одређених	 група.	 Карактеристика	
ових	 механизама	 је	 да	 чешће	 функционишу	 на	 спојевима	 различитих	
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друштвених	 актера	 (мрежа)	 тако	 да	 се	 најчешће,	 на	 ширем	 нивоу,	 као	
носиоци	моћи	јављају	саме	друштвене	мреже.	

Основна	 разлика	 између	 Кастелсовог	 схватања	 моћи	 и	 погледа	 на	
моћ	 унутар	 веберијанске	 традиције	 јесте	 у	 тома	 што	 у	 веберијанској	
струји	 моћ	 има	 хијерархијски	 карактер,	 а	 код	 Кастелса	 она	 је	 распоре-
ђена	на	нехијерархијски	постављеним	чвориштима.	То,	наравно,	не	зна-
чи	да	у	мрежама	нема	хијерархије.	Напротив,	 хијерархија	није	нужна	да	
би	 се	 поседовала	 моћ	 која	 је	 производ	 умрежености.	 Принцип	 укључе-
ности	 и	 искључености	 јасно	 поставља	 границу	 између	 оних	 који	 могу	
или	не	могу	поседовати	моћ	на	основу	умрежавања.	Унутар	мреже	могу	
да	 важе	 и	 други	 закони.	 Виртуелне	 мреже	 могу	 представљати	 значајне	
покретаче	социјалне	акције,	чак	и	онда	када	се	не	види	јасна	хијерархија	
и	 када	 се	 не	 препознају	 водећа	 чворишта.	 Битно	 је	 да	 су	 чворишта	 под	
напоном	и	да	преко	њих	непрестано	струје	информације	којима	се	врши	
притисак	 на	 различите	 субјекте	 да	 донесу	 овакву	 или	 онакву	 одлуку.	
Речит	пример	овога	су	дешавања	везана	за	феномен	„арапског	пролећа“	
(Milošević	2013;	Vranješ	2013;	Boyd	2008;	Wilson	&	Dunn	2011;	Eltantawy	&	
Wiest	2011),	виртуелне	друштвене	мреже	су	одиграле	одлучујући	утицај	
на	 брзину	 мобилизације	 и	 масовност	 одазива	 учесника	 у	 грађанским	
протестима	што	је,	даље,	имало	последицу	пада	појединих	режима,	одно-
сно	извесних	реформских	захвата	код	других.		

Мрежни	приступ	отвара	простор	за	повезивање	микро	и	макро	дру-
штвених	структура	(Burt	1980).	Док	глобалне	хијерархије	(класе.	слојеви	
и	 сл.)	 представљају	 макро	 структуре,	 дотле	 конкретне	 мреже	 чине	 ми-
кроструктуре.	 Реални	 друштвени	 односи	 се	 одвијају	 на	 микро	 нивоу.	
Повезивање	 ова	 два	 сегмента	 омогућава	 да	 се	 прате	 структуралне	 ком-
поненте	као	што	су	интеракције,	статуси,	улоге,	моћ	и	сл.	С	друге	стране,	
макроструктуре	представљају	апстракције.	Макроструктуре,	класне,	сло-
јне,	професионалне	и	сличне	позиције	имају	утемељење	у	реалним	поло-
жајима	које	појединци	заузимају,	у	крајњој	линији,	у	подели	рада	тако	да	
сада	 мрежни	 приступ	 омогућава	 анализу	 реалних	 односа	 моћи	 међу	
умреженим	појединцима	различитих	макроструктуралних	карактеристика.		

Кључни	недостатак	Кастелсовог	гледања	на	моћ	је	у	томе	да	он	исту	
приписује	мрежама	те	да	не	види	интересе	покретача	из	сенки,	метамре-
же	глобалних	финансијских	токова	или	глобалне	мултимедијске	мреже	и	
њима	сличне,	чији	су	утицаји	такође	испреплетани	са	утицајима	и	инте-
ресима	других	великих	глобалних	мрежа	(Petrović	2014).	Такве	мреже	су,	
у	 крајњој	 линији,	 креатори	 глобалног	 мишљења	 и	 акција.	 Грађанска	
иницијатива,	макар	колико	се	чинило	да	долази	одоздо,	врло	често	је	под	
утицајем	унапред	креираних	ставова	различитих	великих	центара	моћи	
или	под	њиховим	надзором.	Но,	и	поред	тога,	локалне	мреже	ипак	имају	
моћ	покретања	акција	и	битно	мењају	структуру	и	обрасце	расподеле	мо-
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ћи	у	савременом	друштву.	Дакле,	замерка	му	је	да	не	нуди	одговор	на	пи-
тање	 колико	 је	 интернет	 инструмент	 моћи	 у	 рукама	 обичних	 грађана	а	
колико	 у	 рукама	 класичних	 центара	 моћи,	 попут	 државних	 власти,	 ве-
ликих	интересних	група	или	носилаца	крупног	капитала.	

	
	

Закључак	
	

Технички	проналасци	и	технолошка	решења	су	увек	мењала	начин	
живота	људи.	Развојем	микроелектронике	то	је	постало	видљиво	и	у	ве-
ома	кратким	временским	интервалима.	У	последњих	пар	деценија	су	се,	
захваљујући	мокропроцесору	и	на	њему	базираним	рачунарским	и,	уоп-
ште	 информационо-комуникационим	 технологијама,	 десиле	 заиста	 ра-
дикалне	промене	у	начину	производње,	друштвеној	организацији	али	и	
личним	и	приватним	животима	људи.		

Овде	приказани	појмови	сајбер	простора	и	виртуелних	мрежа	који-
ма	се,	поред	техничко-технолошког	значења	може	приписати	и	социоло-
шка	 тежина,	 означавају	 садржаје	 који	 представљају	 евидентну	 новину,	
која	 је	пре	убрзаног	развоја	нових	технологија	била	потпуно	непозната.	
Остали	 појмови	 су	 од	 раније	 познати	 али	 им	 се,	 у	 најновије	 време,	
значење	у	већој	или	мањој	мери	променило.	Разлог	томе	је	чињеница	да	
су,	 захваљујући	 технолошком	 развоју,	 у	 друштвени	 живот	 ушле	 велике	
промене,	 које	 захтевају	 редефинисање	 познатих	 категорија	 као	 што	 је	
умрежено	друштво,	друштвена	мрежа	или	моћ,	и	њихово	промишљање	у	
новом	контексту.	Реч	је	о	потпуно	новим	социјалним	обрасцима	и	о	вео-
ма	динамичним	појавама	које	се	свакодневно	обликују	и	преобликују	те	
их,	 стога,	није	могуће	теоријски	елаборирати	на	задовљавајући	начин,	с	
обзиром	на	то	да	се	свакодневно	иновира	њихова	материјална	основа	и	
да	много	тога	застарева,	такорећи,	на	дневном	нивоу.	

Речит	пример	овог	је	преобликовање	друштвене	структуре	са	хије-
рархијског	на	мрежни	облик,	а	са	њим	и	редистрибуција	образаца	распо-
деле	друштвене	 моћи	који	 сада	постају,	макар	привидно,	мање	транспа-
рентни	и	доступнији	обичном	човеку,	посредством	мрежа	у	које	је	укључен.		

Данас	је,	више	него	икад	раније,	 јасно	да	многе	уходане	парадигме	
не	 могу	 на	 задовољавајући	 начин	 да	 објасне	нове	 феномене	 и	 нове	 жи-
вотне	обрасце.	Проблем	је	у	томе	што,	с	једне	стране,	нове	парадигме	не	
могу	да	се	обликују	у	кратком	времену	и,	с	 друге	стране,	што	многа	те-
хнолошка	решења,	а	с	њима	и	социјални	обрасци,	брзо	постају	превази-
ђени	те,	стога,	многе	нове	друштвене	промене	једва	да	буду	и	евиденти-
ране	а	већ	су	доживеле	трансформације.	
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VIRTUAL	NETWORKS	AND	POWER	

Abstract:	 Contemporary	 moment	 is	 characterized	 by	 the	 rapid	 development	 of	
information	and	communication	technologies.	This	favors	the	creation	of	new	forms	of	
physical	and	social	space	in	which	transfers	many	everyday	human	activities	but	also	
formed	some	new	forms	of	sociability.	On	the	one	hand,	many	everyday	activities	are	
being	 transferred	 in	 the	 virtual	 space	 with	 the	 intent	 to	 be	 performing	 on	 an	 easier	
and	 more	 cost-effective	 manner.	On	 the	 other	 hand	 virtual	 (cyber)	 space	 becomes	 a	
substitute	 for	 real	 space.	 On	 the	 one	 hand,	 many	 everyday	 activities	 are	 being	
transferred	 in	 the	 virtual	 space	 with	 the	 intent	 to	 be	 performing	 on	 an	 easier	 and	
more	 cost-effective	 manner.	 On	 the	 other	 hand	 virtual	 (cyber)	 space	 becomes	 a	
substitute	 for	 real	 space.	 Possibilities	 of	 making	 easier	 communication	 create	 new	
forms	 of	 sociability,	 based	 on	 new	 technologies,	 which	 facilitate	 communication	 for	
individuals	who	are	not	in	direct	physical	contact.	In	this	way	are	creating	alternative	
forms	 of	 sociability	 which	 becomes	 a	 substitute	 for	 real	 social	 relations.	 Within	
cyberspace,	are	creating	various	forms	of	virtual	sociability,	which	often	have	no	basis	
in	 the	 real	 sociability	 and	 real	 social	 relations.	 Some	 of	 the	 standard	 examples	 are	
virtual	 or	 on-line	 social	 networks	 that	 create	 imaginary	 connection	 between	 a	 large	
numbers	 of	 people	 outside	 the	 network	 who	 does	 not	 enter	 into	 any	 other	 social	
relations.	 It	 is	 about	 a	 new	 social	 phenomenon	 that	 may	 have	 both	 positive	 and	
negative	connotation.	Regardless	of	all	these	new	forms	of	sociability	may	be	used	in	
different	 ways	 and	 for	 different	 purposes.	 The	 aim	 of	 this	 paper	 is	 to	 highlight	 the	
importance	 of	 modernizing	 changes	 of	 some	 social	 patterns	 formed	 under	 the	
influence	of	the	development	of	information	and	communication	technologies.	
 
Key Words:	Technological	Development,	Cyberspace,	Social	Networks,	Virtual	Reality,	
Sociability.	
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ОБРАЗОВАЊЕ	И	ПОРОДИЧНЕ	ВРЕДНОСТИ		
МЛАДИХ	У	СРБИЈИ	

Сажетак:	Рад	се	бави	анализом	резултата	до	којих	су	дошла	истраживања	пор-
дичних	 вредности	 младих	 у	 Србији	 спроведена	 у	 периоду	2005–2015.	 	 Полазна	
претпоставка	 рада	 је	 била	 да	 неки	 друштвени	 	 трендови	 и	 фактори	 имају	 зна-
чајан	утицај	на	породичне	вредности,	то	јест	на	вредновање	одређених	модела	
породице,	 унутарпородичних	 односа,	 поделе	 рада	 унутар	 породице	 и	 других	
елемената	 породичне	 структуре	 и	 динамике.	 Анализа	 резултата	 поменутих	
истраживања		је	показала	да	обележја	попут	образовања,	брачног	статуса	и	пола	
младих	утичу	на	породичне	вредности	младих.	Као	допуна	анализи,	спроведени	
су	фокус	групни	интервјуи	са	циљем	провере	налаза,	односно	објашњења	и	разу-
мевања	уочених	фактора	и	трендова.	У	раду	је	представљена	компарација	нала-
за	квантитативних	истраживања	и	фокус	групног	интервјуа	у	вези	образовања	
младих	и	његовог	утицаја	на	породичне	вредности.	
	
Кључне речи:	образовање,	породичне	вредности,	млади,		Србија.	

	
	
	

Увод	
	

У	 раду	 се	 разматра	 повезаност	 образовања	 и	 породичних	 вредно-
сти	младих	у	Србији	на	почетку	21.	века.	Процес	испољавања	породичних	
вредности	је	праћен	у	десетогодишњем	периоду	(2005–2015)	кроз	мета-
анализу	 података	 емпиријских	 истраживања	 рађених	 у	 овом	 периоду.21	

                                                
21	База	података	Светског истраживања вредности	спроведеног	у	Србији	2005.	
године	 (узорак	 је	 укључио	 287	 младих	 старости	 18–28	 година);	 база	 података	
Европског истраживања вредности	 спроведеног	у	Србији	2008.	године	(узорак	
је	 укључио	 293	 младих	 старости	 18–28	 година);	 база	 података	 истраживања	
студентске	популације	под	називом	Културна оријентација актера/ студената, 
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Подаци	до	којих	се	дошло	мета-анализом	доступних	база	података	пока-
зали	су	да	следећи	фактори	утичу	на	породичне	вредности	младих:	обра-
зовање,	брачни	статус	и	пол	младих.	Највећа	статистички	значајна	коре-
лација	је	установљена	у	случају	образовања	младих	и	породичних	вред-
ности,	 то	 јест	 вредновања	 одређених	 модела	 породице,	 унутарпороди-
чних	односа,	поделе	рада	 унутар	породице	и	других	елемената	породи-
чне	 структуре	 и	 динамике.	 У	 наставку	 рада	 ближе	 ће	 бити	 размотрена	
поменута	повезаност.	

	
	

Теоријско-методолошки	оквир	
 

Према	 теорији	 друге	 демографске	 транзиције,22	 постиндустријски	
развој	 економије,	 пораст	 значаја	 образовања	 (посебно	 виших	 нивоа	
образовања	женског	становништва),	раст	економске	активности	жена	и	
висок	ниво	урбанизације	представљају	значајне	факторе	који	су	довели,	
поред	многих	других	до	промена	у	сфери	породице	и	брака:	пад	популар-
ности	 брака,	 пораст	 броја	 развода	 бракова	 и	 ванбрачних	 кохабитација,	
као	и	једнородитељских	породица	и	ванбрачних	рађања	(Петровић	2011:	
54).	Међутим,	оно	што	је	карактеристично	за	Западну	Европу,	није	карак-
теристично	 и	 за	 Србију	 у	 којој	 се	 ове	 промене	 дешавају	 веома	 споро,	 у	
условима	дубоке,	дуготрајне	друштвене	кризе.	Данашње	генерације	мла-
дих	се	јако	разликују	од	генерација	њихових	родитеља	јер	одрастају	у	не-
извесној	свакодневици	и	пролонгираној	друштвеној	кризи,	неповољном	
материјалном	положају,	принуђени	да	се	сналазе	уз	подршку	неформал-
них	 мрежа	 (родитеља	 и	 пријатеља)	 које	 им	 омогућавају	 финансијске	 и	
стамбене	 ресурсе.	 Ресурси	 породице	 порекла	 условљавају	 друштвено-
економски	положај	младих	као	и	њихове	могућности	за	стицање	образо-
вања	и	положај	на	тржишту	рада.	Може	се	рећи	да	их	одликује	изражена	
финансијска	 несамосталност	 и	 изложеност	 материјалној	 депривацији	
(Томановић	2015:	111).		

                                                                                                                        
међуетнички односи, национални идентитет и култура мира на Балкану спрове-
деног	2012.	године	у	Нишу	(узорак	је	укључио	880	младих	старости	18–22	годи-
не);	 база	 података	 истраживања	 под	 називом	 Однос према социо-економским 
променама у друштвима западног Балкана	 спроведеног	 2013.	 године	 у	 Србији	
(узорак	је	укључио	402	младих	старости	18–33	година);	база	података	истражи-
вања	 под	 називном	 Млади у Србији 2015. Стања, опажања, веровања и надања	
спроведеног	 2015.	 године	 (узорак	 је	 укључио	 1186	 младих	 старости	 15–29	
година).	
22	Процес	који	је	захватио	земље	Западне	Европе	од	шездесетих	и	седамдесетих	
година	20.	века	
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Објективна	ситуација	у	којој	млади	у	Србији	данас	живе	утиче	и	на	
њихове	 вредности.	 Млади	 у	 Србији	 су	 одређени	 вредностима	 будућно-
сти,	то	 јест,	вредностима	у	настајању	које	носе	друштвене	промене,	али	
су	одређени	и	вредностима	прошлости	које	су	доминантне	у	једном	дру-
штву	и	 омогућавају	 стабилност	(Милић	2010;	Гавриловић,	Захаријевски	
2012;	 Гавриловић,	 Захаријевски	 2013).	 Углавном	 се	 констатује	 да	 су	
млади	“загубљени	у	транзицији”,	без		јасних	циљева	и	идеала,	без	перспе-
ктиве	и	да	су	подложни	кризи	вредности	(Михаиловић	2004).		

У	породичном	домену,	они	 следе	неке	 глобалне	 трендове	 као	што	
је	одлагање	заснивања	породице	у	касне	двадесете	и	ране	тридесете	(по-
себно	код	 високообразованих	 младих),	а	 потом	и	неке	трендове	 који	 су	
карактеристични	за	балканске	земље,	као	што	је	велика	зависност	од	ро-
дитељских	ресурса	и	неформалне	подршке	(Томановић	2012а:		127).	Као	
носиоци	 промена	 у	 партнерском	 понашању	 помињу	 се	 млади,	 урбани,	
високообразовани	 мушкарци	 и	 жене	 (неконвенционална	 интелигенци-
ја),	потомство	из	урбаних	породица	некадашње	среде	класе	(Бобић	2004:	
395).	Марина	Благојевић	их	назива	"добитници	и	добитнице	транзиције"	
(високообразовани,	урбани,	млађи,	прилагодљивији,	технолошки	писме-
нији)	јер	они	више	инклинирају	савременом	моделу	родних	односа	који	
подразумева	 већи	 степен	 егалитарности,	 већу	 флексибилност	 родних	
улога	 и	 експериментисање	 са	 различитим	 сексуалним	 и	 породичним	
односима,	па	и	идентитетима.	Са	друге	стране,	она	помиње	и	"губитнике	
и	губитнице	транзиције"	који	се	окрећу,	нужно,	"економији	преживљава-
ња",	 ретрадиционализацији,	 репатријархализацији	 (више	 на	 идеолошком	
нивоу	 и	 на	 нивоу	 ставова	 него	 у	 пракси),	 конзервацији	 ресурса,	 "укот-
вљавању"	 у	 локалне	 и	 родбинске	 везе.	 Она	 закључује	 да	 се	 са	 растом	
образовања	шири	егалитарни	модел	(Благојевић	2013:	94).	Будон	такође	
истиче	да	најмлађе	и	најобразованије	одликују	модерне	вредности	оли-
чене	 у	 виду	 трагања	 за	 индивидуалном	 аутономијом	 (Будон	 2005:	 71).	
Дакле,	образовање	представља	значајан	фактор	који	утиче	 на	оријента-
цију	 (посматрања,	 ставови,	 аспирације	 и	 планови)	 младих	 и	 њихову	
акцију	 –	 активности	 и	 стратегије	 у	 различитим	 областима	 живота:	 рад,	
породица,	слободно	време,	политичко	и	грађанско	учешће	(Томановић	и	
сар.	2015:	25).	

	И	друга	истраживања	су	показала	да	степен	образовања	испитани-
ка	значајно	утиче	на	схватање	вредносног	породичног	обрасца.	Уочава	се	
тенденција	 да	 се	 постотак	 испитаника	 који	 прихватају	 тврдње	 које	 ре-
презентују	либерални	вредносни	образац	увећава	са	повећањем	степена	
образовања,	односно	да	се	у	групама	са	већим	степеном	стеченог	образо-
вања	 смањује	 постотак	 оних	 који	 прихватају	 тврдње	 које	 репрезентују	
традиционално-патријархални	модел	породичних	односа	(Стјепановић–
Захаријевски,	Петровић	2014:	80).	И	Анђелка	Милић	је	у	свом	истражива-
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њу23	дошла	до	података	да	66%	испитаника	са	ниским	образовањем	има	
традиционалније	ставове	и	да	ниједан	испитаник	не	испољава	модерни	
став,	док	међу	испитаницима	са	високим	образовањем	умерено	традици-
оналних	 има	 31%,	 а	 са	 тврдим	 традиционалним	 ставом	 само	 1,4%.	 Са	
друге	стране,	међу	испитаницима	са	модерним	ставовима	нема	више	од	
7%	 са	 ниским	 образовањем,	 али	 зато	 има	 преко	 90%	 са	 високим	 обра-
зовањем.	Она	закључује	да	је	очито	да	је	вредносна	оријентација	снажно	
повезана	са	образовањем	(Милић	2010:	251).		

Налази	 ових	 истраживања	 су	 представљали	 основу	 за	 овај	 рад	 и	
анализу	корелације	образовања	и	породичних	вредности	младих.	

Што	се	методологије	рада	тиче,	коришћена	је	комбинована	метода	
(mixed	metod)	која	 је	омогућила	да	се	комбиновањем	квантитативних	и	
квалитативних	метода	превазиђу	недостатаци	примене	само	једне	врсте	
метода.	 Најпре	 је	 спроведено	 “истраживање	 на	 истраживањима”,	 одно-
сно	 мета-анализа	 доступних	 база	 података	 истраживања	 спроведених	у	
периоду	 2005–2015.	 којом	 су	 уочени	 извесни	 индикатори,	 фактори	 и	
трендови.	Серијом	статистичких	тестова24	и	других	специфичних	прове-
ра	установљене	су	корелације	 међу	посматраним	индикаторима,	а	онда	
се	приступило	провери	налаза	преко	фокус	групних	интервјуа.	Примена	
квалитативне	методе	је	имала	задатак	да	се	уочени	трендови	објасне.	

 
 

Налази	квантитативних	истраживања	спроведених		
у	периоду	2005–2015.	

