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СЕСТРИНСКА СОЛИДАРНОСТ 
Избеглице из бивше Југославије у Њујорку 

Жене из ратом захваћених подручја бивше Југославије, избегле у Америку, повезале су 
се  међусобно  и  организовале  сарадничку  мрежу  да  једна  другој  и  свим  „ничијим“ 
избеглицама у невољи пруже помоћ и подршку. У овом раду расправља се о политичким и 
моралним мотивима таквог удруживања, природи односа унутар заједнице жена и улогама 
које таква културна група преузима у процесу културне размене са већинском, америчком 
културом. 

Кључне речи: избеглице, жене, рат, сарадња, блискост. 

Овде ћу говорити о избегличкој мрежи жена из бивше Југославије, формираној у 
Њујорку,  после  избијања  рата  у  нашој  земљи,  из  потребе  за  узајамном подршком у 
борби  за  преживљавање.  током  две  ратне  године  (19921994)  проведене  у Њујорку 
припадала  сам  тој  заједници  и  упознала  –  из  прве  руке,  било  као  сарадница  на 
различитим  пословима  око  збрињавања  избеглица  било  приватно,  у  свакодневним 
сусретима  и  дружењу  –  природу  и  мотиве  такве  комуникације.  О  сарадњи  међу 
женама у избеглиштву говорићу на основу сопственог искуства. 

Желим  најпре  да  нагласим  да  избеглицама  сматрам  све  оне  који  су  због  рата 
напустили земљу, било „добровољно“, из страха од претећег хаоса или мобилизације, 
било насилно у буквалном смислу, као протерана лица из својих места. Не само оне 
особе  које  су  по  приспећу  у  Америку  званично  стекле  тај  статус  и  стављене  под 
специјалну заштиту већ и све друге које су стицајем несрећних околности побегли из 
своје  земље,  без  претходног  плана  или  жеље  да  се  другде  трајно  настане,  и  без 
конкретног плана или могућности да се врате својим кућама. 

Колики је број таквих лица у Америци тешко је утврдити. „Правих“ избеглица, из 
разлога у које нећу улазити, има много мање него у европским државама 1 . Вероватно 
због  тога  у  Њујорку  не  постоје  посебни  логори  за  прихватање  избеглица  из  наше 
земље. Мањи  број,  углавном  тешко оболелих или рањених,  збринут  је  посредством 
хуманитарних  организација  које  обезбеђују  неку  минималну  заштиту  тим  лицима, 
трошкове болничког лечења, основна средства за живот. Остали су у сваком погледу 
препуштени  сами  себи  –  да  се  снађу  у  сложеној  административној  процедури 

1 На пример, према подацима из штампе, америчка администрација  је у 1993. години одобрила улазак 
само  за  три  хиљаде  избеглица  из  Босне.  Међутим,  захваљујући  флексибилности  америчке  имиграционе 
политике, људи  успевају да  уђу у ту  земљу и  да  у њој  остану,  на  различите начине: кроз "туристичке" и 
породичне посете, са радним визама или без њих, илегално преко Мексика итд.
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прибављања докумената, запосле, нађу смештај, емотивно преболе губитак домовине, 
укључе у акултурацијске процесе. 