	
Истраживање	 из	 2005.	године	 показало	 је	 да	 су	 се	 главне	 разлике	

између	младих	људи	који	су	 завршили	основну	школу	и	младих	 који	су	
завршили	 факултет	 претежно	 огледале	 у	 опстајању	 традиционалних	
схватања	код	младих	са	завршеном	основном	школом	по	питању	тога	да	
су	мушкарци	јачи	пол	и	да	они	имају	биолошку	предиспозицију	да	буду	
доминантни	у	односу	на	жене.	Они	су	сматрали	да	су	мушкарци	по	при-
роди	 јачи	 и	 снажнији	 као	 и	 да	 је	 оправдано	 да	 своју	 снагу	 исказују	 на	
слабијем	 полу.	 Сходно	 томе,	 ови	 млади	 су	 делимично	 оправдавали	 и	
насиље	над	женама	јер	су	подржавали	тврдњу	“Оправдано	је	да	муж	бије	
жену”	 (корелација	 0,687;	 статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест	124,560).	

                                                
23	У	наведеном	истраживању	се	под	ниским	образовањем		подразумева	да	млади	
имају	завршену	основну	школу,	а	под	високим	образовањем	се	подразумева	да	
млади	имају	завршен	факултет.	
24	 Програм	 SPSS	 је	 омогућио	 примену	 стандарних	 мера	 фреквенције,	 дескрип-
ције	 и	 укрштања	 варијабли,	 провере	 статистичке	 значајности	и	 хи	 квадрат	 те-
ста,	нелинеарне	анализе	и	композитних	скорова	варијабли.	
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Сматрали	су		да	су	мушкарци	“бољи	од	жена”	те	да	они	могу	боље	да	оба-
вљају	неке	функције	у	сфери	политике,	економије	и	образовања.	Слагали	
су	 се	 са	 тврдњом	 “Мушкарци	 су	 бољи	 пословни	 руководиоци	 од	 жена” 
(корелација	 0,444;	 статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест		 54,133),	 са	 твр-
дњом	“Када	има	мало	могућности	за	добијање	посла,	мушкарци	би	мора-
ли	да	имају	предност	приликом	запошљавања	у	односу	на	жене”	(корела-
ција	0,433;	статистичка	значајност	0,01;	х²	тест	53,105),	као	и	са	тврдњом	
“Универзитетско	образовање	је	битније	за	момка,	него	за	девојку”	(коре-
лација	0,421;	статистичка	значајност	0,01;	х²	тест	49,537).	У	случају	ових	
тврдњи	корелација	је	била	високог	и	средњег	интензитета	што	значи	да	
је	 установљена	 значајна	 повезаност	 између	 образовања	 младих	 и	 испо-
љавања	њихових	породичних	вредности.	Може	се	рећи	да	је	опредељење	
за	породичне	вредности	имало	неке	везе	са	стеченим	степеном	образовања	
младих,	 односно,	 да	 су	 млади	 нижег	 степена	 образовања	 више	 тежили	
традиционалним	 породичним	 вредностима,	 за	 разлику	 од	 младих	 вишег	
степена	образовања	који	су	тежили	модерним	породичним	вредностима.		

Слични	резултати	су	установљени	и	у	истраживању	из	2008.	годи-
не	где	је	поново	било	приметно	неслагање	између	младих	са	завршеном	
основном	школом	и	младих	са	завршеним	факултетом	по	питању	односа	
између	 полова.	 Факултетски	 образовани	 млади	 су	 сматрали	 да	би	муш-
карци	требало	да	буду	равноправни	са	женама	када	се	радило	о	обавеза-
ма	око	куће	и	деце	и	да	би	они	требало	да	преузму	одговорност	исто	као	
и	жене	(корелација	0,629;	статистичка	значајност	0,01;	х²	тест	115,902).	
Међутим,	млади	са	завршеном	основном	школом	се	са	овим	нису	слагали	
и	сматрали	су	да	би	цео	терет	обавеза	требало	да	сносе	жене,	али	да	су	
нужно	потребна	оба	родитеља	да	би	дете	имало	срећно	детињство.	(ко-
релација		0,464;	статистичка	значајност	0,03;	х²	тест	63,134).	Из	налаза	се	
види	 да	 је	 поново	 установљена	 корелација	 високог	 и	 средњег	 интензи-
тета	 одакле	 следи	 оцена	 да	 је	 повезаност	 образовања	 и	 испољавања	
породичних	вредности	младих	веома	значајна.	Не	може	се	“ставити	знак	
једнакости”	и	рећи	да	ће	неко,	ако	има	нижи	степен	образовања,	нужно	
испољавати	традиционалне	породичне	вредности	(и	супротно),	али	нека	
повезаност	дефинитивно	постоји.	

Истраживање	из	2012.	године	није	показало	статистички	значајне	
разлике	 зависно	 од	 образовања	 испитаника,	 док	 се	 у	 истраживању	 из	
2013.	 године	 показало	да	 разлике	 постоје	 између	 младих	 са	 завршеном	
основном	школом	и	младих	са	завршеним	факултетом	по	питању	оправ-
дања	хомосексуалности.	Установљено	је	да	факултетски	образовани	мла-
ди	показују	толеранцију	према	особама	хомосексуалне	оријентације	док	
млади	са	завршеном	основном	школом	не	оправдавају	хомосексуалност	
(корелација	0,632;	статистичка	значајност	0,01;	х²	тест	160,631).	И	у	овом	
случају	 је	 установљена	 корелација	 високог	 интензитета	 што	 иде	 у	 при-
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лог	 тези	 да	 постоји	 значајна	 повезаност	 образовања	 младих	 и	 њиховог	
опредељења	за	породичне	вредности	којима	ће	тежити.		

	Исто	 се	 поновило	 и	 у	 резултатима	 истраживања	 из	 2015.	 године	
јер	се	показало	да	млади	са	завршеном	основном	школом	у	већини	дожи-
вљавају	хомосексуалце	и	лезбејке	као	потпуно	неприхватљиве	док	одре-
ђени	 проценат	 младих	 са	 завршеним	 факултетом	 нема	 ништа	 против	
њих	 (корелација	 0,269;	статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест	 81,157).	 Та-
кође,	на	питање	“Како	бисте	реаговали	да	се	у	ваш	комшилук	досели	хо-
мосексуални	 пар” већина	 младих	 са	 завршеном	 основном	 школом	 изја-
вљује	да	би	се	осећала	лоше	и	веома	лоше,	док	одређени	проценат	мла-
дих	са	завршеним	факултетом	показује	незаинтересованост	(корелација	
0,219;	статистичка	значајност	0,01;	х²	тест	54,910).	Поред	тога	што	млади	
са	завршеном	основном	школом	нису	оправдавали	хомосексуалност,	ово	
истраживање	 је	 показало	 да	 они	 генерално	 не	 оправдавају	 ни	 абортус.	
Установљено	 је	 да	 сматрају	 да	 би	 абортус	 требало	 да	 буде	 законом	 за-
брањен	осим	у	случајевима	када	је	то	медицински	оправдано.	За	разлику	
од	 њих,	 млади	 са	 завршеним	 факултетом	 сматрају	 да	 абортус	 треба	 да	
буде	 легалан	 (корелација	 0,215;	 статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест	
51,396).	У	случају	овог	истраживања,	показало	се	да	је,	кад	је	реч	о	ставо-
вима	 према	 хомосексуалности	 и	 абортусу	 установљена	 корелација	 ни-
ског	интензитета.	То	сведочи	о	томе	да	повезаност	постоји,	али	да	је	она	
незнатна,	то	јест	да	образовање	младих	корелира	са	њиховим	испољава-
њем	породичних	вредности,	али	да	се	то	дешава	на	врло	ниском	нивоу.	
Дакле,	показало	се	да	факултетски	образовани	млади	оправдавају	хомо-
сексуалност	и	абортус,	али	то	не	значи	да	се	неће	јавити	и	они	млади	са	
завршеним	факултетом	који	ће	бити	против	абортуса	и	хомосексулности.	

Овим	истраживањем	су	установљене	и	разлике	у	ставовима	младих	
према	годинама	за	ступаље	у	брак	зависно	од	образовања.	Показало	се	да	
млади	 са	 завршеном	 основном	 школом	 претежно	 сматрају	 да	 су	 опти-
малне	године	за	жену	да	ступи	у	брак	двадесет	и	пет	година,	док	за	му-
шкарца	тридесете	представљају	горњу	границу	(корелација	0,367;	стати-
стичка	значајност	0,01;	х²	тест	153,054).	За	разлику	од	њих,	факултетски	
образовани	млади		су	сматрали	да	су	за	жену	најбоље	године	за	склапање	
брака	тридесете	док	мушкарцима	одговарају	и	године	након	тридесете.	
(корелација	 0,43;	 статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест	 210,968).	 Устано-
вљена	корелација	је	била	на	средњем	и	ниском	нивоу	што	значи	да	пове-
заност	образовања	и	испољавања	породичних	вредности	постоји,	али	да	
није	великог	интензитета.	У	овом	случају,	може	се	рећи	да	неће	сви	фа-
култетски	 образовани	 млади	 сматрати	 да	 су	 касније	 године	 боље	 за	
ступање	у	брак	већ	ће	бити	и	оних	који	ће	сматрати	супротно.	

На	крају,	разлике	између		младих	са	завршеном	основном	школом	и	
младих	 са	 завршеним	 факултетом	 су	 се	 показале	 и	 по	 питању	 њиховог	
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виђења	 брака,	 ванбрачне	 заједнице	 и	 невиности	 пре	 брака.	 На	 питање	
“Која	је	главна	предност	брака	у	односу	на	ванбрачну	заједницу” највећи	
број	младих	са	завршеном	основном	школом	је	сматрао	да	брак	обезбе-
ђује	 већу	 одговорност	 између	 партнера	 док	 су	 млади	 са	 завршеним	 фа-
култетом	сматрали	да	нема	 предности	и	нема	разлике	између	брачне	и	
ванбрачне	заједнице	(корелација	0,210;	статистичка	значајност	0,02;	 	х²	
тест	49,723).	Међутим,	када	се	радило	о	питању	“Која	је	главна	предност	
ванбрачне	 заједнице	 у	 односу	 на	 брак”,	 највећи	 број	 младих	 са	 завр-
шеном	основном	школом	је	сматрао	да	нема	предности	и	нема	разлике,	
али	су	помињали	и	већу	независност	партнера.	За	разлику	од	њих,	млади	
са	 завршеним	 факултетом	 су	 истицали,	 поред	 тога	 да	 нема	 разлике,	 и	
лакше	 окончање	 везе	 између	 партнера	 (корелација	 0,217;	 статистичка	
значајност		0,03;	х²	тест	53,039).		На	основу	овога,	можемо	да	закључимо	
да	 су	 млади	 са	 завршеном	 основном	 школом	 више	 ценили	 брак	 јер	 су	
сматрали	 да	 обезбеђује	 већу	 одговорност	 између	 партнера	 и	 да	 за	 њих	
ванбрачна	 заједница	 нема	 предност	 у	 односу	 на	 брак.	 У	 вези	 са	 овим,	
показало	 се	 да	 млади	 показују	 различите	 ставове	 према	 невиности	 пре	
брака.	Предбрачна	невиност		је	углавном	неважна	и	потпуно	неважна	за	
младе,	али	ако	сагледамо	одговоре	младих	којима	 је	она	битна,	видимо	
да	ту	доминирају	млади	 са	завршеном	основном	школом	док	факултет-
ски	образовани	млади	претежно	показују	да	им	је	то	потпуно	неважно	у	
животу	 (корелација	 0,238;	 статистичка	 значајност	 0,01;	 х²	 тест	 64,338).	
Међутим,	 као	 што	 видимо,	 у	 сва	 три	 случаја	 установљена	 је	 корелација	
ниског	интензитета	између	образовања	младих	и	породичних	вредности	
које	испољавају.	Повезаност	дефинитивно	постоји	и	огледа	се	у	томе	што	
неки	млади	са	завршеном	основном	школом	више	цене	институцију	бра-
ка	и	невиност	пре	брака,	али	то	наравно	није	случај	за	све	младе	нижег	
степена	образовања.	

	
***	

	
Налази	 квантитативних	 истраживања	 показују	 да	 је	 установљена	

дистинкција	 између	 младих	 који	 имају	 завршену	 основну	 школу	 и	 мла-
дих	 који	 имају	 завршен	 факултет	 у	 начину	 вредновања	 породичних	
облика	 и	 односа,	као	и	самог	положаја	 мушкараца	 и	 жена	у	породици	и	
друштву,	 њихових	 родних	 улога	 и	 ставова	 према	 родитељству.	 Док	 фа-
култетски	 образовани	 млади	строго	 не	 оправдавају	 насиље	 у	 породици	
(да	муж	бије	жену),	предрасуде	да	су	“мушкарци	природно	бољи	од	жена”		
(мушкарци	су	бољи	бизнисмени	од	жена,	универзитетско	образовање	је	
битније	 за	 мушкарца	 него	 за	 жену,	 мушкарци	 треба	 да	 имају	 предност	
при	запошљавању	у	односу	на	жене),	може	се	рећи	да	млади	са	заврше-
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ном	основном	школом	другачије	гледају	на	ствари,	не	у	смислу	оправда-
вања	већ	својеврсне	неодлучности	коју	исказују	у	погледу	ових	ставова.	
Они	своју	неодлучност	(али	и	јасно	изражено	неоправдавање)	показују	и	
по	 питању	 особа	 другачије	 сексуалне	 оријентације	 где	 остају	 при	 зала-
гању	да	је	једино	доминантна	хетеросексуална	оријентација	нормална	и	
да	све	што	одступа	од	тога	није	нормално	те	је	самим	тим	неприхватљи-
во.	 За	 разлику	 од	 њих,	 млади	 са	 завршеним	 факултетом	 показују	 изра-
зито	 либералан	 став	 према	 особама	 другачије	 сексуалне	 оријентације.	
Такође,	факултетски	образовани	млади	су	либерални	и	по	питању	алтер-
нативних	 породичних	 и	 брачних	 облика,	 сматрајући	 да	 нема	 никакве	
разлике	између	 брачне	и	ванбрачне	заједнице,	за	разлику	од	младих	са	
завршеном	 основном	 школом	 који	 остају	 при	 традиционално	 прихва-
ћеном	брачном	облику	који	пружа	већу	стабилност,	сигурност	и	одговор-
ност	између	партнера,	али	и	већу	одговорност	према	деци.	С	тим	у	вези,	
млади	са	завршеном	основном	школом	још	увек	вреднују	традиционалну	
породицу	са	оба	родитеља	као	врло	битну	за	одрастање	детета,	сматрају	
да	жене	и	мушкарци	треба	у	ранијим	годинама	да	ступају	у	брак	(жене	до	
двадесет	 и	 пете	 а	 мушкарци	 до	 тридесете),	 да	 је	 девичанство	 још	 увек	
битно	за	избор	брачног	партнера	и	да	абортус	треба	да	буде	законом	за-
брањен	(осим	у	случајевима	када	је	то	медицински	оправдано).	За	разли-
ку	од	њих,	млади	са	завршеним	факултетом	сматрају	да	је	облик	тради-
ционалне	породице	са	оба	родитеља	одавно	превазиђен	и	да	апсолутно	
није	нужан	за	срећно	одрастање	детета,	индивидуално	је	и	од	много	фак-
тора	зависи	да	ли	ће	дете	имати	срећно	детињство	са	једним	или	оба	ро-
дитеља.	Они	више	истичу	равноправност	мушкараца	и	жена	те	сматрају	
да	 би	 мушкарци	 требало	 да	 имају	 исту	 одговорност	 према	 кући	 и	 деци	
као	и	жене,	а	да	су	најбоље	године	за	ступање	у	брак	и	мушкараца	и	жена	
после	 тридесете	 године,	 након	 завршеног	 факултета,	 пронађеног	 запо-
слења	и	финансијског	осамостаљења.	Такође,	имају	сасвим	другачије	ста-
вове	и	у	погледу	вредновања	девичанства	у	21.	веку,	сматрајући	да	је	то	
апсолутно	застарело	и	превазиђено,	као	и	по	питању	оправдања	аборту-
са	за	који	истичу	да	би	требало	да	буде	самостална	одлука	жене,	оправ-
дана	у	свим	случајевима.	

За	проверу	ових	налаза	формирана	је	фокус	група	од	девет	учесни-
ка	од	којих	је	троје	имало	завршену	основну	школу,	троје	је	имало	завр-
шену	 средњу	 школу	 и	 троје	 је	 имало	 завршен	 факултет.25	 Старост	
учесника	 је	 била	 од	 18	 до	 28	 година.	 У	 групи	 је	 било	 пет	 мушкараца	

                                                
25	Квантитативна	истраживања	су	показала	да	разлике	углавном	постоје	између	
младих	 са	 завршеном	 основном	 школом	 и	 младих	 са	 завршеним	 факултетом,	
али	су	у	обзир	узети	и	млади	са	завршеном	средњом	школом	како	би	се	прове-
рили	и	њихови	ставови	по	питању	породичних	вредности.	
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(тројица	су	имала	завршену	средњу	школу,	а	двојица	завршен	факултет)	
и	 четири	 жене	 (три	 су	 имале	 завршену	 средњу	 школу,	 а	 једна	 је	 имала	
завршен	факултет).		

 
 

Налази	фокус	групног	интервјуа	
	

Фокус	 групни	 интервју	 је	 одабран	 као	 адекватан	 метод	 за	 прику-
пљање	података	од	стране	учесника	подстакнутих	на	разговор	о	својим	
ставовима	 и	 вредностима.	 Циљ	 је	 био	 да	 они	 спонтано	 и	 искрено,	 кроз	
неформални	 разговор,	 изразе	 своја	 мишљења	 о	 породичним	 вредно-
стима.	 На	 тај	 начин,	 установљени	 фактори	 и	 трендови	 (из	 квантитати-
вних	 истраживања)	 могли	 би	 да	 се	 или	 потврде	 или	 одбаце.	 Наравно,	
група	 од	 деветоро	 испитаника	 је	 свакако	 недовољна	 за	 било	 каква	 за-
кључивања	и	шире	генерализације,	али	ће	добијени	налази	ипак	послу-
жити	за	нека	даља	истраживања.			

Полазећи	 од	 сазнања	 квантитативних	 истраживања,	 учесницима	
фокус	 групе	 су	 као	 теме	 за	 разговор	 најпре	 представљене	 тврдње	 код	
којих	 је	 установљена	 највећа	 статистички	 значајна	 корелација,	 односно	
где	се	показало	да	постоји	повезаност	високог	интензитета	између	обра-
зовања	младих	и	њихових	породичних	вредности.	Циљ	је	био	да	се	види	
да	 ли	 ће	 се	 и	 код	 учесника	 фокус	 група	 показати	 висока	 корелација	 по	
питању	поменутих	тврдњи.	

У	 истраживању	 из	 2005.	 године	 се	 показала	 највећа	 статистички	
значајна	 корелација	 између	 образовања	 младих	 и	 одговора	 на	 питање	
“Да	ли	је	оправдано	да	мушкарац	бије	своју	жену”.	Млади	учесници	фокус	
група	нису	подржали	налазе	квантитативних	истраживања,	односно	није	
се	показала	разлика	у	испољавању	вредности	између	младих	са	заврше-
ним	факултетом	и	младих	са	завршеном	основном	школом.	Факултетски	
образовани	млади	су	истицали	да:	

“Нико	нема	право	никога	да	бије	и	да	 се	не	оправдава	насиље	ни	 у	
ком	случају	(евентуално	у	случају	самоодбране	–	ако	жена	крене	пр-
ва	да	физички	малтретира	мушкарца)”.	

(мушкарац,		30	година,	факултет,	град)	

	Млади	 са	 завршеном	 средњом	 школом	 такође	 нису	 оправдавали	
насиље	што	се	види	из	исказа	једног	од	учесника:		

“Прави	мушкарац	никад,	али	никад,	не	би	требало	да	крене	да	дигне	
руку	на	било	шта	што	је	слабије	од	њега	у	том	тренутку“.		

(мушкарац,		28	година,	средња	школа,	село)		
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Међутим,	 један	 учесник	 са	 завршеном	 основном	 школом	 је	 остао	
недоступан	 за	 коментар,	 изражавајући	 неодлучност	 док	 се	 друго	 двоје	
генерално	слагало	са	твдњом	да	насиље	није	оправдано.		

	Дакле,	за	разлику	од	установљене	високе	повезаности	између	сте-
пена	 образовања	 младих	 и	 њихових	 породичних	 вредности	 до	 којих	 се	
дошло	 квантитативним	 истраживањима,	 фокус	 групни	 интервју	 није	
потврдио	повезаност.	Сви	млади	су	констатовали	да	насиље	није	оправ-
дано.	 Једини	 случај	 где	 би	 се	 могло	 наговестити	 да	 постоји	 повезаност	
јесте	 то	 што	 је	 један	 учесник	 фокус	 групе	 са	 завршеном	 основном	 шко-
лом	остао	уздржан	за	коментар	по	питању	насиља	над	женама.		

Следећа	тема	о	којој	су	се	млади	у	фокус	групи	изјашњавали	тицала	
се	тврдњи	код	којих	се	у	истраживању	из	2005.	године	такође	показала	
статистички	значајна	повезаност	са	образовањем	испитаника:	“Мушкар-
ци	су	бољи	пословни	руководиоци	од	жена”,	“Када	има	мало	могућности	
за	добијање	посла,	мушкарци	би	морали	да	имају	предност	приликом	за-
пошљавања	у	односу	на	жене”	и	“Универзитетско	образовање	је	битније	
за	 момка,	 него	 за	 девојку”.	 Код	 свих	 ових	 тврдњи	 установљено	 је	 да	 се	
млади	са	завршеним	факултетом	не	слажу	са	њима	док	се	млади	са	завр-
шеном	основном	школом	слажу	или	су	неодлучни.	Групни	интервју	је	по-
казао	донекле	сличне	налазе:	млади	са	завршеним	факултетом	су	снажно	
негодовали,	истичући	 да	су	ово	банална	схватања	и	 да	 има	толико	 бољих	
жена	 предузетника	 и	 функционера	 од	 мушкараца	 (нпр.	 Милка	 Форцан,	
Ангела	Меркел	и	друге).	Ово	се	види	из	одговора	једне	учеснице	интервјуа:		

“Кроз	 историју	 па	 до	 данас	 жене	 нису	 биле	 ни	 на	 каквој	 функцији	
већ	су	биле	само	домаћице	и	сада	долазимо	у	ситуацију	да	жене	же-
ле	да	буду	еманципованије,	траже	равноправност	и	 улазе	 у	те	пре-
дузетничке	воде.	Поставља	се	питање	да	ли	су	боље	у	томе	или	нису,	
а	оне	су	вероватно	у	истој	мери	онакве	као	и	мушкарци	у	том	послу,	не-
ке	су	добре,	неке	су	лоше,	што	се	пола	тиче,	ту	нема	никакве	разлике“.		

(жена,	28	година,	факултет,	град)	

Учесници	групног	интервјуа	са	завршеном	средњом	школом	такође	
се	нису	слагали	 са	овим	тврдњама,	а	 један	 учесник	 је	 строго	подржавао	
чињеницу	да	су	жене		равноправне	са	мушкарцима:		

“Мушкарци	нису	бољи	бизнисмени,	жене	избијају	у	први	план,	први	
пут	у	савременој	историји	да	жене	долазе	до	изражаја	и	користе	се	
свим	дозвољеним	и	недозвољеним	средствима,	али	циљ	оправдава	
средство	 и	 жене	 полако	 али	 сигурно	 освајају	 просторе	 и	 истискују	
мушкарце	 зато	 што	 могу	 да	 манипулишу	 њима,	 користе	 ресурсе	
мушкараца	 док	 сами	 мушкарци	 много	 теже	 долазе	 до	 тих	 ресурса,	
богатстава	и	позиција”.		

(мушкарац,	28	година,	средња	школа,	село)	
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Што	се	тиче	учесника	са	завршеном	основном	школом,	они	су	гене-
рално	изразили	неслагање	са	овим	тврдњама,	сматрајући	да	подједнако	
и	жене	и	мушкарци	могу	да	буду	добри	предузетници,	да	је	све	индиви-
дуално.	Међутим,	занимљиво	је	да	једна	учесница	ставља	нагласак	на	фи-
гуру	вође	у	чијој	улози	се	боље	сналази	мушкарац:		

	“Можда	 мушкарци	 делују	 сигурније	 на	 месту	 неког	 вође,	 али	 ипак	
ту	треба	да	постоји	равноправност	јер	и	жена	може	да	буде	боља	од	
неког	мушкарца”.	

(жена,	18	година,	основна	школа,	град)	

Ово	сведочи	о	томе	колико	су	традиционални	односи	надређености	
и	привилегованости	мушкараца	обликовали	свест	жена	да	оне	још	увек	
пропитују	могућност	да	преузму	неке	водеће	државне	функције.	Иако	се	
ова	учесница	генерално	залаже	за	равноправност	жена	и	мушкараца,	она	
делимично	остаје	при	мишљењу	да	можда	ипак	мушкарцима	више	лежи	
улога	вође	јер	показују	већу	сигурност	него	жене.	Посебно	је	важно	запа-
зити	да	је	ово	исказ	учеснице	која	има	завршену	основну	школу	што	иде	
у	прилог	тези	да	је	образовање	младих	у	некој	вези	са	испољавањем	по-
родичних	вредности.	Поређења	ради,	учесница	која	има	завршен	факул-
тет	је	изразила	потпуно	супротан	став.	

У	истраживању	из	2008.	године	се	показало	да	постоји	статистички	
значајна	повезаност	између	степена	образовања	испитаника	и	сагласно-
сти	са	тврдњама	“Мушкарци	треба	да	имају	исту	одговорност	према	кући	
и	деци	као	и	жене” и	“Детету	је	потребан	дом	са	оба	родитеља	да	би	сре-
ћно	 одрастало”.	 Налази	 показују	 да	 већина	 факултетски	 образованих	
младих	подржава	прву	тврдњу	док	је	у	случају	друге	тврдње	забележен	
већи	 број	 младих	 са	 завршеном	 основном	 школом	 који	 је	 подржавају.	
Што	 се	учесника	фокус	 групе	 тиче,	учесници	са	 завршеним	факултетом	
су	 генерално	 заиста	 подржали	 прву	 тврдњу	 с	 тим	 што	 исказ	 једне	 уче-
снице	 са	 завршеним	 факултетом	 рефлектује	 амбиваленцију	 према	 ра-
вноправности	полова:		

“Постоје	 неке	 ствари	 које	 треба	 жена	 да	 ради,	 а	 постоје	 неке	 које	
треба	 мушкарац.	 Заправо,	 није	 то	 нека	 јасна	 граница,	 наравно	 да	
мушкарац	треба	да	увек	ускочи	да	помогне	жени	и	жена	мушкарцу,	
али	 просто	 сматрам	 да	 жена	 боље	 ради	 неке	 ствари	 као	 што	 исто	
мушкарац	ради	боље	неке	друге	ствари,	ако	неком	боље	иде	нешто	
зашто	да	тај	неко	не	ради	то.	Мушкарци	су	физички	јачи	и	наравно	
да	 они	 треба	 да	 раде	 неке	 послове	 у	 кући	 који	 су	 физички	 захте-
внији	док	се	жене	ето	можда	боље	сналазе	у	кухињи.	Наравно	да	ће	
мушкарац	 да	 ускочи	 ако	 жена	 не	 може	 нешто	 да	 стигне,	 али	 жене	
уживају	у	тим	стварима”.		

(жена,	28	година,	факултет,	град)	
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Посебно	 је	 занимљиво	 истаћи	 да	 је	 факултетски	 образована	 жена	
испољила	 склоност	 ка	 традиционалним	 породичним	 вредностима	 што	
не	иде	у	прилог	налазу	да	млади	са	завршеним	факултетом	теже	модер-
ним	породичним	вредностима.	Учесници	фокус	групе	са	завршеном	сре-
дњом	школом	су	се	у	потпуности	залагали	за	равноправност	док	је	уче-
сница	са	завршеном	основном	школом	показала	неодлучност	сматрајући	
да	 жене	 ипак	 раде	 једне	 ствари	 боље	 а	 мушкарци	 друге.	 За	 разлику	 од	
горепоменутог	противречног	налаза,	овај	налаз	ипак	подупире	тезу	о	по-
везаности	образовања	и	породичних	вредности.	

Што	се	друге	тврдње	тиче,	потврђено	је	да	учесници	са	завршеном	
основном	 школом	 у	 потпуности	 подржавају	 ову	 тврдњу	 што	 иде	у	 при-
лог	проучаване	тезе.	Међутим,	када	су	у	питању	учесници	са	завршеним	
факултетом,	двоје	учесника	се	слагало	да	 је	детету	потребан	дом	са	оба	
родитеља,	док	је	трећи	сматрао	да	је	то	индивидуална	ствар:	

	“Не	мора	дете	да	има	оба	родитеља	да	би	постало	успешно	и	срећно	
јер	може	да	живи	са	оба	родитеља,	а	да	буде	катастрофално	детињ-
ство,	да	 га	родитељи	 малтретирају	а	може	 и	да	живи	 са	 једним	ро-
дитељем	и	да	буде	успешно	јер	му	тај	један	родитељ	пружа	сву	љубав“.		

(мушкарац,		28	година,	факултет,	град)	

Став	овог	учесника	подупире	претходне	налазе,	али	друго	двоје	фа-
култетски	образованих	учесника	не	заступа	такво	гледиште	што	поново	
сведочи	о	томе	да	нема	повезаности	образовања	и	породичних	вредности.	
О	њиховом	опредељењу	и	очекивањима	речито	говоре	следећи	искази:		

“Ако	пођемо	од	тога	да	дете	одраста	само	са	мајком,	и	ако	је	у	питању	
дечак	на	пример,	он	је	у	старту	депривиран	и	без	неопходне	подршке	
мушког	родитеља.	Довољно	је	да	клинац	изађе	на	улицу	и	да	га	крсте	
“mama`s	boy”.	 Друго,	 очинска	 фигура,	код	 младог	 детета	 ствара	 пер-
цепцију	да	он	има	неку	јачу	заштиту,	неког	на	кога	да	се	угледа,	знаш	
оно	кад	се	клинци	нађу	на	улици	па	кажу	“чији	тата	 је	јачи,	мој	тата	
ће	да	бије	твог	тату”..	Што	се	тиче	мајке	са	друге	стране,	ако	одраста	
само	 са	 оцем,	 имамо	 случај	 да	 је	 отац	 амбивалентан,	 заинтересован	
али	 и	 незаинтересован,	 више	 би	 да	 он	тера	 неки	 свој	 ћеф.	 Све	 је	 до	
индивидуе,	то	може	и	да	му	користи,	али	и	да	му	одмаже	зато	што	га	
чини	емоционално	недодирљивим	према	жени.	Е	сад,	овде	је	питање	
да	л	то	чини	срећно	детињство.	А	шта	је	концепт	срећног	детињства?”	

(мушкарац,		30	година,	факултет,	град)	

“И	отац	и	 мајка	 имају	неку	своју	фигуру	коју	преносе	 детету,	 мајка	
неку	брижну,	нежну	страну,	мајчинску	љубав	без	обзира	да	ли	је	де-
те	 мушког	 или	 женског	 пола,	 а	 отац	 опет	 неку	 сигурност,	 стабил-
ност,	те	свакако	спој	та	два	могу	да	донесу	детету	и	најбоље	васпи-
тање	и	најбоље	услове	за	одрастање.	Нужно	оба	значи.”	

(жена,	28	година,	факултет,	град)	
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И	у	овом	случају	имамо	став	учеснице	са	завршеним	факултетом	у	
коме	се	огледа	традицонални	породични	образац.	Међутим,	 занимљиво	
је	да	и	факултетски	образовани	мушкарац	испољава	традицоналне	поро-
дичне	вредности	залажући	се	да	је	детету	потребан	дом	са	оба	родитеља.		

За	разлику	од	њих,	један	од	учесника	групног	интервјуа	са	заврше-
ном	 средњом	 школом	 се	 показао	 као	 следбеник	 модерних	 породичних	
вредности	јер	је	изјавио	да		 је	све	индивидуално,	да	зависи	од	особе,	од	
средине	у	којој	одраста,	од	много	фактора.	Његов	је	став	да	неће	нужно	
заједница	са	оба	родитеља	допринети	срећном	детињству	детета:		

“Тај	концепт	породице	је	дефинитивно	превазиђен	и	тотално	је	ин-
дивидуално	од	детета	до	детета	и	од	тих	људи	са	којима	он	одраста	
какав	ће	да	постане.	Није	сигурност	да	ће	дете	да	буде	нормално	и	
да	израсте	у	нормалну	особу	ако	је	у	породици	и	са	једним	и	са	дру-
гим	 родитељем.	 Значи,	 то	 апсолутно	 не	 мора	 да	 значи.	 Лично	 ми-
слим	да	је	ова	заједница	трула	и	превазиђена	и	мислим	из	мојих	не-
ких	искустава	пошто	знам	доста	људи	и	са	једним	или	без	родитеља,	а	
који	су	далеко	далеко	 постали	 јаки	и	добри	људи	и	успешнији	од	нас	
који	смо	одрастали	у	неким	нормалним	породицама,		са	оба	родитеља.”	

(мушкарац,		28	година,	средња	школа,	село)	

У	овом	случају	се	показало	да	образовање	младих	не	утиче	на	испо-
љавање	њихових	породичних	вредности.	Већина	учесника	фокус	групног	
интервјуа	се	залаже	за	традиционалну	породицу	са	оба	родитеља	као	ну-
жан	предуслов	за	срећно	одрастање	детета,	односно	нису	установљене	зна-
чајне	разлике	између	испољавања	породичних	вредности	од	стране	мла-
дих	са	завршеним	факултетом	и	младих	са	завршеном	основном	школом.	

Истраживањем	из	2013.	године	код	само	једне	тврдње	показала	се	
статистичка	 значајност	 зависно	 од	 образовања	 испитаника.	 То	 је	 била	
тврдња	„Хомосексуалност	је	оправдана“,	а	установљено	је	да	већина	мла-
дих	 са	 завршеном	основном	школом	сматра	да	хомосексуалност	никада	
није	оправдана.	И	у	истраживању	из	2015.	године	установљена	је	стати-
стички	 значајна	 повезаност	 између	образовања	и	генералног	прихвата-
ња	хомосексуалаца	и	лезбејки,	као	и	одобравања	да	се	у	суседство	досели	
хомосексуални	пар.	Резултати	показују	да	млади	са	завршеном	основном	
школом	у	већини	доживљавају	хомосексуалце	и	лезбејке	као	потпуно	не-
прихватљиве,	 као	 и	 да	 би	 се	 у	 ситуацији	 евентуалног	 досељавања	 у	 су-
седство	 осећали	 незаинтересовано	 и	 лоше.	Пошто	 су	 се	 све	 три	 тврдње		
тицале	 хомосексуалности,	 учесницима	 фокус	 групе	 су	 представљене	
обједињено	као	теме	за	разговор.	Показало	се	да	су	углавном	сви	учесни-
ци	 толерантни	 и	 да	 генерално	 немају	 ништа	 против	 хомосексуалности.	
Међутим,	 занимљив	 је	 исказ	 учеснице	 групног	 интервјуа	 са	 завршеном	
основном	школом	која	је	реално	сагледала	структурална	ограничења	за	
остварење	права	хомосексуалаца	у	Србији:	
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“Мислим	 да	 геј	 код	 нас	 не	 може	 да	 се	 осећа	 пријатно	 јер	 углавном	
људи	кад	их	сретну	на	улици	мисле	да	је	то	грозно	и	да	није	нормал-
но	 те	 он	 и	 не	 може	 да	 се	 понаша	 као	 нормалан	 човек	 зато	 што	 ће	
увек	да	га	осуђују	због	тога”.		

(жена,	19	година,	основна	школа,	град)	

Посебно	 је	 важан	 исказ	 друге	 учеснице	 са	 завршеном	 основном	
школом	која	сматра	да	је	црква	у	Србији	главни	фактор	који	утиче	на	то	
да	људи	негативно	гледају	на	хомосексуалност:		

“Свако	 има	 право	 на	 своје	 сексуално	 опредељење	 ако	 не	 угрожава	
никога,	сами	могу	да	бирају	и	кога	ће	да	воле	и	с	ким	желе	да	про-
веду	живот.	Проблем	у	Србији	је	што	велики	утицај	има	црква	и	ре-
лигија	која	не	дозвољава	легализацију	тих	бракова,	а	самим	тим	што	
они	то	не	подржавају	утичу	и	на	остале	људе	у	земљи	да	формирају	
такво	мишљење”.		

(жена,	20	година,	основна	школа,	село)	

Таква	перспектива	је	присутна	и	код	учесника	са	завршеном	сред-
њом	школом.	Тако	један	учесник	каже:	

“Код	 нас	 је	 још	 од	 90-их	 заступљен	 поремећени	 систем	 вредности,	
кад	се	распала	бивша	Југа	и	кад	су	били	ратови,	а	та	деца	која	су	са-
да	 људи,	 чији	 сам	 и	 ја	 припадник,	 једноставно	 нису	 васпитавана	 у	
том	неком	правцу	да	толеришу	то	и	да	је	то	једноставно	ненормал-
но.	Међутим,	то	је	поремећај	с	којим	се	људи	рађају,	значи	није	нико	
преко	 ноћи	 одлучио	 да	 буде	 геј	 или	 лезбејка,	 тако	 да	 што	 се	 мене	
тиче,	а	ја	сам	мало	живео	и	радио	у	Бечу	тако	да	сам	се	нагледао	сва-
чега,	 апсолутно	 мени	 лично	 ништа	 не	 смета,	 не	 би	 ми	 сметало	 да	
сретнем	неког	да	се	љуби	и	да	се	држи	за	руке.	Е	сад	та	парада,	јед-
ноставно	 мислим	 да	 се	 користи	 та	 цела	 ситуација	 да	 се	 упери	 пр-
стом	 у	 нас,	мислим	да	није	толика	 мржња.	Ми	 имамо	те	 групације,	
хулигане	 али	 они	 нису	 сконцентрисани	 само	 на	 геј	 групе	 већ	 могу	
да	пребију	све	живо	што	хода.	Пумпају	се	вештачки	ствари	да	се	за-
ташкају	 прави	 проблеми	 друштва	 као	 што	 су	 незапосленост,	 бела	
куга,	немаштина,	а	вести	бомбардују	да	се	прихвате	неки	људи	који	
су	другачије	сексуалне	оријентације”.		

(мушкарац,		28	година,	средња	школа,	село)	

У	 овом	 случају,	 породично	 васпитање	 се	 види	 као	 заслужно	 за	 то	
што	се	на	хомосексуалност	гледа	као	на	нешто	ненормално.	Такође,	врло	
је	 битно	 запазити	 да	 се	 учесник	 дотиче	 геј	 параде	 као	 паравана	 који	
служи	да	сакрије	праве	проблеме	друштва	(незапосленост,	немаштину	и	
белу	кугу).	Он	истиче	да	се	мржња	према	хомосексуалцима	и	насиље	пре-
ма	 њима	 пласира	 као	 главни	 друштвени	 проблем	 са	 којим	 се	 треба	
изборити	у	Србији	што	доводи	до	тога	да	многи	негативно	гледају	на	хо-
мосексуалност.	



Образовање и породичне вредности младих у Србији 

83	

Што	 се	 тиче	 учесника	 са	 завршеним	 факултетом,	 они	 сматрају	 да	
свако	има	права	на	своју	сексуалну	оријентацију,	да	свако	може	да	воли	
кога	жели,	било	да	је	то	особа	истог	пола	или	не,	као	и	да	су	ова	питања	у	
вези	 оправдавања	 хомосексуалности	 у	 развијеним	 земљама	 благостања	
одавно	 превазиђена.	 Тамо	 људи	 уживају	 и	 немају	 потребе	 да	 сопствене	
фрустрације	 и	 бес	 због	 било	 чега	 у	 животу	 искаљују	 на	 другима	 и	 дају	
свој	 суд	 о	 било	 чему.	 Да	 је	 таква	 ситуација,	 види	 се	 из	 исказа	 једног	 од	
факултетски	образованих	учесника:	

	“То	није	питање	прихватања,	него	питање	толеранције.	Треба	бити	
толерантан	према	свакоме	у	сваком	случају“.		

(мушкарац,		30	година,	факултет,	град)	

Међутим,	 занимљиво	 је	 истаћи	 да	 други	 факултетски	 образовани	
учесник,	 поред	 генералног	 прихватања	 хомосексуалца,	 ипак	 ставља	 на-
гласак	на	питање	геј	параде:	

“Мени	лично	не	смета	да	видим	два	геја	да	се	љубе,	да	се	држе	за	ру-
ке,	да	ми	дођу	у	комшилук,	можемо	да	попијемо	пиће,	могу	да	одржа-
вају	 геј	 параду,	небитно.	 Искрено	 можда	 бих	 и	 ја	 учествовао	 на	 тој	
геј	 паради	 да	 подржим,	 али	 нећу	 зато	 што	 се	 то	 злоупотребљава,	
зато	што	се	све	врти	око	новца,	да	они	добијају	донације	–	геј	лоби”.		

(мушкарац,		28	година,	факултет,	град)	

	Сумирањем	 исказа	 свих	 учесника	 фокус	 група	 могу	 се	 издвојити	
одређени	фактори	које	они	виде	као	кључне	за	питање	хомосексуалности	
у	нашој	земљи.	На	првом	месту,	ту	је	православна	црква	која	строго	осу-
ђује	хомосексуалност.	Упоредо	с	православљем,	годинама	породично	ва-
спитање	у	Србији	обликује	младе	генерације	да	негативно	гледају	на	хо-
мосексуалност.	 Као	 последица	 свега	 тога,	 долази	 до	 тога	 да	 народ	 у	 зе-
мљи	строго	осуђује	геј	параду	и	инсистирање	на	томе	да	хомосексуалне	
особе	 остваре	 своја	 права.	 Сматра	 се	 да	 то	 није	 од	 примарне	 важности	
поред	многих	других	проблема	па	се	негативно	гледа	на	геј-лоби	и	свако	
промовисање	хомосексуалности		у	земљи.	

Учесницима	фокус	групе	је	представљено	још	пар	тврдњи	које	су	у	
истраживању	из	2015.	године	показале	статистички	значајну	повезаност	
са	образовањем	испитаника.	Биле	су	то	тврдње	o	најбољим	годинама	за	
мушкарца	да	се	ожени	и	за	жену	да	се	уда.	Установљено	је	да	млади	са	за-
вршеном	основном	школом	сматрају	да	су	тридесете	године	оптималне	
за	мушкарце,	а	двадесет	и	пет	година	за	жене,	док	су	млади	са	завршеним	
факултетом	сматрали	да	су	и	за	мушкарце	и	за	жене	тридесете	најбоље	
за	ступање	у	брак,	па	и	после	тридесете	године.	Учесници	фокус	групе	са	
завршеним	факултетом	у	 великој	 мери	подржавају	ове	налазе.	 Оно	што	
је	битно	јесте	да	се	разликују	само	разлози	због	којих	одређени	учесници	
сматрају	да	су	касније	године	боље	за	ступање	у	брак.	Углавном,	они	ста-



Ивана Манић 

84	

вљају	нагласак	на	образовање	и	дуже	студирање	што	се	и	види	из	следе-
ћих	исказа:	

“Данас	људи	касније	ступају	у	брак	због	образовања,	раније	се	људи	
нису	 школовали	 до	 касних	 година,	 и	 зато	 су	 можда	 из	 досаде	 или	
ето	 нађу	 посао	 после	 средње	 школе	 и	 жене	 се	 или	 удају,	 а	 сада	 је	
доста	другачије	јер	многи	млади	имају	високо	образовање	и	можда	
зато	касније	ступају	у	брак,	тада	су	зрелији,	али	опет	све	зависи	од	
људи,	 све	 је	 индивидуално,	 и	 млађи	 људи	 могу	 доста	 добро	 да	 се	
снађу	у	тим	брачним	водама	и	васпитању	деце”.		