Не  треба  посебно  наглашавати  да  је  избегличка  популација  с  наших  простора  у 
сваком  погледу  веома  хетерогена.  Од  рата  су  бежали  или  су  из  својих  места 
прогоњени  припадници  свих  народа,  етнички  "чисти“,  као  и  етнички  мешовити, 
припадници  свих  конфесија  као  и  атеисти,  људи  различитог  социјалног  порекла,  с 
различитих  територија,  различитог  образовања,  занимања,  старости.  У  студијама  о 
исељеништву  истиче  се  правило  груписања  и  удруживања  имиграната  у  новог 
културној средини према принципу етничке, језичке или верске истородности, што је 
резултат  потребе  за  блиским  контактом  са  себи  сличним  (ЛукићКрстановић, 
111122; Павловић Дрљача, 4182). У основи, исто важи и за избеглице. Рат у земљи, 
међутим,  оптеретио  је  те  контакте  снажним  политичким  набојем,  па  је  „подршка 
својој  страни“  постала  доминантни  регулатив  друштвеног  груписања,  важнији  од 
језика,  културне прошлости или  социјалне припадности. Неподударност политичких 
ставова  потире  сада  све  друге  сродне  одлике,  укључујући  и  "чисто“  заједничко 
етничко порекло  (младић који  је, на пример, избегао из земље одбијајући да се јави 
на  војни  позив,  који  није  желео  да  сопствени живот  заложи  за  „свету“  националну 
ствар, тешко ће наићи на солидарност својих верских или етничких институција, или 
успоставити везе и познанства са грађанима из исте матичне средине, који су раније 
одсељени  а  сада нетрпељиви према  „издајницима“. У штампи  су забележени многи 
такви примери,  а  слична  су и искуства мојих познаника, углавном Београђана, сада 
силом  прилика  настањених  у  Њујорку).  Принцип  удруживања  према  сличности 
постао  је  могућан  само  под  условом  да  се  јасно  зна  ко  „навија  за  кога“.  Подршка 
искључиво „својој“ страни промовише се на свим нивоима 2 . У условима тако суженог 
круга,  у  конфузној  и  ратом  додатно  оптерећеној  ситуацији,  могућности  за 
успостављање каквогтаквог социјалног живота, минимума друштвене и материјалне 
сигурности  сасвим  су  малене  и  нарочито  погађају  оне  који  не  желе  да  буду  део 
национално искључиве, „своје“ стране, или је напросто немају. 

Кроз решетку „своји својима“ најпре су пропале жене, независно од тога да ли су и 
колико ангажоване на „својој“ ратној страни. Мислим да то проистиче из стереотипа 
на  коме  су  изграђене  наше  полне  улоге.  По  том  стереотипу  мушкарцу  припадају 
особине  сналажљивијег,  покретљивијег,  одважнијег,  па  је,  следствено  томе,  у 
његовом  домену  обезбеђивање  материјалне  егзистенције  породице  или  пара. 
Мушкарац је најчешће тај који ће и у избеглиштву први тражити запослење, уписати 
се на курс језика, осигурати свој правни статус. Њему по правилу припада и одлука о 
напуштању  земље  (осим  кад  је  у  питању  „право“  протеривање).  То  је,  истина, 
подстакнуто  сасвим  конкретним  разлогом,  какав  је  позив  на  извршавање  војне 
обавезе, којој жене не подлежу, али и у случајевима подједнаке угрожености, жене се 
на  такав  подухват  теже  одлучују.  Међу  избеглицама  сам  само  веома  ретко  сретала 
младе жене које су се одважиле да напусте студије, посао, родитеље, а да то није због 
неког  од ње  важнијег  детета,  мужа  или  младића. Женски  стереотип  једноставно не 
одобрава  такву  личну иницијативу, макар  она  била мотивисана и  само потребом  за 

2 Тако је америчка администрација "награђивала", односно "кажњавала" неиздавањем виза подносиоце 
захтева  са  "праве"  или  "погрешне"  територије. Верске установе су отворено подржавале искључиво своје 
вернике, манипулишући пакетима хуманитарне помоћи: познат је скандал са Caritasom. који је помоћ делио 
само припадницима католичке цркве у Босни. На молбу моје познанице, чланице мреже, упућену Српској 
православној  цркви  у  Њујорку  да  посредује  у  слању  пакета  са  зимском  одећом  цивилима  у  Босни,  без 
разлике,  одговорено  је да  се обрати  некој  другој  адреси  пошто,  како  је изјавио свештеник,  "српска  црква 
прима помоћ само од правих Срба, а не и од оних који су забринути за судбину наших душмана".
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спасавањем  голог живота.  На  темељу  тако  успостављених полних улога  и њихових 
принадлежности  грађење  социјалних  релација,  представљање  породице  или  пара 
пред светом, припада носиоцу активног принципа. Жене су, бар у фази сналажења у 
новим  условима,  више  везане  за  кућу  и  децу.  Другим  речима,  из мрака  социјалног 
непостојања  који  производи  избегличка  ситуација,  жена  излази  спорије  и  тек 
посредством оних у чијој је пратњи, као члан породичне групе 3 . 