(жена,		28	година,	факултет,	град)	

“Идеалне	године	за	 удају	жене	су	26,	27	година.	Мораш	да	узмеш	 у	
обзир	два	фактора:	прво,	умни	фактор	–	колико	је	човек	умно	спосо-
бан	у	18-ој	а	колико	у	24-ој,	25-ој	години,	а	друго	биолошки	фактор	
и	то	баш	код	жена,	јер	жена	најлакше	рађа	што	је	млађа,	па	јој	27	го-
дина	 дође	 као	 нека	 горња	 граница.	 Мислим,	 нема	 ту	 неког	 једин-
ственог	 правила,	 на	 пример,	нека	девојка	 која	 затрудни	 у	 29	па	 да	
мора	да	 значи	 да	 ће	 да	 јој	 буде	 тешка	 трудноћа	 али	 тражи	 се	 нека	
златна	средина,	да	буде	оптимална”.	

(мушкарац,		30	година,	факултет,	град)	

 Међутим,	учесници	са	завршеном	средњом	школом	сматрају	да	ни-
је	 дуже	 образовање	 разлог	 због	 ког	 млади	 данас	 све	 касније	 ступају	 у	
брак.	О	томе	говори	следећи	исказ:	

“Светска	статистика	каже	да	када	се	узму	људи	после	25	године,	не-
битно	мушко	женско,	само	да	је	после	25,	ти	бракови	су	стабилнији,	
јачи,	нормалнији	него	ови	који	се	заснивају	у	неком	ранијем	перио-
ду,	а	ја	мислим	да	кад	је	човек	у	најбољим	годинама,	а	то	су	већ	21,	
22	за	мушкарца,	то	је	неки	период	кад	се	иде	и	у	војску,	додуше	сад	
се	и	не	иде	али,	тад	се	сматра	да	човек	сазрева,	те	су	и	за	мушко	и	за	
женско	праве	године	да	се	ступи	у	брак	од	21,	22	до	25,	26,	`ајде	27	
нека	буде	плафон,	али	то	је	право	време,	тад	си	најјачи,	најпродук-
тивнији.	 Дуже	 образовање	 није	 узрок	 за	 касније	 ступање	 у	брак,	 ја	
из	личног	искуства	и	околине	 могу	да	кажем	да	знам	сијасет	људи	
који	нису	ишли	даље	од	средње	школе	и	који	су	већ	у	неким	триде-
сетим	годинама,	а	нису	ушли	у	брачне	воде	а	те	неке	године	31,	32,	
33	нису	уопште	добре	да	се	уђе	у	брак	јер	су	то	године	кад	је	човек	
презасићен	 са	 доста	 тога	 баш	 из	 свих	 тих	 сазнања,	 из	 искуства	 и	
брак	као	брак	му	не	представља	велики	изазов,	задовољство,	зато	и	
не	трају	дуго	ти	бракови”.		

(мушкарац,	28	година,	средња	школа,	село)	

Што	се	тиче	учесника	групе	са	завршеном	основном	школом,	они	се	
генерално	држе	“биолошког	сата”	и	сходно	томе,	сматрају	да	млади	тре-
ба	што	раније	да	ступе	у	брак:	
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	“Жена	треба	што	раније	да	ступи	у	брак	и	оствари	се	као	мајка	јер	је	
након	26,	27,	28		мало	касно	за	ступање	у	брак	због	тога	што	треба	
да	се	рађају	деца	па	је	питање	хоће	ли	све	то	ићи	како	треба”.	

(жена,	18	година,	основна	школа,	град)	

У	овом	случају	искази	учесника	фокус	група	су	у	потпуности	потвр-
дили	 налазе	 квантитативних	 истраживања.	 Показало	 се	 да	 млади	 са	
завршеним	факултетом	заиста	теже	модерним	породичним	вредностима	
које	подразумевају	касније	године	за	ступање	у	брак,	док	млади	са	завр-
шеном	 основном	 школом	 остају	 верни	 традиционалним	 породичним	
вредностима	сматрајући	да	људи	треба	што	раније	да	ступе	у	брак.	

Интервјуом	су	обухваћене	и	тврдње	о	главној	предности	ванбрачне	
заједнице	у	односу	на	брак,	односно	брака	у	односу	на	ванбрачну	зајед-
ницу.	Налази	квантитативних	истраживања	су	показали	да	највећи	број	
младих	са	завршеном	основном	школом	сматра	да,	када	је	у	питању	гла-
вна	 предност	 ванбрачне	 заједнице	 у	 односу	 на	 брак,	 нема	 предности	 и	
нема	разлике,	док	млади	са	завршеним	факултетом	поред	тога	истичу	и	
лакше	окончање	везе	 и	 већу	независност	 партнера.	Што	се	 тиче	главне	
предности	 брака	 у	 односу	 на	 ванбрачну	 заједницу,	 највећи	 број	 младих	
са	завршеном	основном	школом	сматра	да	брак	обезбеђује	већу	одговор-
ност	између	партнера	док	млади	са	завршеним	факултетом	сматрају	да	
нема	предности	и	нема	разлике.		

Учесници	 групе	 са	 завршеним	 факултетом	 заиста	 изражавају	 став	
да	између	ове	две	заједнице	нема	разлике,	да	су	брак	и	ванбрачна	зајед-
ница	 изједначени	 и	 законом	 и	 да	 деца	 рођена	 у	 ванбрачној	 заједници	
имају	иста	права	као	и	деца	рођена	у	брачној	заједници.	 	Следећи	исказ	
верно	описује	њихове	ставове:	

"Што	се	тиче	функционисања	двоје	људи	и	уопште	детета	ту,	неког	
заједничког	живота	генерално,	нема	уопште	везе	да	ли	су	потписа-
ли	тај	папир	или	не,	лакше	је	можда	због	детета,	због	неких	осигу-
рања,	чисто	папиролошки,	однос	између	две,	три	особе	нема	уопште	
везе	да	ли	су	у	браку	или	не”.		

(жена,	28	година,	факултет,	град)	

Међутим,	учесници	са	завршеном	средњом	школом	се	више	залажу	
за	брачну	заједницу	јер	је	однос	„некако“	формалнији,	долази	до	промене	
презимена	а	„кад	жена	узме	туђе	презиме	то	је	чин	љубави	и	поштовања” 
(мушкарац,	28	година,	 средња	школа,	село).	Такође,	истичу	да	 је	брачна	
заједница	сигурнија	о	чему	говори	следећи	исказ:		

	“Ако	сутрадан	буду	неке	неприлике	па	дође	до	развода,	да	не	буде	
једна	страна	оштећена,	да	она	буде	ту,	борави	и	после	једног	дана	да	
мора	само	да	ишета	одатле”.		

(мушкарац,	30	година,	средња	школа,	град)	
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Што	се	тиче	учесника	фокус	групе	са	завршеном	основном	школом,	
они	се	такође	залажу	за	брачну	заједницу	јер	је	сигурнија	и	нагласак	ста-
вљају	на	дуговечност	заједнице:	

	“Партнери	су	ближи	и	сигурнији	једно	другом,	свесни	су	да	су	заједно	
и	да	неће	моћи	сутрадан	тако	лако	да	се	раставе”.		

(жена,	18	година,	основна	школа,	град)	

Дакле,	и	по	питању	брачне	и	ванбрачне	заједнице,	показало	се	по-
клапање	 налаза	 квантитативних	 истраживања	 и	 налаза	 фокус	 групног	
интервјуа.	Млади	учесници	фокус	групе	са	завршеним	факултетом	изја-
вљују	да	нема	разлике	између	брачне	и	ванбрачне	заједнице	јер	су	деца	
рођена	 у	 овим	 заједницама	 изједначена.	 Међутим,	 млади	 са	 завршеном	
основном	школом	ипак	истичу	сигурност	и	дуговечност	брачне	заједнице.	

Напослетку,	размотрене	су	још	две	тврдње	за	које	се	показала	ста-
тистички	значајна	повезаност	са	образовањем	испитаника:	значај	деви-
чанства	(невиности)	за	избор	партнера	 и	 оправдање	абортуса.	По	 пита-
њу	 девичанства,	 установљено	 је	 да	 је	 оно	 генерално	 било	 неважно	 за	
младе,	 али	 да	 је	 одређени	 број	 младих	 са	 завршеном	 основном	 школом	
ипак	 вредновао	 девичанство	 као	 битно.	 У	 случају	 оправдања	 абортуса,	
највећи	 број	 младих	 са	 завршеном	 основном	 школом	 је	 сматрао	 да	 би	
абортус	требало	да	буде	законом	забрањен	осим	у	случајевима	када	је	то	
медицински	оправдано	за	разлику	од	младих	са	завршеним	факултетом	
који	су	сматрали	да	би	требао	да	буде	легалан.		

Учесници	фокус	групе	су	скоро	у	потпуности	потврдили	ове	налазе.	
Факултетски	образовани	учесници	су	изјавили	да	је	девичанство	у	дана-
шње	време	превазиђено	и	да	није	пресудно	за	формирање	везе.	Један	од	
ових	учесника	је	изјавио	да	је	„21.	век	и	да	више	нико	не	очекује	да	се	не-
ко	чува	за	партнера” (мушкарац,		28	година,	факултет,	град).	

Искази	учесника	 са	 завршеном	средњом	школом	такође	сведоче	о	
томе	да	девичанство	није	битно,	да	је	то	данас	скоро	па	немогуће	наћи	и	
да	се	и	не	очекује	од	партнера	да	буде	невин.	Међутим,	код	младих	са	за-
вршеном	 основном	 школом	 је	 присутно	 извесно	 “превирање”	 између	
онога	што	би	они	хтели	и	онога	што	се	од	њих	очекује:	

“Ја	сам	одрасла	у	таквој	породици	где	 се	верује	да	треба	да	 се	чува	
невиност	до	брака.	Можда	је	то	данас	немогуће	очувати,	али	мислим	
да	би	свакако	требало	да	се	потрудимо.	“		

(жена,	19	година,	основна	школа,	град)	

“Девичанство	можда	јесте	превазиђено	али	на	то	доста	утиче	питање	
вере	и	религиозности	и	да	ће	се	религиозни	људи	више	трудити	да	
остану	чедни	до	брака.”		

(жена,	20	година,	основна	школа,	град)	
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Стиче	се	утисак	да	на	младе	са	завршеном	основном	у	великој	мери	
утиче	породично	васпитање	са	једне	стране,	али	и	вера	и	црква	у	нашој	
земљи,	 са	 друге	 стране.	 Можемо	 закључити	 да	 слични	 фактори	 делују	
као	и	у	случају	хомосексуалности.	

 Што	се	оправдања	абортуса	тиче,	факултетски	образовани	учесни-
ци	интервјуа	су	изјавили	да	извршење	абортуса	треба	да	буде	самостал-
на	одлука	жене,	њен	слободан	избор	и	да	треба	да	буде	легалан	и	дозво-
љен	у	свим	случајевима.	Један	учесник	са	завршеном	средњом	школом	је	
такође	изјавио	да	абортус	треба	да	буде	дозвољен	“али	да	ту	одлуку	не	
би	требало	само	жена	да	доноси	већ	да	узме	у	обзир	и	партнера”. Друга	
двојица	су	била	против	абортуса,	али	су	се	ипак	сложила	да,	ако	се	откри-
је	 деформитет	 фетуса	 или	 је	 до	 зачећа	 дошло	 силовањем,	 трудноћа	 би		
требало	да	се	прекине.	Учесници	са	завршеном	основном	школом	су	ге-
нерално	 сматрали	 да	 би	 абортус	 требало	 да	 буде	 забрањен,	 али	 једна	
учесница	се	ипак	није	сложила	што	се	може	видети	из	следећег	исказа:	

“Ако	је	девојка	малолетна	на	пример,	требало	би	да	абортира,	до	тре-
ћег	месеца	је	могуће	извршити	то,	чак	иако	би	се	то	забранило,	жене	
би	опет	нашле	неки	начин	што	би	их	само	послало	на	црно	тржиште”.		

(жена,	18	година,	основна	школа,	град)	

Дакле,	 сви	 учесници	 фокус	 групног	 интервјуа	 са	 завршеним	 фа-
култетом	 и	већина	учесника	интервјуа	са	завршеном	основном	школом	
показују	истоветност	испољавања	породичних	вредности	са	онима	уста-
новљеним		у	квантитативним	истраживањима.	

 
***	

У	истраживању	се	пошло	од	претпоставке	да	се,	са	повећањем	сте-
пена	 образовања,	 повећава	 и	 број	 младих	 који	 се	 залажу	 за	 либерални	
вредносни	образац	док	 истовремено	 одбацују	традиционално-патријар-
хални	модел	породичних	односа.	Такође,	претпоставка	је	била	да	се	ви-
сокообразовани	 млади	 виде	 као	 носиоци	 промена	 у	 партнерском	 пона-
шању	јер	више	теже	савременом	моделу	родних	односа	и	имају	модерни-
је	 ставове.	 За	 разлику	 од	 њих,	 млади	 са	 завршеном	 основном	 школом	
имају	традиционалније	ставове	и	теже	одржању	традиционалне	породи-
чне	структуре	и	односа.	

Могло	би	се	рећи	да	се	одговори	младих	који	су	учествовали	у	фо-
кус	 групи	 у	 већини	 случајева	 подударају	 са	 установљеним	 налазима	
квантитативних	истраживања	и	да	образовање	младих	донекле	утиче	на	
испољавање	 породичних	 вредности	 младих	 људи	 у	 Србији.	 Налази	
квантитативних	истраживања	су	показали	 да	 повезаност	 варира	од	ни-
ске	до	високе	док	су	налази	фокус	групног	интервјуа	такође	потврдили	
постојање	 повезаности	 различитог	 интензитета.	 Не	 постоје	 јасно	 изра-
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жене	 разлике,	 али	 је	 евидентно	 да	 млади	 изражавају	 делимично	 несла-
гање	или	неодлучност	по	питању	многих	тврдњи	из	породичног	домена.	
Дошло	се	до	следећих	налаза:	 

Потврђено	је	да	скоро	сви	учесници	фокус	групе	генерално	не	одо-
бравају	насиље	над	женама	већ	се	залажу	за	равноправност	полова	(и	у	
јавној	и	у	приватној	сфери).	Нема	разлике	између	учесника	са	завршеним	
факултетом	и	учесника	са	завршеном	основном	школом.	Међутим,	одсту-
пање	се	ипак	показало	у	два	случаја.	Једна	учесница	са	завршеним	факул-
тетом	се	не	слаже	са	тим	да	би	мушкарци	и	жене	требало	да	буду	једнаки	
у	 приватној	 сфери	 што	 одудара	од	 почетних	 налаза.	 Друго,	 учесница	 са	
завршеном	основном	школом	пропитује	равноправност	мушкараца	и	же-
на	 у	 јавној	 сфери.	 Иако	се	генерално	 залаже	за	равноправност	 полова	и	
сматра	да	 би	 мушкарци	и	жене	 требало	да	буду	 једнаки,	она	 истиче	 	да	
можда	ипак	мушкарци	 делују	сигурније	 на	месту	неког	вође	у	друштву.	
Ово	је	посебно	важан	податак	јер	сведочи	о	томе	колико	су	патријархал-
ни	односи	надређености	и	привилегованости	мушкараца	у	друштву	ути-
цали	на	обликовање	свести	код	жена.	Без	обзира	на	висок	степен	образо-
вања	који	су	постигле,	неке	жене	још	увек	сматрају	да	нису	“довољно	до-
расле”	мушкарцима	у	јавној	сфери.	

Учесници	за	завршеном	основном	школом	су	испољили	традицио-
налне	породичне	вредности	и	по	питању	залагања	за	традиционалну	по-
родицу	са	оба	родитеља	што	такође	потврђује	почетне	налазе.	Међутим,	
за	 разлику	 од	 почетних	 налаза	 да	 факултетски	 образовани	 млади	 сма-
трају	 да	 детету	 није	 нужно	 потребна	 породица	 са	 оба	 родитеља	 да	 би	
срећно	одрастало,	два	од	три	учесника	фокус	групног	интервјуа	са	завр-
шеним	факултетом	су	се	такође	залагала	за	традиционалну	породицу	са	
оба	 родитеља,	 што	 сведочи	 о	 томе	 да	 већина	 учесника	 има	 традицио-
налније	ставове.	И	овде	се	није	показала	разлика	између	учесника	са	за-
вршеним	 факултетом	 и	 учесника	 са	 завршеном	 основном	 школом.	 Упр-
кос	високом	степену	образовања,	учесници	и	даље	испољавају	традицио-
налне	породичне	вредности.	

Што	се	тиче	оправдања	хомосексуалности,	скоро	сви	учесници	фо-
кус	групног	интервјуа	су	имали	позитиван	став	према	хомосексуалцима,	
али	 су	 излагали	 зашто	се	у	друштву	ипак	претежно	 негативно	 гледа	на	
хомосекуалце.	Занимљиво	је	да	 је	 један	учесник	са	завршеним	факулте-
том	изразио	нешто	негативнији	став	(што	одступа	од	почетних	налаза)	
јер	је	изјавио	да	би	можда	и	учествовао	на	геј	паради	да	подржи	хомосек-
суалце,	али	неће	зато	што	се	то	злоупотребљава	како	би	они	добили	до-
нације	 (геј-лоби). Када	 је	 у	 питању	 став	 према	абортусу,	 такође	 је	 уста-
новљено	 делимично	 подударање	 са	 почетним	 налазима	 јер	 сви	 факул-
тетски	образовани	учесници	оправдавају	абортус,	али	га	оправдава	и	је-
дна	 учесница	 са	 завршеном	 основном	 школом	 што	 опет	 представља	
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одступање.	Може	се	наслутити	закључак	да	степен	образовања	нема	не-
ке	значајније	везе	са	ставом	према	хомосексулности	и	абортсу.	

На	крају,	биће	представљене	оне	тврдње	код	којих	 је	установљено	
потпуно	 поклапање	 налаза	 фокус	 група	 са	 налазима	 квантитативних	
истраживања.	 На	 првом	 месту,	 установљено	 је	 да	 и	 међу	 учесницима	
фокус	 групе	постоје	разлике	 у	 погледу	тога	 које	 године	 се	виде	 као	опти-
малне	за	ступање	у	брак.	Док	учесници	са	завршеним	факултетом	сматрају	
да	је	боље	да	се	у	каснијим	годинама	ступи	у	брак,	учесници	са	завршеном	
основном	 школом	 сматрају	 да	 је	 боље	 да	 се	 то	 учини	 раније.	 Као	 главни	
узрок	каснијег	ступања	у	брак,	наводи	се	образовање	и	дуже	студирање.	
Може	се	претпоставити	да	високообразовани	млади	залагањем	за	касни-
је	ступање	у	брак	покушавају	да	оправдају	своје	дуже	школовање	након	
чега	 се	 углавном	 одлучују	 на	 брак.	 На	 тај	 начин,	 њихово	 образовање	
обликује	и	њихово	испољавање	модерних	породичних	вредности.	

Даље,	 разлике	 постоје	 и	 у	 ставу	 према	 брачној/ванбрачној	 заје-
дници.	 Учесници	 са	 завршеним	 факултетом	 сматрају	 да	 између	 ових	
заједница	 нема	 никакве	 разлике	 док	 учесници	 са	 завршеном	 основном	
школом	ипак	потенцирају	чињеницу	да	је	брак	сигурнија	и	дуговечнија	
институција.	Једно	од	објашњења	би	могло	да	буде	оно	које	истиче	да	ве-
ћи	степен	 образовања	подразумева	и	већи	степен	 слободе	и	 независно-
сти	што	утиче	на	то	да	факултетски	образовани	млади	теже	“лабавијем”	
односу	између	партнера	па	се	одлучују	за	ванбрачну	заједницу.		

На	крају,	последња	тврдња	код	које	су	установљене	разлике	пред-
ставља	 став	 према	 девичанству.	 Учесници	 са	 завршеним	 факултетом	
сматрају	да	девичанство	данас	више	није	на	цени	док	учесници	са	завр-
шеном	 основном	 школом	 сматрају	 да	 оно	 још	 увек	 представља	 врлину.	
Ово	се	такође	може	објаснити	чињеницом	да	су	факултетски	образовани	
млади	много	отворенији	и	спремни	на	експериментисање	са	различитим	
сексуалним	праксама.	

 
 

Закључак	
 

Резултати	истраживања	показују	да	се	потпуно	поклапање	кванти-
тативних	 и	 квалитативних	 налаза	 показало	 у	 случају	 само	 три	 тврдње.	
Дошло	се	до	налаза	да	образовање	младих	утиче	на	то	да	они	изражавају	
различите	породичне	вредности.	Може	се	рећи	да	су	под	утицајем	разли-
читог	степена	образовања	млади	у	Србији	одређени	вредностима	будућ-
ности	 (секуларно-рационалним	 вредностима)	 или	 су	 одређени	 вредно-
стима	прошлости	(традиционалним	вредностима).	Факултетски	образо-
вани	 млади	 следе	 неке	 глобалне	 трендове,	 као	 што	 је	 одлагање	 засни-
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вања	породице	у	касне	двадесете	и	ране	тридесете,	залажу	се	за	алтерна-
тивне	породичне	и	брачне	облике	(ванбрачне	кохабитације)	и	теже	екс-
периментисању	 са	 сексуалношћу	 што	 се	 закључује	 на	 основу	 тога	 што	
девичанство	сматрају	неважним.	За	разлику	од	њих,	млади	са	завршеном	
основном	школом	остају	верни	традиционалним	институцијама	у	Срби-
ји,	односно	теже	браку	и	његовом	раном	склапању	као	и	очувању	пред-
брачне	невиности.		
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Ivana	Manić	

EDUCATION	AND	YOUTH	FAMILY	VALUES	IN	SERBIA	

Summary:	 The	 paper	 deals	 with	 the	 analysis	 of	 the	 results	 of	 the	 research	 of	 youth	
family	 values	 in	 Serbia	 conducted	 in	 the	 period	 from	 2005	 to	 2015.	 The	 starting	
assumption	 of	 the	work	 was	 that	some	general	 trends	 and	 factors	have	 a	significant	
impact	on	family	values,	that	is,	on	the	evaluation	of	certain	family	models,		division	of	
work	 within	 the	 family	 and	 other	 elements	 of	 family	 structure	 and	 dynamics.	 The	
analysis	 of	 the	 results	 of	 the	 above	 research	 has	 shown	 that	certain	 factors,	 such	 as	
education,	marital	status	and	sex,	really	affect	family	values	of	young	people.	In	addition	
to	the	analysis,	 focus	group	 interviews	 were	conducted	with	the	 aim	of	checking	the	
findings,	i.e.	explaining	and	understanding	the	observed	factors	and	trends.	The	paper	
presents	 a	 comparison	 of	 the	 findings	 of	 quantitative	 research	 and	 the	 focus	 group	
interviews	on	education	of	young	people	and	its	impact	on	family	values.	
	
Key words:	Education,	Family	Values,	Youth,	Serbia.	
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Ужице	 	 	 	 	 													 	 	Прегледни	научни	рад	

РЕЛАЦИЈЕ	ИЗМЕЂУ	АНТРОПОЛОГИЈЕ	И	КЊИЖЕВНОСТИ	
–	ДОПРИНОС	ИНТЕРПРЕТАТИВНОГ	ПРИСТУПА		

КЛИФОРДА	ГЕРЦА	–	

Сажетак: У	раду	се	сагледавају	односи	антропологије	као	научне	дисциплине	и	
књижевности	 као	 специфичног	 вида	 уметничког	 стваралаштва	 посредством	
дела	 Клифорда	Герца,	 једног	од	најистакнутијих	заговорника	утемељења	верифи-
кације	научних	резултата	путем	нарочитог	текстуално	оријентисаног	исказивања.	

У	првом	делу	рада	говори	се	о	историји	дисциплине	и	претечама	семиоти-
чког	 приступа	 у	 делима	класичне	 антропологије.	 Затим	 се	 пажња	 посвећује	 се-
миотичком	 приступу	 у	 раду	 Клифорда	 Герца	 који	 се	 доводи	 у	 везу	 са	 другим	
ауторима	 и	 приступима	 и	 проналазе	 директни	 или	 индиректни	 подстицаји	 за	
заснивање	интерпретативне	антропологије.	Посебна	пажња	посвећује	се		Герцо-
вом	делу	Антрополог као писац,	као	парадигматском	изразу	прожимања	антро-
полошких	 и	 књижевних	 аспеката,	 да	 би	 се,	 потом,	 приступило	 представљању	
критичких	осврта	на	дело	Клифорда	Герца	кроз	призму	Writing Culture	антропо-
логије.	 На	 крају	 се	 подвлачи	 значај	 рефлексивних	 приступа	 и	 дела	 Клифорда	
Герца	како	за	развој	дисциплине	тако	и	за	стварање	њене	теоријско-методоло-
шке	одступнице	од	начела	класичне	антропологије.	
 
Кључне речи: Клифорд	 Герц,	 социо-културна	 антропологија,	 интерпретативна	
антропологија,	етнографско	писање,	постмодерна. 

	
	
	

Увод	
	

Oбласт	 научне	 теорије	 и	 праксе	 коју	 данас	 називамо	 социо-
културна	антропологија	за	стотинак	година	свог	постојања	превалила	је	
далек	 пут,	 доживела	 многе	 ломове	 и	 кризе,	 a	 данас	 сведочи	 о	 мноштву	
теорија,	 школа,	 подухвата.	 Предметна	 усмереност	 на	 проучавање	 кул-
туре,	око	чега	углавном	постоји	општа	сагласност,	не	казује	ништа	о	мно-
штву	теоријских	оријентација	које	из	различитих	углова	гледају	на	кул-
туру.	 Огроман	 допринос	 и	 значајну	 количину	 емпиријског	 материјала	
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пружају	 аутори	 који	 се	 сматрају	 творцима	 социо-културног	 приступа	 у	
антропологији,	 Редклиф-Браун	 (Redcliffe-Brown)	 и	 Малиновски	 (Malin-
owski).	 Ови	 аутори	 се	 из	 више	 разлога	 могу	 сматрати	 утемељивачима	
социо-културне	антропологије	какву	данас	познајемо.	Делијеж	 (Deliège)	
сматра	 да	 појављивање	 двојице	 аутора	 представља	 раскид	 са	 старом	
спекулативном	 традицијом.	 Долази	 до	 напуштања	 тежње	 ка	 грандио-
зним	 реконструкцијама	 прошлости,	 па	 се	 тако	 социо-културна	 антро-
пологија	заснива	као	аисторијска.	Она	тежи	откривању	општих	обележја	
људских	 друштава.	 Редклиф-Браун	 је	 зато	 о	 социјалној	 антропологији	
мислио	 као	 о	 „компаративној	 социологији“.	 Безусловно	 модернистичко	
поверење	у	могућност	 откривања	истине	помоћу	науке	и	њена	принци-
пијелна	 одвојеност	 од	 других	 области	 духа,	 уметности	 и	 филозофије	 у	
првом	реду,	наводи	Редклиф-Брауна	на	виђење	антропологије	као	једин-
ствене	науке	која	треба	да	произведе	научну	теорију	културе.	Редклиф-
Браунова	 социолошки	 оријентисана	 антропологија	 није,	 изгледа,	 имала	
довољно	 слуха	 за	 заснивање	 антрополошке	 теорије	 културе,	 већ	 у	 духу	
диркемовске	 традиције	 показује	 снажно	 интересовање	 за	 друштвене	
односе,	сводећи	област	културе	на	уметничку	продукцију	(Делијеж	2012:	
192–195).	Указујући	на	ове	слабости	Редклиф-Брауновог	гледишта,	при-
ступи	од	„културног	 заокрета“	до	постструктурализма,	културне	 социо-
логије	итд.,	истраживачка	усмерења	су	подесили	тако	да	обухвате	не	са-
мо	веровања	и	идеје,	већ	и	намере	и	циљеве,	скрећући	пажњу	на	проблем	
репрезентације	 и	 могућности	 потпуно	 објективног	 сазнања	 о	 другом.	
Ово	одбијање	интеграције	система	веровања	и	идеја	у	општи	истражива-
чки	корпус	антропологије	не	деле	сви	класични	антрополози.		

Структуралистичка	антропологија	у	делу	Леви-Строса	(Lévy-Stauss)	
представља	се	као	„скуп	текстова,	анализа	и	есеја	који	имају	извесну	ко-
херентност,	али	чији	основни	принципи	нису	нигде	изложени	на	синте-
тичан	 и	 систематичан	начин“	(Делијеж	2012:	228).	Теоријско-методоло-
шки	искорак	који	су	учинили	Редклиф-Браун	и	Малиновски	уводећи	по-
јам	 друштвене	структуре	у	 антрополошка	проучавања	само	 је	назначио	
пут	 са	 кога	 је	 „скренула“	 структуралистичка	 антропологија.	 Структура	
постаје	 интелектуална	 конструкција,	 „модел“	 несумњиво	 изграђен	 на	
основу	емпиријских	материјала,	али	она	није	одраз	стварности.	Интелек-
туално	успостављене	структуре	посредују	између	ума	и	стварности.	Про-
извод	су	ума,	а	функција	је	проналажење	оријентира,	тј.	како	каже	Дели-
јеж,	оне	„служе	томе	да	стварност	учине	разумљивијом.	Да	би	се	разуме-
ла	 стварност	 […]	 један	 тип	 реалности	 треба	 свести	 на	 други:	 права	 ре-
алност	никада	није	најочигледнија“	(Делијеж	2012:	230).	Друштвени	актери	
нису	 кадри	 да	 нам	 пренесу	 ове	 моделе,	 они	 егзистирају	 у	 области	 не-
свесног.	 „Модели	 којих	 су	 људи	 свесни	 само	 су	 рационализације,	 оправ-
дања	 неке	 праксе“	 (Делијеж	 2012:	 230).	 Према	 Леви-Стросу,	 социјална	
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антропологија	 се	 усредсређује	 на	 ове	 колективно	 несвесне	 садржаје.	
Структурализам	 полази	 од	 става	 да	 се	 иза	 разноликости	 култура	 крију	
универзални	 принципи	 њиховог	 постојања.	 „Пошто	 су	 све	 културе	 про-
извод	 људског	 мозга,	 структуралисту	 ће,	 у	 крајњој	 анализи,	 занимати	
својства	људског	духа“	(Делијеж	2012:	230).	Одбацујући	могућност	да	се	
може	успоставити	аналогија	између	природног	и	социјалног	механизма,	
организма	и	друштва,	Леви-Стросов	структурализам	реферира	на	 језик.	
Попут	језика,	сматра	Делијеж,	друштвени	живот	је	структурисан	као	си-
стем	 знакова:	 „као	 што	 говоре	 не	 познајући	 језичке	 структуре,	 актери	
друштвеног	живота	[…]	живе	у	својим	институцијама	а	да	им	механизми	
тих	институција	нису	познати“	(Делијеж	2012:	231).	Друштво	се	види	као	
скуп	система	комуникације.	

Напуштање	органицистичих	тумачења	карактеристичних	за	класи-
чни	период	у	антропологији	и	све	снажније	наглашавање	важности	зна-
чења	помера	тежиште	анализе	са	актера	на	језик,	односно	тумачење	дис-
курзивних	 пракси.	 Фукоова	 (Faucault)	 анализа	 дискурса	 и	 Бахтинова	
(Бахтин)	 нарација	 постају	 утицајне	 аналитичке	 технике	 у	 западној	 ан-
тропологији.	Увођење	поетике	и	ирационалности	у	поље	антропологије	
се	у	извесној	мери	доживљавало	као	њено	подривање,	чија	је	тенденција	
прекорачење	 и	 трансформација	 њених	 граница.	 Зато	 је	 „све	 донедавно	
(кључни	 прелаз	 у	 том	 погледу	 представља	 Герцов	 приступ),	 сматрано	
[…]	непримереним	да	се	антропологија	третира	као	облик	књижевности.	
Она	је	морала	имати	форму	утемељеног	и	извесног	знања,	науке,	не	због	
природе	предмета	који	проучава,	већ	због	политичког	оквира	у	коме	се	
намеће“	(Секулић	2004:	102).	Бројни	приступи	су	називани	теоријама,	 а	
заправо	су	представљали	производ	имагинације	коју	није	лако	емпириј-
ски	проверити	рационалним	путем.	У	том	смислу	Герц	у	делу	Антропо-
лог као писац	 „представља	теорије	или	истраживања	неких	од	најпозна-
тијих	антрополога	[…]	као	различите	имагинарне	моделе	ближе	књиже-
вном	 него	 научном	 дискурсу“	 (Секулић	 2004:	 102).	 „Дискурс	 савремене	
науке	 утемељен	 је	 на	 ставу	 да	 „није	 посреди	 сама	 стварност,	 већ	 облик	
стварности“	(Даковић	1997:	14–15).	Схватајући	да	се	 једна	од	најважни-
јих	 функција	 културе	 огледа	 у	 производњи	 значења,	 интерпретативна	
антропологија	 прекорачује	 границе	 механицистичких	 и	 органицисти-
чких	тумачења	класичне	антропологије	и	њене	усредсређености	на	пози-
тивистичко	регистровање	појавних	облика.	У	односу	на	старе	филозоф-
ске	традиције	оптерећене	питањем	смисла	нови	текстуални	приступ	уво-
ди	раскид	са	старим	поимањем	и	образује	филозофију	„писања	у	коме	се	
треба	ангажовати	и	уживати“	(Даковић	1997:	6).	
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Интерпретативни	(семиотички)	приступ	проучавању	културе	

	
Већ	је	прва	књига	коју	је	Герц	објавио	Религија Јаве,	како	Бошковић	

примећује,	 указала	 „на	 постојање	 изванредног	 потенцијала,	 али	 и	 на	
изузетан	књижевни	стил,	који	је	Герц	поседовао“	(Бошковић	2007:	10).	У	
тој	књизи	Герц	нам	саопштава	своје	идеје	о	јаванској	религији,	уз	анали-
зу	погребних	обичаја	и	конфликта	два	међусобно	супротстављена	систе-
ма	значења.	

Када	се	данас	говори	о	Герцу	готово	је	немогуће	заобићи	неке	аспекте	
његовог	 теоријско-методолошког	 приступа.	 У	 најчистијем	 облику	 Герц	
основна	 начела	 свог	 рада	 износи	 у	 књизи	 Тумачење култура	 (1973).	На	
најопштијем	 нивоу	 анализе	 он	 полази	 од	 Веберовог	 (Weber)	 става	 да	
људи	живе	унутар	мрежа	значења	које	су	створили	и	које	настављају	да	
ткају.	Људи	делајући	настоје	да	схвате	свет	око	себе	и	придају	му	значе-
ње.	Мреже	значења	сачињавају	културну	целину,	а	само	значење	је	према	
Герцовом	 схватању	 ствар	 симбола.	 По	 Герцовом	 мишљењу	 етнографија	
се	 усредсређује	 на	 „записивање“	 културе	 посредством	 метода	 „густог	
описа“.	 Према	 схватању	 Гилберта	 Рајла	 (Ryle),	 од	 кога	 Герц	 позајмљује	
овај	 појам,	 танким	 описом	 настојимо	 да	 опишемо	 појавни	 свет,	 док	 је	
описивање	суштине	догађајног	могуће	посредством	тзв.	густог	описа.	

Етнографија	 се,	 сматра	 Герц,	 темељи	 на	 „густом	 опису“.	 Како	 би	
објаснио	оквир	и	циљ	своје	епистемологије,	Герц	од	Рајла	преузима	и	ди-
стинкцију	 између	 невољног	 грчења	 ока	 и	 намигивања.	 Смисао	 значења	
је	 у	 томе	 да	 се	 схвати	 намера	човековог	 делања,	 јер	 је,	 у	овом	 примеру,	
грчење	 ока	 невољна,	 рефлексна	 реакција	 чије	 извођење	 нема	 одређен	
друштвени	смисао,	а	са	друге	стране,	намигивање	је	вољни	акт	који	може	
произвести	 бројна	 значења.	 „Описивати	 […]	 стратификацију	 нивоа	 зна-
чења,	 у	 ствари,	 значи	 прибегавати	 детаљном	 или	 густом	 описивању“	
(Бошковић	 2007:	 11–12).	 За	 примену	 густог	 описа	 потребна	 је	 промена	
фокуса,	 посебна	 усредсређеност	 на	 посебне	 околности,	 а	 ово	 потиче	 од	
квалитативног	истраживања	које	подразумева	и	учествовање	током	ду-
жег	временског	периода.	Овако	виђен	приступ	проучавању	врши	се	у	ма-
њим	срединама	у	одређеном	социо-културном	контексту.	

Читаво	Герцово	дело,	а	нарочито	књига	После чињенице: Две земље, 
четири деценије, један антрополог	(1995)	одбацује	емпиријски	реализам.	
У	тој	књизи	Герц	реконцептуализује	свој	приступ	репрезентацији.	Међу-
тим,	 Герц	 је	 био	 веома	 скептичан	 према	 настојањима	 антрополога	 оку-
пљених	око	часописа	Writing Culture,	који	аутора,	истраживача,	измешта-
ју,	деперсонализују,	 доводећи	у	питање	 кредибилитет	друштвене	науке	
модерног	 англо-америчког	 човека	 да	 проучава	 друге	 културе.	 За	 Герца	
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антрополог	је	„позиционирани	посматрач“	и	он	у	тој	позицији	гради	сли-
ку	о	другима,	„али	нипошто	у	форми	’исповедне	антропологије’“	(Спасић,	
Горуновић	2011:	416).	

Методолошки	 искорак	 Герца	 састојао	 се	 у	 његовом	 настојању,	 по-
чевши	 од	 јаванског	 искуства,	 да	 етнографија	 свој	 дигнитет	 може	 стећи	
не	 само	 у	 „племенској	 групи,	 острвској	 заједници,	 друштву	 које	 нестаје,	
реликтном	народу	[…]	већ	целокупном	древном	и	нехомогеном,	урбани-
зованом,	 писменом	 и	 политички	 активном	 друштву“	 (Горуновић	 2006:	
77).	У	центру	Герцовог	пре	свега	теренског	истраживања,	за	које	 је	твр-
дио	да	му	храни	душу,	налази	се	захтев	за	проучавањем	многобројних	и	
разноврсних	актера	и	њихових	такође	различитих	активности,	од	зајед-
ничких	светковина,	молитви	и	плесова	до	народних	прича,	брачних	уго-
вора	 и	 политичких	 скупова.	 Све	 ове	 активности	 имају	 значења	 која	 ан-
трополог	треба	да	открије.	Разлика	у	односу	на	класичну	антропологију	
изражена	је	у	самом	приступу	ствари.	Класични	антрополог	би	се	усред-
средио	 на	 структуру	 и	 организацију	 одређене	 активности	 или	 стања	 и	
евентуално	утврдио	њихов	практични	смисао.	Тек	у	позадини	истражи-
вачког	 подухвата	 би	 се	 могло	 пронаћи	 места	 за	 схватање	 унутрашњег	
значења,	откривање	смисла	делања.	Стојећи	чврсто	на	позицијама	које	су	
утврдили	најпре	Вебер,	а	затим	и	Леви-Строс,	Герц	тежи	конституисању	
једне	антропологије	значења.	Антропологије	чији	је	примарни	циљ	да	се-
миотичке	структуре	и	њихову	релевантност	постави	пре	класичног	пој-
ма	друштвене	структуре.	Тешко	је	рећи	да	је	Герц	инсистирао	на	свесном	
разграничењу	 појмова,	 већ	 је	 пре	 реч	 о	 његовој	 тежњи	 да	 значење,	
интерпретација,	један	културни	рефлекс	задобије	место	које	му	припада	
у	пољу	друштвеног	истраживања.	Теоријско-методолошки	 обрт	до	кога	
се	 дошло	 Шнајдеровим	 (Schneider)	 и	 Герцовим	 истраживањима	 јесте	
усвајање	гледишта	информанта.	Шнајдер	је	својим	истраживањима	поку-
шао	да	открије	како	се	у	америчкој	култури	дефинише	сродство	и	у	том	
смислу	 није	 се	 интересовао	 за	 унапред	 створене	 дефиниције.	 Додајмо	
томе	да	је	Герц	изричито	истицао	значај	интерпретација	оних	на	које	се	
истраживање	односи	и	који	нам	дају	изворна	значења	у	чистом	облику,	
јер	 према	 њему	 нико	 не	 познаје	 одређену	 културу	 боље	 од	 оних	 који	 у	
њој	 живе.	 Тиме	 се	 никако	 не	 умањује	 значај	 научног	 истраживања	 јер	
потоње	антрополошке	реконструкције	изворног	значења	продукују	ши-
ру,	 комплексну	 слику	 културе	 оцртавајући	 и	 њене	 подсвесне	 слојеве.	 У	
том	смислу	антрополог	сада	културу	не	сагледава	као	организам	већ	као	
текст	који	треба	прочитати.	Ова	Герцова	усмереност	померила	је	антро-
пологију	далеко	иза	леђа	класичној.	Култура	је	на	'читање'	дата	свима,	а	
антрополози,	 како	 би	 то	 Герц	 рекао,	 своје	 ишчитавање	 културе	 врше	
„преко	 раменаˮ	 других,	 њених	 директних	 креатора.	 Читање	 културе	 је	
двоструко.	 С	 једне	 стране	 антрополог	 усваја	 изворну	 интерпретацију	
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коју	подвргава	'читању',	а	одмах	затим	и	реконструише	овај	текст	и	тако	
наново	врши	читање	сопственог	текста.	Није	реч	о	каквој	постмодерни-
стичкој	вербалној	егзибицији	већ	 пре	о	гадамеровској	 тежњи	да	се	хер-
менеутика	схвати	као	„учинак	процеса	стицања	искуства	о	ствари	о	којој	
текстови	 […]	 хоће	 нешто	 да	 кажу“	 (Савић	 2011:	 20).	 Неки	 су	 га	 управо	
због	 ових	 теоријско-методолошких	 захвата	 називали	 постмодернистом,	
што	је	он	одбијао.	Герц	је	прихватио	Беркову	(Burke)	идеју	да	се	на	писа-
ње	може	гледати	 као	на	 облик	 акције	 (Горуновић	2006:	82).	Подстицаје	
за	текстуално	фундирање	приступа	култури	Герц	несумњиво	налази	код	
Барта	(Barthes)	и	његове	чувене	дистинкције	између	писца	и	аутора.	Уло-
га	аутора	је,	према	Бартовом	схватању,	друштвено-историјски	значајнија	
од	 улоге	 писца.	 Први	 ствара	 оно	 што	 ће	 други	 да	 следи.	 Герцов	 прилог	
овом	питању	означава	лагани,	али	уочљив	помак	у	тумачењу	ових	улога.	
Антрополог	се	више	не	пита	шта	јесте,	већ	се	пита	и	како	то	што	јесте	по-
стоји	у	свим	могућим	 интерпретацијама	садржаја	 и	 облика.	Изградња	и	
обликовање	текста	догађајног	као	и	форме	мишљења	постаје	једнако	ва-
жан	методолошки	захват	као	и	други	научно	етаблирани	алати.	Нарати-
вни	аспекти	се	уздижу	за	неколико	степеника	и	стају	раме	уз	раме	са	чи-
стом	дескрипцијом,	узрочном	или	компаративном	анализом.	Нарација	у	
Герцовој	етнографији,	осим	свог	стилског	аспекта	постаје	и	потврда	ве-
родостојности.	