Избегличке  услове  додатно  отежава  чињеница  да  су  избеглице  смештене  на 
различитим  локацијама,  разбацане  ко  где,  па  нема  могућности  ни  за  комуникацију 
„силом прилика“, као што је у избегличким прихватним центрима по Европи у којима 
се, јасно, није могао поштовати етнички кључ 4 . Изолација жена је, значи, двострука: 
на  једном  плану  услед  објективних  избегличких  немогућности,  а  на  другом  она 
проистиче  из  женског  стереотипа.  Из  осећања  потпуне  изопштености,  изгубљеног 
контекста,  личног  идентитета,  немоћи  да  се  утиче  на  сопствену  ситуацију  нити  на 
драматичне догађаје у домовини, код једног броја жена јавила се потреба да тај обруч 
изолације пробију и одупру се ситуацији у коју су силом угуране. Да се сретну са себи 
сличнима  и  поделе  барем  страх.  Непрестани  страх,  у  томе  се  слажу  све  моје 
саговорнице 5 ,  појачавали  су  телевизијски  и  новински  извештаји  –  бескрајне  слике 
лешева,  срушених  градова,  колона  несрећника,  за  многе  међу  нама  били  су 
перманентно оживљавање лично проживљених траума и ужаса из којег су тек извукле 
живу  главу.  „Било  ме  је  страх  тамо,  а  страх  ме  је  и  овде“,  каже  моја  пријатељица 
Латифа. „Не верујем да ћу икада више успети да га се ослободим“. 

Потребна  је људска потреба да се страх с неким подели, као што је разумљива и 
потреба  да  се  другом  људском  бићу  помогне  у  невољи.  Стога  није  необично  да 
основни  мотив  за  настајање  избегличке  мреже  жена  буде  помоћ  онима  који  су 
угрожени. Брига о слабима и немоћнима и иначе спада у круг типизираних женских 
склоности: болнички послови, хуманитарни рад, тзв. женска занимања, све је то део 
културом  уграђених  стереотипа  (Gay,  4856).  На  крају  крајева,  сва  национална 
удружења  имају  женске  огранке  који  своју  патриотску  дужност  исказују  кроз  исте, 
типично женске делатности. 

Међутим,  за  разлику  од  тих  женских  друштава,  лојалних  својој  нацији,  држави 
или  партији,  ово  о  коме  је  реч  настало  је  из  потребе  да  се  пружи  отпор  ратној 
политици  (мушких)  националних  вођа.  Формирале  су  га  жене  које  су,  неупитане 
ратне  циљеве  својих  руководстава  платиле  избеглиштвом,  губитком  домовине, 
имовине, родбине, здравља. Жене са свешћу о томе да су изманипулисане, преварене 
и  поражене,  удружиле  су  се  да  сопственим  примером  изразе  непристајање  на 
међунационалну мржњу и  рат  који није био њихов избор. „Потпуно  је очигледно да 
овај  рат  ратују  мушкарци  међусобно“,  рекла  је  Весна  из  Загреба.  "Жена  ту  нема. 
Погледај  само  телевизију.  Све  су  само  мушкарци:  председници  држава,  партија, 

3 Дешава  се  да  живот  у  потпуној  изолацији  потраје  месецима.  Људе  доведу,  нађу  им  привремени 
смештај, мањевише уредно социјални радник донесе новчани чек који им следује, и прича се ту завршава. 
Тешко је описати емотивно стање жене, избеглице из Босне, у тренутку кад смо је готово случајно нашле у 
једној  сиромашној  црначкој  четврти  New  Jerseya,  где  је  са  своје  деце  смештена  посредством  неке 
хуманитарне  организације.  После  неколико  месеци  проведених  у  потпуној  самоћи,  без  знања  језика,  без 
иједне адресе на коју да се обрати, потпуно утучена, само је молила да буде враћена кући – "остао је макар 
неко с ким могу проговорити". 

4 Извештаји посетилаца таквог  једног кампа у Чешкој,  с почетка 1993. године, говоре да тамо у неком 
скијашком центру у брдима живи и међусобно се дружи читаво мало Сарајево, шаролико какво је и било, 
што рат у њиховом родном граду чини још апсурднијим. 

5 Сви  подаци  резултат  су мојих  неусмерених разговора  вођених са  сарадницама мреже током  1992.  и 
1993. године.
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војници, генерали, министри рата, преговарачи мира, верски поглавари, НАТО, УН, 
нигде жена. Нас видиш само кад се бежи од бомби или оплакују мртви“. 