	Када	је	реч	o	„густом	опису“	можемо	рећи	да	је	посреди	прикупља-
ње	 и	 сређивање	 огромног	 броја	 података,	 сложених	 концептуалних	
структура	које	су	често	међусобно	испреплетене	(Чолић	1985:	226).	Једна	
од	 највећих	 тешкоћа	 густог	 описа	 је	 издвајање	 структура	 значења	 од	
највеће	важности.	Герц	се	у	свом	етнографском	 раду,	готово	у	потпуно-
сти	 предаје	 једном	 питању:	 Шта	 је	 то	 што	 одређене	 ствари,	 понашања	
носе?	Интерпретативна	антропологија	у	том	смислу	губи	интересовање	
за	 онтолошки	 статус	 ствари	 тражећи	 у	 људском	 делању	 симболичке	
изразе.	Овако	схваћен	човеков	свет	представља	јединство	друштвеног	и	
културног,	они	се	поимају	као	међусобно	повезани.	Сврха	„густог	описаˮ	
је	реконструкција	друштвене	акције	и	њој	иманентне	семантичке	сушти-
не.	Герц	 је,	међутим,	сматрао	да	би	потпуна	 структуралистичка	 усмере-
ност	 на	 откривање	 логичко-математичких	 скупова	 била	 деструктивна.	
Такав	 приступ	 удаљава	 антропологију	 од	 оних	 друштвених	 акција	 због	
којих	антрополог	одлази	на	терен	и	сазнаје	„из	прве	рукеˮ	шта	то	људи	
чине	 и	 какав	 су	 смисао	 доделили	 сопственим	 актима.	 Тако	 антрополог	
'уписује'	социјални	дискурс.	Међутим,	како	ниједан	антрополог	не	може	
имати	увид	у	целину	дискурса	својственог	одређеној	култури,	истражи-
вање	представља	својеврсно	„погађање	значења,	процењивање	погодака	
и	 извлачење	 експликативних	 закључака	 из	 бољих	 погодака“	 (Чолић	
1985:	 224–228).	 Управо	изражена	 усмереност	 Герцове	 антропологије	 на	
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чврсте	везе	са	стварним	и	свакодневним	животом	друштва	и	његов	ме-
тодолошки	релативизам	укидају	чак	и	могућност	да	се	о	интерпретати-
вној	антропологији	мисли	као	о	блиској	структуралном	антрополошком	
приступу.		

	
	

Антрополог	као	писац:		
Значење	стила	као	етнографски	документ		

	
Књига	 Антрополог као писац	 скрећe	 пажњу	 на	 стваралачки,	 лите-

рарни	 аспект	 позива	 антрополога	 и	 трансформише	 целокупну	 дотада-
шњу	аргументацију	са	којом	је	рачунала	класична	антропологија	у	својој	
усмерености	на	емпиријски	материјал	као	доказну	грађу.	Герц	од	савре-
мене	 антропологије	 очекује	 диференциранији	 приступ.	 Наместо	 жеље	
антрополога	да	у	вези	са	истинитошћу	података	читаоца	упути	на	етно-
графске	податке,	он	ову	пажњу	преусмерава	на	стил,	чин	писања,	његову	
убедљивост	и	рецепцију.	Садржај,	форма	и	приступ	грађењу	текста	треба	
читаоцу	да	послужи	као	темељ	на	којем	се	издиже	свеукупна	емпиријска	
убедљивост.	

Четири	 значајне	 личности	 –	 Бенедиктова	 (Benedict),	 Малиновски,	
Еванс-Причард	 (Evans-Pritchard)	 и	 Леви-Строс	 у	 историји	 социо-култу-
рне	антропологије	означавају	и	четири	различита	етнографска	и	тексту-
ална	 приступа.	 Могло	 би	 се	 рећи	 да	 је	 Герц	 управо	 у	 овој	 дискурзивној	
разноликости	пронашао	основ	за	тврдњу	да	стилови	писања	јесу	моћни	
извори	етнографске	аргументације.	Ови	стилови	писања	делују	подједна-
ко	убедљиво	и	сваки	од	њих	се	појављује	као	интринсично	књижевни.	

У	 поглављу	 названом	 „Бити	 тамоˮ,	 којим	 отвара	 'причу'	 о	 четири	
истакнута	 антрополога,	 Герц	 настоји	 да	 демонстрира	 оне	 аспекте	 дела	
који	снагу	аргументације	конвертоване	у	књижевно	дело	црпе	из	увере-
ња	читаоца	да	је	антрополог	заиста	био	на	терену,	доживео	разне	ствари,	
упознао	културу	сасвим	другачију	од	наше	и	своје	импресије	као	недво-
смислене	истине	утиснуо	у	дело.	У	овом	смислу,	основна	идеја	аутора	је	
да	нам	пренесе	да	је	заиста	'био	тамо'.	Герц	је,	пишући	уводне	реченице	
нагласио	 да	 је	 упознат	 са	 критиком	 која	 сматра	 да	 ће	 текстуализам	 у	
антропологији	довести	до	растакања	њене	научне	аргументације	и	дове-
сти	 је	 на	 ивицу	 поезије.	 Оваква	 страховања	 за	 Герца	 су	 неоснована.	 По-
знато	је	колико	је	Герц	инсистирао	на	етнографском	раду,	посвећености	
антрополога	истраживањима	у	конкретним	групама	на	одређеним	лока-
литетима.	 Овде	 он,	 што	 из	 субјективних	 разлога,	 што	 због	 објективних	
фактора	исказаних	кроз	несвесне	слојеве	литерарног	писања	класичних	
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антрополога,	 упућује	 на	 нову	 димензију	 ишчитавања	 дела	 које	 стварају	
антрополози.	

Малиновски,	изумитељ	учесничког	посматрања,	 један	 је	од	 антро-
полога	чија	се	слава	и	 научни	допринос	повезују	са	највећим	 замахом	у	
антропологији,	а	ипак	је	од	његовог,	нарочито	методолошког	програма,	
данас	остало	тако	мало.	Међутим,	он	остаје	један	од	најзначајнијих	антро-
полога	 у	 историји	 дисциплине.	 Слично	 је,	 мисли	 Герц,	 и	 са	 другим	 ауто-
рима	и	поставља	питање:	ако	су	њихови	методолошки	програми	сматрају	
превазиђенима,	 ако	 су	 оквири	 у	 којима	 су	 се	 кретале	 њихове	 теорије	
углавном	 напуштени,	 због	 чега	 их	 и	 даље	 читамо?	 Зашто	 им	 се	 стално	
враћамо?	Оно	што	привлачи	пажњу	читалаца,	сугерише	Герц,	је	чињени-
ца	да	је	антрополог	упознао	други	свет	и	дозволио	себи	да	тај	свет	про-
дре	у	њега.	Тај	тренутак	антропологовог	живота,	претворен	у	приповеда-
ње,	казује	да	је	он	’био	тамо’.		

Герц	наглашава	да	је	етнографски	рад	ограничен	факторима	обра-
зовања,	 епистемологије	 и	 методологије,	 друштвене	 класе	 и	 културе	 из	
које	истраживач	потиче.	Но,	ови	фактори	могу	деловати	и	стимулативно,	
терајући	 антрополога	 на	 суштинско	 разумевање	 културе	 коју	 проучава	
скидајући	са	себе	„љуштуру	предрасудаˮ	донету	из	културе	којој	припада.	
Овако	заснована,	„антропологија	(се)	пре	налази	на	страни	„књижевних“	
но	на	страни	научних	дискурса“	(Герц	2010:	12–17).	Оно	што	се	у	Герцо-
вом	 делу	 појављује	 као	 наглашавање	 литерарних	 квалитета	 или	 као	
„књижевни	заокрет“	никако	не	треба	схватити	као	деструкцију	научног	
интегритета	 антропологије.	 По	 његовом	 схватању,	 то	 што	 антрополози	
пишу,	стварају	појмове	и	теорије	 још	не	значи	да	су	писци,	 као	што	нас	
коришћење	формула	и	хипотеза	још	не	чини	научницима.	У	најмању	ру-
ку	антропологија	се,	осим	што	се	декларише	као	научна	дисциплина,	мо-
же	третирати	и	као	литерарно	стваралаштво.	Не	мали	број	пута	дискуту-
јући	 о	 нпр.	 култури	 Јапана,	 виђеној	 кроз	 дело	 Хризантема и мач,	ми	ра-
справљамо	 једним	 делом	 о	 Бенедиктовој	 као	 писцу.	 Дела	 класичних	 ан-
трополога	Ферта	(Firth)	и	Малиновског	говоре	нам	да	су	они	заиста	били	
тамо.	Литерарне	импресије	задобијају	квалитет	научног	доказа.	Књиже-
вни	 дискурс	 постављен	 као	 аналитички	 оквир	 за	 разматрање	 дела	 у	
антропологији,	 према	 Герцовом	 схватању,	 омогућује	 њихово	 литерарно	
разврставање.	Тип	етнографије	заснован	на	тежњи	да	се	буде	непристра-
сан	у	казивању	у	Герцовом	делу	је	означен	као	„модел	реалистичког	рома-
наˮ.	 Други	 тип	 је	 „модел	 филозофске	 медитације“	 који	 представља	 „при-
мер	 хуманистичке	 бриге	 да	 се	 буде	 довољно	 укључен“.	 “Фертова	 „драма	
доласка“	завршава	се	његовим	сусретом	са	поглавицом,	малтене	краљев-
ском	аудијенцијом.	После	тога	ми	знамо	да	ће	се	они	разумети,	да	ће	све	
бити	 добро“	 (Герц	 2010:	 21–25).	 Дело	 Фериса	 (Ferris)	 о	 традиционалној	
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блуз	музици	Блуз са Делте	у	свом	уводу	описује	природни	амбијент	до-
лине	реке	Мисисипи	потврђујући	да	је	он	аутор	тог	казивања.		

Пошто	 је	 уочио	 аспекте	 уверљивости	 и	 ауторске	 аутентичности,	
Герц	 делу	 приступа	 и	 са	 становишта	 дискурса,	 надахнут	 Фукоовим	 есејом	
Шта је аутор?	и	Бартовим	делом	Аутори и писци.	Бартова	 дистинкција	
се	 своди	 на	 важност	 улога.	 Аутор	 је	 моћна	 личност	 унутар	 своје	 епохе,	
писац	би	могао	бити	његов	следбеник.	Аутор	писањем	решава	неки	уни-
верзални	проблем	човечанства,	писац	тежи	томе	да	подучи,	сведочи	итд.	
У	 поглављу	 „Свет	 у	 текстуˮ	 са	 поднасловом	 „Како	 читати	 Тужне тропе“	
Герц	 као	 да	 улази	 у	 душу	 Леви-Строса.	 Читајући	 ово	 поглавље	 читалац	
стиче	 утисак	 да	 у	 том	 тренутку	 ништа	 није	 важније	 од	 Леви-Стросовог	
дела.	Заборавља	се	и	то	да	је	реч	о	књизи	Антрополог као писац,	 јер	оно	
списатељско	 у	 делу	 се	 најискреније	 манифестује	 у	 представљању	 ове	
узбудљиве	књиге	која	комбинује	више	жанрова.	Герц	нам	саопштава	да	
је	ово	Леви-Стросово	дело	етнографија,	врло	необична	етнографија,	у	коме	
„став	етнографа	се	увек	изнова	потврђује,	као	и	став	туристе	који	се	стал-
но	изнова	негираˮ	(Герц	2010:	47).	Герц	у	улози	критичара	читаоцу	пре-
дочава	слојеве	етнографије	који	не	само	да	подсећају,	већ	дубоко	задиру	
у	свет	фикције	или	боље	речено	развија	виђење	етнографије	које	ма	ко-
лико	да	је	дато	у	облику	документа	читаоцу	буди	машту,	уводи	га	у	свет	
непознатих	култура,	при	том	не	тежећи	томе	да	их	 представи	као	егзо-
тичне,	 већ	 само	 то	 да	 етнографско	 искуство	 прикаже	 као	 онај	 тренутак	
који	антрополога	доводи	пред	многе	недоумице.	Леви-Строс,	иако	скеп-
тичан	 према	 емпиријском	 раду,	 предузима	 овакав	 корак,	 као	 и	 Мали-
новски	 и	 Мидовa,	 дистанцирајући	 се	 у	 односу	 на	 кабинетски	 устројене	
академије.	 За	 разлику	 од	 Сартра,	 њега	 више	интересује	 то	 што	 су	 људи	
деградирани	 него	 што	 су	 подјармљени.	 Свој	 дискурс	 Леви-Строс	 више	
естетизује	 но	 што	 га	 поставља	 етички.	 Овако	 романтичарски	 заснована	
антропологија	 способна	 је	 „декодирати	 чулну	 сликовитост	 неолитске	
мисли	 и	 путем	 декодирања,	 повратити	 способност	 да	 је	 користимо“	
(Герц	2010:	47–54).	Герцово	одушевљење	изражено	и	у	књизи	Тумачење 
култура	у	поглављу	„Церебрални	дивљак:	о	делу	Клод	Леви-Строса“	јесте	
производ	не	само	сличности	дискурса,	већ	и	код	обојице	присутних	одре-
ђених	 личних	 идентификација	 са	 оним	 што	 се	 почетком	 века	 називало	
„примитивним	 менталитетом“,	 односно	 начину	 уживљавања	 у	 давно	
прошло	социјално	време.	Говорећи	о	делу	Леви-Строса,	а	посебно	о	Тужним 
тропима,	Герц	каже:	„Иако	је	далеко	од	тога	да	буде	велика	антрополошка	
књига,	 па	 чак	 ни	 нарочито	 добра,	 свакако	 представља	 једну	 од	 нај-
лепших	књига	коју	је	икада	написао	један	антрополог“	(Герц	1998:	129).	

Илуструјући	онај	тип	етнографије	који	као	да	се	одвија	пред	нашим	
очима,	Герц	читаоцу	препоручује	дело	Еванс-Причарда	уверавајући	га	да	
ће	 сама	 слика	 друштва	 коју	 Еванс-Причард	 описује	 остати	 неизбрисиво	
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утиснута	 у	 душу	 читаоца.	 Увек	 је	 присутна	 јасна	 и	 утврђена	 тачка	 гле-
дишта	 аутора.	 Еванс-Причардов	 стил	 Герц	 назива	 „акробо-реализамˮ.	
Дискурс	се	усредсређује	на	стварна	збивања	међу	племенима,	њихове	ме-
ђусобне	обрачуне.	Еванс-Причардов	језик	се	подудара	са	реалношћу	коју	
описује.	 Одликује	 се	 прецизношћу	 и	 јасноћом.	 „Бар	 на	 вербалном	 плану	
нема	празнине	које	треба	попунити	нити	тачака	које	треба	додати“	(Герц	
2010:	73–74).	Осим	упечатљивих	описа	које	је	Еванс-Причард	износио	го-
ворећи,	на	пример,	о	обреду	жртвовања	код	Нуера,	он	се	такође	служио	и	
цртежима.	 Схватио	 је	 да	 фотографија	 није	 цртеж	 учинила	 застарелим,	
већ	 је	 истакла	 његове	 предности.	 Поред	 тога	 што	 у	 цртеж	 уноси	 објекат	
као	плод	ауторовог	интересовања	за	спољашњи	свет,	он	представља	и	де-
ло	аутора,	његово	уметнички	оријентисано	истраживање.	Он	своју	етно-
графију	 организује	 на	 више	 различитих	 начина,	 користећи	 вињете,	 фо-
тографије,	 дијаграме,	 а	 њихова	 „унутрашња	 кохеренција	 више	 личи	 на	
кохеренцију	пејзажа	него	на	кохеренцију	мита“	(Герц	2010:	81).	Ови	ме-
дији	у	Еванс-Причардовој	етнографији	имају	функцију	конвертовања	за-
гонетног	у	једноставно.	Мери	Даглас	(Douglas)	је	о	њему	говорила	као	о	
„Стендалу	(Stendhal)	у	антропологији“.	

Аргонаути западног Пацифика	Бронислава	Малиновског	 дело	је	за	
које	се	још	у	класичној	антропологији	сматрало	да	поседује	изузетну	ли-
терарну	вредност	и	да	се	многи	његови	делови,	нарочито	они	у	којима	се	
описују	предели,	митска	места	и	културно	условљене	представе	старосе-
делаца	везаних	за	традицију	племена,	могу	поред	својих	сазнајних	рефе-
ренци	читати	и	као	књижевно	дело.	У	уводу	овог	дела	Малиновски	етно-
графима	 препоручује	 повремено	 одвајање	 од	 бележнице,	 камере,	 одно-
сно	препуштање	ономе	што	се	збива	пред	њиховим	очима.	Сам	Малино-
вски	тврдио	је	да	га	је	„учесничко	посматрање“	довело	до	разумевања	на-
чина	живота	староседелаца.	Герцово	гледиште	о	делу	Малиновског,	као	
на	књижевност	усмерено	сведочење	о	облицима	и	наслагама	културних	
образаца	Тробријандских	острва,	потврђује	успех	при	савладавању	диле-
ме	 'бити	овде/бити	тамо'	и	без	снисходљивости	производи	доказе,	чија	
је	 основна	 одлика	 веродостојност.	 Њу	 је	 произвео	 ауторов	 стваралачки	
дух,	 његов	 сензибилитет	 или	 као	 што	 то	 Герц	 каже,	 његово	 ''уверљиво	
`ја`“.	 Леви-Стросовим	 делом	 доминира	 мисао,	 конструкција.	 Код	 Еванс-
Причарда	пажњу	читаоца	заокупља	учесник	друштвеног	живота	које	на-
ратор	истура	у	први	план,	док	је	дело	Малиновског	читаоцу,	осим	подро-
бних	описа	из	којих	се	пробијају	докази	веродостојности,	ауторски	печат	
учинило	 гаранцијом	 истинитости	 његове	 етнографије.	 Истакнута	 личност	
антрополога	 (која	 сведочи),	 осим	 своје	 потпуне	 преданости	 истражива-
њу,	у	свом	истраживачком	подухвату	наоружана	је	и,	како	то	каже	Кенет	
Рид	 (Reed),	 чињеницом	 да	 од	 староседелаца	не	 желе	ништа	осим	 „разу-
мевања	и	познавања	текстуре	њихових	живота“	(Рид	пр.	Герц	2010:	100).	
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Део	књиге	посвећен	делима	Рут	Бенедикт,	у	коме	се	посебно	исти-
чу	дела	Обрасци културе	и	Хризантема и мач	као	репрезенти	књижевног	
захвата	названог	 'МИ/НЕ-МИ',	литерарни	аспект	у	антропологији	сагле-
дава	 у	 потпуно	 другачијој	 равни	 од	 претходних.	 Донекле	 слично	 Леви-
Стросу,	Бенедиктова	читаоцу	представља	културну	конструкцију	„њих“	у	
односу	на	„нас“,	која	се,	како	то	Герц	примећује,	у	ходу	дела	окреће	нагла-
вачке.	Оно	што	нам	је	представљено	и	изгледало	као	чудно,	сада	изгледа	
разумљиво	 и	 зачуђује	 нас	 како	 и	 ми	 нисмо	 њима	 слични,	 док	 се	 наша	
слика	о	нама	разбија.	Поред	свог	етнографског	рада,	Бенедиктова	је	била	
и	песникиња	па	не	чуди	привлачни	стил	писања.	Герц	примећује	да	“иро-
нијска	нит	у	делу	Бенедикт	и	директност	њеног	стила	нису	увек	у	довољ-
ној	мери	запажени“(Герц	2010:	123).	Разлог	томе,	према	Герцовом	схва-
тању,	јесте	то	што	се	сматра	да	жене	стручњаци	не	нагињу	сарказму,	а	у	
случају	Бенедикт	и	то	„што	је	имала	обичај	да	своје	радове	завршава	и	за-
почиње	проповедима	које	нису	имале	много	везе	с	главнином	садржаја“	
(Герц	 2010:	123).	Аутори	који	су	се	бавили	њеним	радом	 сматрали	су	 је	
интуитивном,	 тананом,	 романтичном,	 што	 одудара	 од	 онога	 што	 доми-
нира	њеним	делом.	Принцип	„посматрајмо	себе	онако	као	што	посматра-
мо	друге“	доминира	њеним	делом	и	према	Герцовом	схватању,	овај	став	
представља	утемељење	дискурзивности.	„Каква	год	да	је	ова	форма	писа-
ња,	она	је	из	једног	комада:	иста	ствар	се	говори,	и	понавља	док	не	почне	
да	делује	[…]	попут	закона	кретања,	или	лажљиво	као	адвокатов	досије;	
мењају	се	само	примери“	(Герц	2010:	128–129).	Бенедикт	у	сваком	ретку	
свог	текста	саопштава	да	говори	истину.	Примери	треба	да	пред	читаоца	
изнесу	оно	што	је	њој	свакако	очито	и	непорециво.	Индијанци	Равнице	су	
екстатични,	Зуњи	церемонијални,	а	Јапанци	хијерархизовани.	

Савремена	 западна	 култура	 и	 културе	 подвргнуте	 проучавању,	 у	
делу	Бенедиктове,	односе	се	као	антиподи.	Како	дело	одмиче,	културни	
контрасти	постају	све	 очигледнији.	 „То	није	напросто	алегорија,	 дубоко	
значење	скривено	у	езоповској	басни,	већ	негатив-писање.	Оно	што	је	ту,	
јасно	и	одређено,	конструише	оно	чега	нема“	(Герц	2010:	128–131).	У	Обрас-
цима културе,	Бенедиктова	само	наговештава,	истина	сасвим	јасно	и	без	
ограда,	 оно	 што	 ће	 постати	 експлицитно	 у	 књизи	 Хризантема и мач.	
Однос	наших	културних	представа	о	нама	и	њима	у	њеној	најпознатијој	
књизи	 упорно	 се	 одржава	 као	 убедљива	хипотеза;	 овај	 однос	 доминира	
делом	као	апотеоза	истине.	Специфичност	њених	дела,	посебно	овог,	са-
стоји	се	у	деконструисању	парадигме	о	`нама	и	њима`.	Обрасци културе	су	
и	 даље	 снажни,	 а	 појединци	 и	 групе	 њихове	 репродукције,	 али	 унутра-
шњи	ход	култура	разоткрива	да	нешто	у	конструисању	представе	о	`нама	
и	њима`	није	сасвим	утемељено.	Оно	'чудно'	и	'несхватљиво',	што	је	озна-
чавало	'њих'	претвара	се	у	'уобичајено'	и	потпуно	разумљиво.	
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Књижевни	заокрет	или	модификација	Герцовог	становишта?	

	
Неки	аутори	попут	Фабијана	(Fabian)	сматрају	да	је	критичка	пози-

ција	у	антропологији	изграђена	после	Другог	светског	рата	своје	темеље	
имала	 у	 тзв.	 заокрету	 на	 језик.	 Руше	 се	 границе	 између	 теорије	 и	 етно-
графије.	Етнографија	се	сада	посматра	као	део	опште	антрополошке	тео-
рије,	а	у	центар	збивања	долази	формализација	репрезентацијских	мето-
да.	 Антрополошка	теорија	приказе	 налаза	представља	 у	облику	схема	и	
табела.	С	друге	стране,	етнографија	посебну	пажњу	посвећује	стилу	писа-
ња,	нарацији,	 реторици.	 Већ	 је	Герц	упозоравао	на	опасност	од	„вербал-
ног	завођењаˮ,	односно	на	штету	коју	би	вулгаризација	књижевног	става	
антропологији	могла	нанети.	Герцов	став	да	се	стил	преобраћа	у	аргумент	
добија	више	на	значају	када	се	зна	да	је	књижевна	критичарка	Мери	Луис	
Прат	(Louise	Pratt)	уочила	да	је	антропологија	схваћена	као	књижевност	
(реч	је	о	антропологији	пре	књижевног	заокрета)	неубедљива	и	без	оче-
киване	рецепције	будући	да	је	посао	антрополога	занимљив	и	узбудљив.	
Међутим,	 Гецрова	 опрезност	 и	 резервисаност	 према	 претераној	 тексту-
ализацији	антропологије	наговештава	кризу	идентитета	антропологије.	

Теоретичари	 попут	 Клифорда	 (Cliford)	 и	 Маркуса	 (Marcus),	 засту-
пници	 књижевног	 заокрета,	 радикализују	 поетички	 дискурс	 у	 антропо-
логији	 скрећући	 пажњу	 на	 трансгресију	 као	 вид	 нове	 научне	 методоло-
гије	или	скепсу	према	методологији,	обрачунавајући	се	са	традиционалним	
приступима	у	историји	дисциплине.	Ови	аутори,	такође	надахнути	аван-
гардним	 уметничким	 покретима	 с	 почетка	 века,	 радом	 Мишела	 Лериса	
(Leiris),	 доприносе	 афирмацији	 „хибридног	 писања	 и	 спона	 између	 пое-
тичког	и	политичког“	(Горуновић	2010:	70).	

Клифорд	 и	 други	 за	 пример	 модерног	 антрополошког	 истражива-
ња	узимају	сведочанства	Џејмса	Вокера	(Walker)	приређена	у	сарадњи	са	
староседеоцима	 сијушког	 резервата	 Пајн	 Риџ.	 Ова	 сведочанства	 служе	
као	 модел	 „коауторства	 и	 полифоније	 у	 етнографији“	 (Горуновић	 2010:	
70–71).	 Клифорд	 и	 сарадници	 до	 пароксизма	 доводе	 захтев	 Шнајдера	 и	
Герца	о	важности	изворног	тумачења	културе,	гледане	очима	оних	који	
су	њени	ствараоци	или	директни	корисници.	Важна	методолошка	сред-
ства	постају	интервјуи,	извештаји,	есеји	створени	као	производ	заједни-
чког	рада	аутора	и	оних	на	које	се	рад	односи.	Конструкције	„народа	без	
историје“	и	„народа	са	историјом“	бивају	релативизоване.		

Могло	би	се	рећи	да	је	главно	дело	које	се	појавило	унутар	рефле-
ксивног	 заокрета	 Писање култура: Поетика и политика у етнографији	
(1986).	Ово	дело	приредили	су	Клифорд	и	 Маркус.	Иновативни	приступ	
који	књига	најављује	сугерише	поред	рефлексивног	и	методолошки	зао-
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крет	јер	смисао	етнографије	сада	подразумева	интеграцију	опсервације	и	
партиципације	 уз	 активно	 учешће	 информаната	 у	 креирању	 етногра-
фије.	 Две	 одвојене	 али	 удружене	 перспективе	 упућују	 читаоца	 на	 ком-
плексност	 питања	 улоге	 истраживача,	 односно	 релације	 информант–
истраживач–читалац.	

Током	 седамдесетих	 и	 осамдесетих,	 тачније	 након	 објављивања	
Герцовог	дела	Тумачење култура,	критика	је	Герца	означила	као	постмо-
дернисту	чему	је	у	великој	мери	допринео	његов	„лебдећи“	стил	писања,	
а	 посебно	 његово	 гледиште	 да	 су	 културе	 текстови	 које	 читамо	 „преко	
рамена	других“	као	и	његове	провокативне	дефиниције	културе	–	„прича	
које	другима	причамо	о	себи“.	Но,	Герц	се	отворено	дистанцирао	од	пост-
модернизма	називајући	своју	антропологију	семиотичком	или	интерпре-
тативном.	„Правим“	постмодернистима	у	антропологији	могу	се	сматра-
ти	Џорџ	Маркус,	Мајкл	Фишер	(Ficsher)	и	други	често	називани	и	теоре-
тичарима	тзв.	„Рајс	круга“,	као	и	антрополози	који	су	своје	анализе	усме-
рили	 на	 текстуалне	 праксе	 у	 антропологији	 –	 Пол	 Рабинов	 (Rabinow),	
Винсент	Крапанцано	(Crapanzano)	и	Ренато	Росалдо	(Rosaldo).	Џејмс	Кли-
форд,	иначе	наклоњен	проучавању	књижевности	и	уметности,	залаже	се	
за	 „метаетнографију“.	 Средином	 осамдесетих	 Клифорд	 и	 Маркус	 прире-
ђују	зборник	Писање културе (Writing Culture).	Њих	двојица	су	сагласни	у	
ставу	да	се	тзв.	криза	репрезентације	може	превазићи	интензивирањем	
рефлексивности,	 тј.	 позиционирањем	 знања	 антропологије.	 Овоме	 они	
додају	заинтересованост	антрополога	за	питања	која	надилазе	традици-
онално	поље	антропологије,	односно	„инкорпорирање	разумевања	свет-
ске	 историје,	 глобалних	 процеса	 и	 економије	 у	 етнографске	 анализе“	
(Горуновић	 2010:	 73).	 Области	 анализе	 које	 обухвата	 (по	 датуму)	 нова	
постмодерна	 антропологија	 као	 што	 су	 социјална	 и	 културна	 историја,	
путописи,	 теорија	 дискурса	 и	 критика,	 шире	 обим	 предмета	 како	 га	 је	
схватала	класична	антропологија	и	све	ближе	етнографију	доводе	у	везу	
са	 књижевним	 и	 другим,	 на	 текст	 оријентисаним,	 праксама.	 Питање	
репрезентације	 и	 односа	 моћи	 се	 у	 антрополошком	 дискурсу	 јавља	 као	
доминантно,	а	њихово	укидање	као	делотворно	разрешење.	

С	друге	стране,	тврдили	су	да	дело	Антрополог као писац	репрезен-
тује	тежња	карактеристична	за	период	класичне	антропологије	у	којој	у	
први	 план	 избија	 несумњиви	 легитимитет	 ауторитета	 антрополога	 и	
однос	моћи	изражен	у	њиховој	комуникацији	са	онима	о	којима	су	писа-
ли.	Тако	постмодерна	критика	захтева	од	Герца	више	ангажовања	у	вре-
дносној	оцени	ауторитета	антрополога,	сметнувши	с	ума	да	је	Герц,	ства-
рајући	ово	дело,	тендирао	томе	да	покаже	„како	антрополози	пишуˮ,	ука-
зујући	 на	 могуће	 стилске	 и	 реторичке	 варијетете.	 Поетички	 тренд	 у	
антропологији	заједно	са	„кризом	репрезентацијеˮ,	Герц	је	сагледавао	са-
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мо	као	замену	интелектуалне	позиције	а	истоветним	стањем,	производе-
ћи	рефлекс	диспонираности	дисциплине.	

Путовање	као	културолошки	и	истраживачки	оквир	укупног	иску-
ства	антрополога	добија	свој	поетски	израз	у	Герцовом	раду	и	делатно-
сти	оних	антрополога	који	су	 се	посредно	или	 непосредно	ослањали	на	
његова	гледишта	која	се	односе	на	смисао	и	карактер	антрополошке	пра-
ксе.	 Повезаност	 антрополошког	 истраживања	 и	 путовања,	 упркос	 сна-
жном	противљењу	и	 једноме	и	другоме,	 уочио	 је	 још	 Леви-Строс.	Међу-
тим,	 теренска	 истраживања	 су	 дуго	 вршили	 не-антрополози	 (путници,	
мисионари,	 трговци)	 и	 из	 њих	 изводили	 најчешће	 паушална	 теоријска	
уопштавања.	 Важност	 теренског	 рада	 се,	 нарочито	 од	 доба	 преоријен-
тације	 класичне	 антропологије	 на	 социјалне	 и	 културне	 аспекте	 дру-
штва,	 доводи	 у	 исту	 раван	 са	 њеним	 реторичким	 средствима	 и	 њеним	
контекстуалним	карактеристикама	у	поређењу	са	другим	врстама	писа-
ња	(путописа,	мисионарског	писма,	дневника	и	новинарства).	У	том	сми-
слу	је	путовање	претпоставка	свих	наведених	облика	писања.	

Ове	и	 још	неке	околности	удаљиле	су	антропологију	од	извештаја	
путника	и	 свој	ауторитет	 почела	темељити	„у	искуству	 теренског	 радаˮ	
(Гргуриновић	2012:	38)	или,	како	би	то	Клифорд	рекао,	у	„осећају	за	стра-
ни	контекстˮ.	Ако	се	изузме	хедонистичка	црта	путовања,	заинтересова-
нима	 за	 „страни	 контекст“	 остаје	 искуство	 путовања,	 а	 „искуство	 је	 оно	
што	 његов	 текст	 чини	 веродостојним“	 (Гргуриновић	 2012:	 39).	 Разлика	
између	путописа	и	етнографије	јасно	се	изражава	у	вољном	одрицању	од	
искуствених	субјективизација	карактеристичним	за	путопис.	Оно,	међу-
тим,	што	етнографију	приближава	путопису	јесте	стил	писања.	И	један	и	
други	 облик	 писања	 усредсређује	 се	 на	 два	 паралелна	 дискурзивна	
захвата:	 приповедање	 и	 опис.	 Мери	 Луис	 Прат	 уочава	 да	 је	 у	 „старијим	
путничким	записима	приповиједање	доминирало	над	описом“	(Прат,	пр.	
Гргуриновић	2012:	39).	У	тежњи	за	научном	објективношћу	етнографије	
XIX	 века	 ишле	 су	 за	 тим	 да	 опис	 претпоставе	 нарацији.	 Ова	 два	 жанра	
такође	повезују	и	тешкоће	конвертовања	искуства	у	текст.	У	том	смислу,	
у	строгим	обрасцима	етнографског	 истраживања	крије	 се	 ограниченост	
могућности	 грађења	 текста.	 Путопис	 својом	 оријентисаношћу	 на	 суб-
јективне	 осећаје	 прекорачује	 границе	 етнографије	 и	 бива	 заустављен	 у	
покушају	да	одговори	на	питање	шта	се	од	свеукупне	грађе	може	сматра-
ти	 поузданим	 искуственим	 податком.	 И	 у	 етнографији	 и	 путописном	
тексту	аутор	је	крајњи	ауторитет.	Он	одлучује	о	томе	шта	ће	чинити	са-
држину	 коначног	 текста,	 а	 шта	 ће	 бити	 изостављено	 (Гргуриновић	
2012).	Осим	тога,	и	етнографски	и	путописни	текст	као	своју	битну	осо-
бину	имају	жанровску	хибридност,	чак	и	међусобна	преклапања,	па	се	и	
сам	путопис	често	дефинише	као	„жанр	између	жанроваˮ.	
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Хибридност	 етнографског	 текста	 донекле	 одговара	 реконцептуа-
лизацији	етнографског	 рада,	виђеног	кроз	призму	Клифордових	навода	
о	путовању	као	темељу	изградње	космополитског	искуства.	Ово	„ипак	са-
држи	одређене	елементе	некритичкога	и	универзализирајућег	западња-
чког	 тропа	 путовања,	 имплицитно	 га	 глорифицирајући“	 (Гргуриновић	
2012:	 42),	 превиђајући	 полисемичност	 значењских	 искустава	 путовања.	
„У	литератури	о	књижевности	и	култури	путовања	(као	и	у	животу	чове-
ка	XXI	века)	постоји	тенденција	митологизације	и	фетишизирања	путо-
вања,	 а	 референтни	 су	 моменти	 углавном	 елитно,	 индивидуалистичко	
западњачко	 рекреативно	 путовање	 из	 ужитка“	 (Гргуриновић	 2012:	 44).	
Гргуриновић	истиче	да	оно	што	одликује	етнографску	делатност	и	уда-
љава	је	од	путописа	 јесте	изражена	критичка	дистанца	у	односу	на	гло-
рификацију	хедонистичког	културног	обрасца.	

Унутар	 рефлексивног	 заокрета	 значајно	 место	 заузимају	 ауторке	
оријентисане	на	истраживање	женског	идентитета	постављеног	у	рела-
цију	 са	 интерпретацијом	 културних	 и	 друштвених	 питања.	 У	 фокусу	 је	
питање	да	ли	и	у	којој	мери	родна	улога	жене	детерминише	њену	пози-
цију	истраживача.	Посебну	заинтересованост	ауторке	су	показале	за	ре-
интерпретацију	 дела	 Рут	 Бенедикт	 и	 Маргарет	 Мид	 у	 новом,	 рефлекси-
вном	 кључу.	 	 Рут	 Бехар	 (Behar)	 је	 читав	 покрет	 Woman Writing Culture,	
радећи	у	часопису	истог	назива	чија	је	била	уредница,	видела	као	„пост-
модернистичку	или	текстуалистичку	критику“	мада	и	као	„кључну	прет-
ходницу	 (њеном)	 феминистичком	 пројекту	 (у	 антропологији)ˮ	 (Behar	
and	 Gordon,	 пр.	 Миленковић	 2006:	 47–48).	 У	 ред	 сличних	 дискурзивних	
пракси	долазе	студије	расе,	медијске	студије	и	постколонијалне	 студије	
које	представљају	својеврсни	политички	ангажман	изражен	кроз	теоријске	
моделе	 на	 темељу	 студија	 културе.	 „Њих	 повезује	 анализа	 идеолошког	
дискурса	 и	 дискурса	 моћи,	 критика	 модернизма	 и	 европоцентризма,	 а	
пре	свега	тематска	усредсређеност	на	подређене	и	маргинализоване	кул-
туре	 или	 делове	 света“	 (Ђорђевић	 2008:	 29).	 Експланаторно	 средиште	
ових	гледишта	је	постмодернистичко	и	постструктуралистичко	укидање	
опозиција	које	доминира	мишљењем	културе	Запада.	

	
	
																																																														Закључак	
	

„Рефлексивниˮ	или	„културниˮ	заокрет,	појмови	често	приписивани	
генерацији	антрополога	чији	рад	обележава	период	од	раних	седамдесе-
тих	година	XX	века	до	данашњих	дана,	поред	снажног	иновативног	импулса	
и	 огорчености	 традиционалистички	 оријентисаних	 аутора	 у	 погледу	
опстанка	 и	 будућности	 дисциплине,	 бивају	 актери	 преобликовања	 све-
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сти	о	научној	и	идеолошкој	позицији	истраживача	у	друштвено-хумани-
стичким	 наукама.	 Допринос	 полемичких	 тонова	 унутар	 антропологије	
омогућује	 истраживачу	 достизање	 свести	 о	 његовом	 социо-културном	
идентитету	у	односу	на	циљеве	његове	истраживачке	делатности,	репре-
зентације	дискурса	и	обликовање	програма	истраживања.	Герцова	семи-
отички	оријентисана	антропологија	представља	научно	утемељену	орга-
низацију	знања	о	друштву/култури,	снажно	наглашавајући	утиске	које	у	
једнакој	 мери	 стварају	 фикционалне	 структуре	 књижевних	 дела,	 као	 и	
сам	живот,	па	се	као	такви	могу	узети	као	услов	или	димензија	искустве-
ног	материјала	етнографског	рада.	

Реч	која	би	у	великој	мери	објаснила	особеност	Герцовог	дела	јесте	
„равнотежаˮ:	између	захтева	за	просторно	ограниченим	и	до	танчина	кон-
кретизованим	 емпиријским	 приступом	 и	 теоријски	 амбициозним	 кон-
цептом	тумачења	културе;	између	разумевања	значаја	вредности	извор-
них	података	и	њихове	реконструкције,	као	и	између	увиђања	важности	
концепта	 'другости'	и	научног	ауторитета	антрополога.	Стога	Герц	није	
носио	заставу	рефлексивног	заокрета	иако	се	сматра	једним	од	његових	
утемељивача,	нити	 је	антропологији	одрицао	 могућност	поузданог	нау-
чног	сазнања	културе	услед	редефинисања	облика	социо-културног	и	иде-
олошког	окружења.	

Његова	усмереност	на	„читање	култураˮ	могла	би	се	довести	у	везу	
са	његовим	снажним	интересовањем	за	књижевност;	међутим,	он	не	су-
герише	некакву	трансформацију	антропологије	у	књижевност	већ	поку-
шај	да	се	на	дела	антропологије	гледа	као	на	дела	књижевности.	Та	дела	
на	 идентичан	 начин	 буде	 заинтересованост	 читалаца,	 а	 оно	 'другачије',	
'необично'	и	'непознато'	у	оба	облика	стваралаштва	се	помаља	као	тачка	
око	које	обилазе	њихови	текстуални	садржаји.	

Дело	Антрополог као писац, поред	своје	огромне	вредности,	данас	
може	 служити	 и	 као	 приручник	 за	 упознавање	 са	 интерпретативним	
приступом	 у	 антропологији,	 али	 и	 као	 место	 укрштања	 литерарних	 и	
друштвено-научних	традиција.	
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RELATIONS	BETWEEN	ANTHROPOLOGY	AND	LITERATURE	
–	Contribution	of	the	interpretative	approach	of	Clifford	Geertz	–	

Abstract:	The	relations	between	anthropology	as	scientific	discipline	and	literature	as	
specific	form	of	art	are	reviewed	in	the	paper	through	the	work	of	Clifford	Geertz,	one	
of	the	most	prominent	promoters	of	the	establishment	of	scientific	results	verification	
by	specific	text-oriented	expression.		