Што се више, са свих страна и нивоа, свету тумачило да је крвави распад земље 
последица вековне мржње међу народима на том простору, то се више повећавао број 
жена  у  мрежи  чије  само  постојање  таква  тумачења  доводи  у  питање.  Крајем  1992. 
године ова неформална организација бројала је у Њујорку око две стотине чланица 6 . 
Било је међу нама и чланица феминистичких удружења и антиратних активисткиња, 
али заправо много више оних које се никад раније нису бавиле никаквим политичким 
питањима,  којима  је феминизам  стран и  којима  је  ово  укључивање у мрежу која не 
разликује  „наше“  од  "њихових“  ни  жртве  нити  силоватеље,  било  прво  стварно, 
аутентично  политичко  изјашњавање,  први  излазак  из  улоге.  Мада  та  мрежа  нема 
политички  карактер  нити  обележје  организације,  нема  ни  своју  управу  ни  програм, 
нити  седиште,  она има  јасан политички став који гласи: „Овај рат није наш избор“. 
Платформу  те,  условно  речено,  организације,  можда  је  најбоље  формулисала  моја 
познаница из  Јајца  (два пута избеглица из  града  у  град пре  доласка у Њујорк). Док 
смо  чекале  на  лекарски  преглед  њене  тешко  оболеле  девојчице  ((ја  у  улози 
преводиоца),  причала  ми  је  како  је  претходног  дана  посетио  хоџа,  распитивао  се  о 
њеном  стању  и  незадовољан  „сумњивим“  именима  нових  познаница  које  му  је 
поменула,  опрезно  упозорио  да  бира  друштво,  јер  „ово  је  рат“.  На  моје  исто  тако 
опрезно:  "Чуј,  можемо  то  средити,  наћи  ћемо  другог  преводиоца...",  била  је 
енергична: „Ово, бона, није мој рат“. 

Одговори мојих пријатељица на питање о мотивима ангажовања у мрежи варирају 
исти морални став: „Зато што никад нисам научила да мрзим неког због његове вере 
или нације“; „Они који су нас прогнали, победиће ако се стварно поделимо, нећу да 
допринесем  њиховој  победи“;  „Свако  треба,  колико  може,  да  допринесе  престанку 
рата...". 

Не  треба,  наравно,  посебно  истицати  да  тај  морални  став  није  нека  женска 
специфичност и да се он изражава и на друге начине, као и да ти други начини опет 
нису  ексклузивно  резервисани  само  за  мушкарце.  Реч  је  просто  о  томе  да  се  у 
конкретном  случају  протест  против  идеологије  мржње  у  овом  сегменту  свео  на 
делатности које су традиционално женски домен. Чињеница је да се мушкарци, како 
год  опредељени  према  разлозима  крвавог  распада  земље,  како  год  делили  исто 
избегличко  безнађе,  нису  бавили  „тривијалностима“  какве  су,  на  пример, 
прикупљање одеће  (и за њих), кување хране за болесну децу с посебним потребама, 
превођење за друге који не знају језик, уписивање туђе деце у школе. Реч је о томе да 
се тим пословима и онако „природно“ баве жене, па је то „природно“ било и у овим 
условима, јер то ваљда не угрожава њихову женственост. 

Шта су, дакле, те принадлежности? Већ сам поменула, један од облика солидарне 
помоћи  јесте  пружање  преводилачких  услуга  за  избеглице,  од  сталног  телефонског 
посредовања  између  лекара  и  пацијента,  преко  посредовања  са  хуманитарним 
организацијама  и  социјалним  радницима,  у  контактима  са  државном 
администрацијом, адвокатима, школским управама, до сналажења у трговини. Даље, 

6 Контакти  се  одржавају  и  са  избеглицама  сличног  опредељења  размештеним  по  другим  деловима 
Америке. Сама сам у непосредној вези била са око четрдесет жена. Мрежи се приступа једноставно: један 
број  телефона  је  увек  у  оптицају,  познаница  обавештава  познаницу.  Наравно,  неке  су  се  искључиле,  из 
страха, из отпора према мешовитом саставу, неке су говориле да нема смисла да ми сада "лепимо нешто што 
се  више  не може  саставити",  или  да  "у  принципу желе  да  помогну,  али  онда  кад  се  и  наше  главе мало 
охладе". Оне које су остале, сматрају да се рату ваља супротставити и на овај начин.
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организију  се  редовне  посете  болесницима,  прикупљање  књига  и  часописа  на 
матерњем језику (који је сасвим спонтано прозван еуфемизмом „наш", да се нико не 
осети закинутим) 7 и њихово кружење; набавка играчака за децу; организовање дечјих 
рођендана;  преузимање  деце  од  привремених  адоптивних  родитеља  Американаца 
током  викенда  да  би  се  дружила  с  другом  децом  и  говорила  својим  језиком; 
прикупљање  новца,  одеће  и  елементарних  ствари  за  домаћинство;  проналажење 
породица  за  прихват  нових  избеглица,  проналажење  послова  (привремених,  „на 
црно“,  према  квалификацијама  или  могућностима  –  од  рада  у  адвокатским 
канцеларијама,  зубарским  ординацијама,  фризерским  радњама,  до  чувања  деце  и 
прања судова), уписивање на курсеве језика, итд. 