The	 first	 part	 of	 paper	deals	 with	 history	of	 discipline	 and	 the	 forerunners	 of	
the	semiotic	approach	in	the	works	of	classical	anthropology.	Then	attention	is	paid	to	
the	 semiotic	 approach	 in	 the	 work	 of	 Clifford	 Geertz	 which	 is	 related	 to	 the	 other	
authors	 and	 approaches,	 and	 direct	 or	 indirect	 incentives	 for	 the	 establihment	 of	
interpretative	anthropology	are	traced.	Special	attention	is	given	to	the	Geertz`s	book	
Works and Lives: The Anthropologist as author	 as	 a	 paradigmatic	 expression	 of	 the	
permeation	of	anthropological	and	literary	aspects.	Then	critical	remarks	on	the	work	
of	Clifford	Geertz	from	the	view	of	Writing Culture	anthropology	are	presented.	Finally,	the	
importance	 of	 reflexive	 approach	 in	 anthropology,	 and	 of	 Clifford	 Geertz`s	 work	 for	
the	 development	 of	 the	 discipline	 as	 well	 as	 for	 the	 creation	 of	 it`s	 theoretical	 and	
methodological	retreat	from	the	principles	of	classical	anthropology	are	underlined.	
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Etnografic	Writing,	Postmodernism.	
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	Сажетак: Савремени тренутак карактерише се убрзаним развојем информаци�оно-комуникационих технологија. То погодује стварању нових облика физичког и друштвеног простора у које се преносе многе свакодневне људске активности, али и формирају неки нови облици друштвености. С једне стране, у виртуелни простор се преносе многе свакодневне активности да би се обављале на лакши и рационалнији начин. С друге стране, виртуелни (сајбер) простор постаје замена за реални простор. Могућности лакше комуникације чине да се стварају нови облици друштвености, засновани на новим технологијама, који олакшавају ко�му�никацију појединцима који нису у непосредном физичком контакту. Стварају се облици алтернативног друштва које постаје супститут за реалне друштвене односе. Унутар сајбер простора се стварају различити облици виртуелне дру�штве�ности, који врло често немају подлогу у реалној друштвености и реалним друштвеним односима. Један од стандардних примера су виртуелне on-line дру�штвене мреже којима се ствара имагинарна повезаност великог броја људи који, ван те мреже, не ступају ни у какве друге друштвене односе. Ради се о новим друштвеним појавама које могу имати и позитиван и негативан предзнак. Без обзира на све то, ови нови облици друштвености могу бити коришћени на ра�зли�чите начине и у различите циљеве. Циљ овог рада је да укаже на модерни�за�цијски значај промена неких социјалних образаца насталих под утицајем развоја информационо-комуникационих технологија.
	Кључне речи: технолошки развој, сајбер простор, друштвене мреже, виртуелна стварност,  друштвеност. 
	Увод
	Савремени тренутак карактерише рапидно убрзање развоја науке и технологије. То убрзање утиче и на радикалне промена друштвених образаца. Захваљујући низу новонасталих промена, које су до пре само пар деценија биле готово незамисливе просечном човеку, јавила се, и у друштвеним наукама, потреба не само за дефинисањем нових већ и за ре�дефинисањем од раније познатих категорија. Наравно, ово се није де�сило изненада. Још док су рачунарске технологије биле у повоју, почела је да се развија дисциплина коју данас називамо кибернетика. Њен уте�ме�љивач Норберт Винер (Viner 1973) о њој говори као о широкој теорији управљања и комуникације која је базирана на научном и техничком про�гресу, а у чијој позадини се налази проучавање живих и неживих си�стема, њихових комуникација, функционалних принципа и механи�зама регулације. 
	Винерово дело је била инспирација многим ауторима да почну да ра�змишљају о реалности која је почела да се гради поводом развоја рачу�нарских технологија. Овде није реч само о рачунарима као уређајима који преузимају неке функције које су до тад биле искључивој надлежно�сти човека, већ о њиховој специфичној примени везаној за умрежавање, размену и обраду различитих података и информација. Прерастањем ра�чу�нара и рачунарских технологија у информационо-комуникационе те�хно�логије отворило се ново истраживачко поље којим се не баве искљу�чиво техничке дисциплине. Многи појмови који су самом процесу на�стајања нових технологија били примарно техничког или математи�чког карактера, сада попримају и друштвену димензију па њима почињу да се баве и друштвене науке.
	У овом раду ћемо се осврнути на разумевање друштвене стране сај�бер простора као и на његову повезаност са виртуелним друштвеним мре�жама и њиховим утицајем на промене друштвене структуре и обра�заца друштвене моћи.
	Сајбер простор и виртуелност
	Друштвене мреже и моћ
	У једној студији из 1997. године (Kupfer 1997: 72–77) наводи се да ће у будућности информационе технологије имати моћ да промене оно што данас, евидентно, представља историјски дисконтинуитет у односу на уврежене обрасце социјалног понашања – индустријски модел друш�тва. Реч је о томе да су људи у аграрном друштву хиљадама година уназад обрађивали земљу у непосредној близини својих кућа, у ритму смене годишњих доба. Индустријализација је, у међувремену, створила ра�дно време и место рада одвојено од места становања, подстакла људе на мобилност, просторну и социјалну, измену традиционалних друштве�них улога итд. Сматрало се да је још технологија жичаног повезивања, а сада већ увелико технологија бежичног умрежавања, нападала инду�стриј�ски концепт радног времена. Kао што технологија чини реалним електронске комуникације тако ће, напредовањем информационог доба, радно место за многе постати независно од географске припадности, остављајући могућност људима да живе било где. Велика је вероватноћа да ће просторна мобилност постати пре ствар жеље за променом у лич�ном животу него ствар потребе за обезбеђивањем егзистенције. Постојао је већ тада страх да ће нам, ослобађајући нас географије и сата, мреже уништити интиму тако што ће самоћу учинити немогућом, а физичко присуство учинити небитним за комуникацију.
	Kуфер (Andrew Kupfer) сматра да ће умрежене (мрежне) техноло�ги�је уништити значај два велика симбола индустријске револуције, а са њи�ма и идеју да друштво може да организује живот и рад по поставље�ном распореду. Очекивало се да ће временски помак који ове технологије омогућавају вероватно бити њен најзначајнији резултат. То је оно што Ерик�сен (Eriksen 2003) назива сажимање времена. Претпоставља се да ће из економије којa се протеже на више временских зона нестати класичан производ индустријског начина рада – (осмочасовно) радно време. Људи ће се навићи да усклађују различите улоге везане за рад, слободно време и сан. Моћи ће да живе у руралним подручјима, али неће водити рурални живот. Развијаће конкурентске односе у сајбер простору, завршаваће уго��во�рени посао у данима или сатима, а онда ће тражити следећи про�јект. Многи претпостављају да ће људи који напусте седиште фирми иза�брати рад од куће. Из овога се предвиђало оживљавање породичног за�јед�ништва. Но, реалност је већ тада указивала на вероватноћу његовог сла�бљења. Оно се своди на то да свако седи у својој соби и ради за својим екраном.
	Не тако дуго иза ових Куферових анализа актуелизовало се питање друштвених мрежа. Наравно, то питање је доста старо али му се, све до пре пар деценија, није придавао велики значај. Друштвене мреже су се обично виделе као сплет узајамности и поверења међу повезаним члано�вима различитих група, а њихова анализа се, углавном, сводила на ра�зви��јање појма социјалног капитала (Bourdieu 1986; Coleman 1990; Cole�man 1988; Putnam 1995; Putnam 2000; Putnam, Leonardi and Nanetti 1993). Развој информационо-комуникационих технологија учинио је да се сада мреже виде и као део сајбер простора и као елемент (информационог) друш�тва. Барт сматра да се социјалним капиталом могу објаснити компе�титивне предности мрежа и група чији се чланови међусобно подржавају (Burt 1995: 8, 45). Падом цена рачунарске опреме и растом њихове свео�пште доступности, развиле су се и бројне програмске платформе за дру�ш�тве�но умрежавање. Данас оне имају глобалну међународну и међуге�нерацијску популарност и постале су саставни део свакодневног живота. Како сада стоје ствари, у друштвима у која техничко-технолошка модер�ни�зација долази са закашњењем, као што је и наше, постоји генерацијски јаз везан за употребу рачунара, а самим тим и он-лајн друштвених мрежа (Miladinović 2014). Тамо где је технологија раније стигла, данас има ре�лативно мало припадника старијих генерација који с њом нису блиски.
	Интерактивне, онлајн друштвене мреже су у многим аспектима успеле да замене класично друштво. Урбанизација коју је произвело инду��стријско друштво је као последицу имала велику концентрацију становништва у урбаним центрима у којима су се људи налазили у пози�цији усамљених у гомили. Касиопо и сарадници (Caciopo at all 2009), на основу анализа лонгитудиналних истраживања, констатују да је усамље�ност сада својство не само појединаца већ и група, те да усамљени теже да се повезују са усамљенима, а да они који то нису показују тенденцију да временом постају све усмљенији. Они налазе да се усамљеност шири по принципу заразе. Практично, усамљености су склонији они који се на�ла�зе на периферији друштвених мрежа и њихове мреже пре чине прија�тељи пријатеља њихових пријатеља него њима блиске особе. Дакле, да�нас нам онлајн друштвене мреже пружају прилику да будемо усамљени у маси (виртуелних) пријатеља. Наравно, велико је питање да ли се ради о новим облику отуђења или о стварању новог типа друштвености. 
	Око тог питања ни данас не постоји општа сагласност. Одговор ве�ро�ватно пре треба тражити на психолошкој равни негу у структури друш�тве�них односа који се развијају помоћу или поводом интернета. Истра�живања показују да су комуникацији преко интернета склонији ин�тро�вертни, стидљиви и друштвено анксиозни појединци којима онлајн друштвене мреже пружају компензацију за неодговарајуће социјалне ко�муникације у реалном животу па чак и помажу у превазилажењу пробле�ма у комуникацији са другима (Jochen, Valkenburg and Schouten 2005: 423–430). Насупрот овом постоје и гледишта да такве особе врше супсти�туцију реалне комуникације виртуелном (Caplan 2007; Chak & Leung 2004) која може да одведе у бихејвиорану зависност од интернета (Widyanto & McMurran 2004). Оно што је битно нагласити јесте да суштина друштве�них мрежа ипак није у повезивању непознатих већ у томе да се њихове мреже чине видљивим. Уобичајено је да се комуникација углавном одви�ја са познатима а не са незнанцима. Суштина онлајн мрежа је да се отва�ра�њем профила корисник ставља у центар свог виртуелног света. Док се реалне друштвене мреже углавном склапају на интересној основи, дотле се виртуелне мреже организују око профила те имају форму егоцентри�чних мрежа са појединцем у центру сопствене заједнице (Boyd & Ellison 2008).
	Данас на распрострањеност и улогу он-лајн друштвених мрежа мо�же�мо гледати из два угла. Један подразумева њихову улогу у обављању редовних активност (радних или приватних). Ту се платформе за друшт�вено умрежавање појављују као нови инструмент за ефикасније обавља�ње послова и овај сегмент има несумњив развојни значај. Други угао подразумева отварање алтернативног друштва. Људи се, из различитих разлога, повлаче из свакодневног друштвеног живота, а замену томе налазе у виртуелној комуникацији. Наравно, један део те комуникације може бити усмерен ка познатима који су физички удаљени и са којима је блиска комуникација „лицем у лице“ тешко изводљива. С друге стране се налази виртуелна комуникација са непознатим лицима приликом које се развија, понекад огромна, мрежа тзв. пријатеља, од којих можда многи имају чак и лажне идентитете. На овом пољу се гради алтернативно друштво. Kарактеристика таквог, алтернативног, друштва јесте да се у ње�му гради друштвеност управо на Kастелсовим принципима укључе�ности и искључености. Зависно од интензитета укључености, могуће је бити присутан у већем броју виртуелних заједница и градити различите виртуелне индивидуалне статусе. На тај начин се гради и виртуелна ре�ал�ност која нема основа у реалном животу и индивидуални статус који има смисла само док траје укљученост у мрежу. Престанком активности га�се се трагови физичке егзистенције, без обзира на то што они остају за�бе�лежени негде у сајбер простору. 
	Дакле, поред алтернативног друштва које се обликује на бази пре�ба�цивања многих реалних друштвених односа из стварног у виртуелни свет, постоји и могућност стварања илузије алтернативног друштва, си�туације повлачења из реалног света у сопствени, имагинарни и вирту�елни свет, у којем се остварује виртуелна комуникација са мање-више непознатим људима. Друштвеност такве врсте траје у мери у којој траје и комуникација, искључивањем из виртуелног света запада се у реал�ност која може бити сасвим другачија и у којој виртуелни статуси могу постати чак и бесмислени. Kасиопо и сарадници (Caciopo at all 2009) констатују да је усамљеност сада својство не само појединаца већ и група те усамљени теже да се повезују са усамљенима, а да они који то нису теже да повећају своју усамљеност. Они који се укључени у реалне мреже виртуелни простор углавном користе као нови инструмент за брже и ефи�касније обављање послова везаних за реалан живот.
	Он-лајн друштвене мреже су дефинитивно учиниле да савремено дру�штво можемо посматрати као друштво мрежа што је подстакло науч�ни�ке различитих профила, од инжењера до социолога, да се позабаве њиховим дефинисањем. Један од најзначајнијих аутора који су дали до�принос развоју овог питања јесте М. Kастелс (Castells 2013). За њега, мре�же представљају скуп међусобно повезаних чворишта која не морају има�ти исти ниво важности за групу – мрежу. Чворишта посебног значаја се називају центри функција, а појединачно значење сваког чворишта зави�си од програма мреже и интеракција са осталим чвориштима унутар исте мреже. Важност појединачних чворишта у мрежи као целини расте са могућношћу апсорбовања информација од већег значаја за мрежу и способности њихове обраде на ефикаснији начин. Дакле, релативни зна�чај чворишта није толико последица њихових специфичних каракте�ри�стика колико је резултат њихове способности да дају допринос ефекти�вно�сти у оквиру циљева, вредности и интереса мрежа. Мреже су целине, а чворишта представљају њихове компоненте. Мреже имају способност да се повремено реконструишу тако што ће елиминисати непотребна или додавати нова чворишта. Kастелс друштвене мреже одређује као ко�муникационе структуре које могу међусобно да комуницирају, односно сарађују, или да конкуришу једне другима, односно покушају да већом ефикасношћу покажу супериорност над другим мрежама. У супротном, комуникација може да постане деструктивна и да омета комуникационе токове конкурентских мрежа. Њихова унутрашња функционалност се за�снива на принципу укључивања и искључивања, а растојање међу чво�риштима у мрежи тежи нули док растојање мрежа тежи бесконачном.
	Управо је то запажање значаја мрежа у супротности са традицио�налним схватањем структуре друштва које се базира на вертикалним хијерархијама и бирократским моделима организације. У њему готово да нема места за мреже. Kастелс претпоставља да се историјска супериор�ност вертикалних структура састоји у томе да су умрежени видови друш�твене организације имали одређена физичка ограничења која су била повезана са расположивим технологијама које, када се пређе располо�живи праг величине, сложености и протока информација, постају мање ефикасне у односу на вертикално организоване структуре које функцио�нишу по принципу команде и контроле. Реч је о томе да се логика хије�рар�хије своди на једносмерни проток информација и упутстава тако да су мреже представљале само продужену руку моћи концентрисане на вр�ху вертикално структурисаних организација (Castells 2013: 22). Време�ном се способност мрежа да уведу нове актере и садржаје у друштвену организацију увећавала развојем комуникационих технологија. На по�чет�ку те технологије нису биле у стању да обезбеде аутономију сваког појединачног чворишта у мрежи, с обзиром на то да је та аутономија за�хтевала функционисање у различитим смеровима и стални проток интерактивне обраде информација, а то је постало могуће тек развојем технологије дигитаних комуникација заснованих на микроелектроници.
	Захваљујући информационо-комуникационим технологијама мре�же су постале најефикаснији вид организације. Та ефикасност је резултат три важне особине мрежа које су настале под утицајем технологије: флек�си��билности, способности ширења и скупљања и способности одупи�ра�ња на�падима (Castells 2013: 23). 
	Развој друштвених мрежа и изградња умреженог друштва су актуе�ли�зовали и питање нових образаца расподеле друштвене моћи. Овај по�јам у најширем смислу (Вебер) можемо одредити као могућност/спосо�бност вршења утицаја – вероватноћу да неки субјект спроводи своју вољу у неком друштвеном односу упркос отпору других актера, незави�сно од основа те вероватноће (Вебер 1976: 37). Литература је богата ра�зли�читим интерпретацијама Веберове одредбе. Пажњу заслужује Расе�лов став по коме је моћ „произвођење намераваних ефеката“. У складу са овим, Расел (Russell 1938: 36) разликује три облика остваривања моћи: (1) путем директне физичке принуде, (2) путем награда и казни и (3) путем утицаја на мишљење. 
	За разлику од поменутих аутора који моћ виде као одређено свој�ство који може припадати појединцима или друштвеним групама, Ка�стелс моћ посматра као друштвени однос, тј. релациони капацитет који неком актеру омогућава да асиметрично (неравномерно) утиче на одлу�ке других друштвених актера, у складу са сопственом вољом, интересима и хтењима (Castells 2013: 11). Овим се искључује могућност апсолутиза�ци�је моћи с обзиром на то да увек постоји могућност отпора који доводи у питање односе моћи. Кастелс доводи у везу са мрежама четири облика моћи (Castells 2013, 42–47): (1) моћ умрежавања, (2) моћ мреже, (3) умре�жену моћ и (4) моћ стварања мрежа.
	(1) Моћ умрежавања се остварује по принципу укључивања и иск�љу��чивања и много је већа штета од искључивања из мреже него што је корист од укључивања у њу. Вредност укључености у мрежу је про�пор�ционална њеној величини. У вези с тим Кастелс констатује да актери могу да заузму позиције моћи тако што ће створити мрежу у којој ће се акумулирати вредни ресурси, а потом стварати своје стратегије како би спречили приступ онима који мрежи не дају вредност или угрожавају инте�ресе који доминирају у програмима мреже.
	(2) Моћ мреже се исказује кроз наметање правила укључивања они�ма који у исте улазе. Полази се од тога да је о правилима могуће пре�го�ва�рати, али кад се једном успоставе, она постају обавезна за сва чво�ришта у мрежи с обзиром на то да поштовање правила чини могућим постојање мреже. У крајњој линији, ова моћ фаворизује ограничени број актера који формирају мрежу и успостављају њене критеријуме. У савре�меним модернизацијским и глобализацијским процесима овај облик мо�ћи се види кроз утврђивање правила која се постављају у међунаро�дним интеграцијама, попут прикључивања Европској унији или великим вој�ним савезима. Овакво постављање правила може бити, с једне стране, сматрано за нарушавање државног суверенитета земаља које приступају међународним интеграцијама, а са друге стране, може бити пред�ста�вље�но и као рационални избор оних који се на те интеграције одлучују.
	(3) Умрежена моћ би се могла одредити као моћ доминантних мре�жа. Свака мрежа зависно од својих циљева дефинише сопствене односе моћи и следи логику моћи стварања мрежа. У крајњој линији, циљ ства�рања мрежа је да се контролишу други. У том смислу су важна два меха�ни�зма: а) могућност да се стварају мреже, те да се оне (ре)програмирају у односу на постављене циљеве и б) могућност да се, поделом заједничких циљева и комбиновањем ресурса, повеже и обезбеди сарадња различи�тих мрежа, при чему би се успостављала стратешка сарадња ради одбра�не од конкурентских мрежа. Носиоце првог механизма Кастелс назива про�грамерима, а другог преусмеривачима. 
	(4) У том контексту су програмери и преусмеривачи актери који, због свог положаја у друштвеној структури, поседују моћ која производи мреже, што је за Кастелса највиши облик моћи у умреженом друштву. Ра�ди се о социјалним актерима који често не могу бити идентификовани као појединци или припадници јасно одређених група. Карактеристика ових механизама је да чешће функционишу на спојевима различитих дру��штвених актера (мрежа) тако да се најчешће, на ширем нивоу, као носиоци моћи јављају саме друштвене мреже.
	Основна разлика између Кастелсовог схватања моћи и погледа на моћ унутар веберијанске традиције јесте у тома што у веберијанској стру��ји моћ има хијерархијски карактер, а код Кастелса она је распоре�ђена на нехијерархијски постављеним чвориштима. То, наравно, не зна�чи да у мрежама нема хијерархије. Напротив, хијерархија није нужна да би се поседовала моћ која је производ умрежености. Принцип укључе�ности и искључености јасно поставља границу између оних који могу или не могу поседовати моћ на основу умрежавања. Унутар мреже могу да важе и други закони. Виртуелне мреже могу представљати значајне покретаче социјалне акције, чак и онда када се не види јасна хијерархија и када се не препознају водећа чворишта. Битно је да су чворишта под напоном и да преко њих непрестано струје информације којима се врши притисак на различите субјекте да донесу овакву или онакву одлуку. Речит пример овога су дешавања везана за феномен „арапског пролећа“ (Milošević 2013; Vranješ 2013; Boyd 2008; Wilson & Dunn 2011; Eltantawy & Wiest 2011), виртуелне друштвене мреже су одиграле одлучујући утицај на брзину мобилизације и масовност одазива учесника у грађанским про�те�стима што је, даље, имало последицу пада појединих режима, одно�сно извесних реформских захвата код других. 
	Мрежни приступ отвара простор за повезивање микро и макро дру�штвених структура (Burt 1980). Док глобалне хијерархије (класе. слојеви и сл.) представљају макро структуре, дотле конкретне мреже чине ми�кро��структуре. Реални друштвени односи се одвијају на микро нивоу. Повезивање ова два сегмента омогућава да се прате структуралне ком�по�ненте као што су интеракције, статуси, улоге, моћ и сл. С друге стране, макроструктуре представљају апстракције. Макроструктуре, класне, сло�ј�не, професионалне и сличне позиције имају утемељење у реалним поло�жајима које појединци заузимају, у крајњој линији, у подели рада тако да сада мрежни приступ омогућава анализу реалних односа моћи међу умре��женим појединцима различитих макроструктуралних карактеристика. 
	Кључни недостатак Кастелсовог гледања на моћ је у томе да он исту приписује мрежама те да не види интересе покретача из сенки, мета�мре�же глобалних финансијских токова или глобалне мултимедијске мреже и њима сличне, чији су утицаји такође испреплетани са утицајима и инте�ре�сима других великих глобалних мрежа (Petrović 2014). Такве мреже су, у крајњој линији, креатори глобалног мишљења и акција. Гра�ђанска иницијатива, макар колико се чинило да долази одоздо, врло че�сто је под утицајем унапред креираних ставова различитих великих цен�та�ра моћи или под њиховим надзором. Но, и поред тога, локалне мреже ипак имају моћ покретања акција и битно мењају структуру и обрасце расподеле мо�ћи у савременом друштву. Дакле, замерка му је да не нуди одговор на пи�тање колико је интернет инструмент моћи у рукама оби�ч�них грађана а ко�лико у рукама класичних центара моћи, попут државних власти, ве�ликих интересних група или носилаца крупног капитала.
	Закључак
	Технички проналасци и технолошка решења су увек мењала начин жи�вота људи. Развојем микроелектронике то је постало видљиво и у ве�ома кратким временским интервалима. У последњих пар деценија су се, захваљујући мокропроцесору и на њему базираним рачунарским и, уоп�ште информационо-комуникационим технологијама, десиле заиста ра�ди�калне промене у начину производње, друштвеној организацији али и личним и приватним животима људи. 
	Овде приказани појмови сајбер простора и виртуелних мрежа који�ма се, поред техничко-технолошког значења може приписати и социо�ло�шка тежина, означавају садржаје који представљају евидентну новину, која је пре убрзаног развоја нових технологија била потпуно непозната. Остали појмови су од раније познати али им се, у најновије време, значење у већој или мањој мери променило. Разлог томе је чињеница да су, захваљујући технолошком развоју, у друштвени живот ушле велике промене, које захтевају редефинисање познатих категорија као што је умрежено друштво, друштвена мрежа или моћ, и њихово промишљање у новом контексту. Реч је о потпуно новим социјалним обрасцима и о вео�ма динамичним појавама које се свакодневно обликују и преобликују те их, стога, није могуће теоријски елаборирати на задовљавајући начин, с обзиром на то да се свакодневно иновира њихова материјална основа и да много тога застарева, такорећи, на дневном нивоу.
	Речит пример овог је преобликовање друштвене структуре са хије�рархијског на мрежни облик, а са њим и редистрибуција образаца распо�деле друштвене моћи који сада постају, макар привидно, мање транспа�рентни и доступнији обичном човеку, посредством мрежа у које је укључен. 
	Данас је, више него икад раније, јасно да многе уходане парадигме не могу на задовољавајући начин да објасне нове феномене и нове жи�вотне обрасце. Проблем је у томе што, с једне стране, нове парадигме не могу да се обликују у кратком времену и, с друге стране, што многа те�хно�лошка решења, а с њима и социјални обрасци, брзо постају пре�ва�зи�ђени те, стога, многе нове друштвене промене једва да буду и евиденти�ране а већ су доживеле трансформације.
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