Свакодневна  упућеност  једних  на  друге,  не  само  на  истим  задацима  већ  и 
приватно,  претварала  је  ову  групу  у  чврсту  малу  заједницу  унутар  које  су  односи 
утемељени  на  међусобној  наклоности  и  поверењу.  Обављање  заједничких  послова 
прерастало је у дружења, солидарност је родила многа пријатељства. 

Свакако  треба  истаћи  да  су  људску  солидарност  испољавали  многи  грађани 
Америке, појединачно или преко различитих институција, дајући смештај, бесплатне 
медицинске  услуге,  уплаћујући  новац  хуманитарним  организацијама.  Знам  многе 
парове  који  су,  дирнути  људском  трагедијом,  месецима  уредно  посећивали  „своје“ 
дете  у  болници,  доносили  храну  и  поклоне,  нимало  обесхрабрени  немогућношћу 
вербалне комуникације 8 . 

Међутим, оно што ову заједницу тако блиско повезује пре свега је снажно осећање 
припадања  истом  културном  простору,  и  заједнички  језик,  као  најмоћнији  израз 
културне  припадности.  (Свако  ко  је  проживео  искуство  губљења  језика  врло  добро 
зна у којој мери губљење језика значи губљење идентитета). Овде је реч о томе да је 
сама могућност општења на свом језику, у ситуацији измештености из припадајућег 
културног  простора,  умањила,  обезначајила  чињеницу  у  сваком  другом  погледу 

7 У  језичком  рату који  се води на нашим просторима, за разградњу досадашњег заједничког  језика на 
националне језике, одбиле смо да учествујемо. У званичној кореспонденцији задржале смо "архаични" назив 
(српскохрватски/хрватскосрпски); незванично, међу нама, остаје само "наш" ("Не знаш наш језик", "Говоре 
ли нашим језиком?"). Томе нису претходили договори, расправе нити званичне одлуке. Назив се наметнуо 
сам од себе у општој конфузији изазваној преименовањима заједничког језика, језичког чишћења, брисања 
локалних варијанти или изналажења непостојећих разлика. 

8 Не могу да не поменем случај мог малог познаника, осмогодишњег дечака из Босне, мада његова прича 
заслужује много више од простора једне фусноте. Кад сам га упознала, већ је шест месеци био "Американац". 
На  забаву  за  "нашу  децу",  коју  је  у његову  част  уприличила  једна  од  сарадница  у мрежи,  довезао  га  је 
лимузином  возач  његове  доброчинитељке,  познате медијске  личности  и  веома  богате жене. Пола  године 
раније  она  га  је,  боравећи  тада  у  Босни  у  некој  хуманитарној  мисији,  тешко  оболелог,  буквално 
"прошверцовала" на списак предвиђених за хитну евакуацију. Транспортован  је у бесвесном стању, хитно 
оперисан (урођена срчана мана) и по опоравку сву бригу о њему преузела је његова добра вила. Живео је у 
њеној кући, с њом проговорио енглески, био је окружен пажњом и удобношћу с којом се сродио као да му је 
одувек  дата.  Он  ће  једном,  можда,  умети  да  исприча  своју  драму,  не  само  ону  коју  је  проживео  под 
гранатама већ можда и више ону после буђења у потпуно другој стварности, када никога није било да му на 
његовом језику објасни ни где се налази, ни како је ту доспео, ни где је мајка. Трауме кроз које је прошао 
оставиле су видног трага у његовом понашању, треба ли уопште истицати. Решена да му до краја помогне, 
његова адоптивна мајка успела је, убрзо по нашем првом сусрету с њим, да издејствује долазак целе његове 
породице. Али happy end за њега је почетак новог тешког искуства, враћање у "стари филм", с којим његове 
мале године нису могле лако да се помире: доласком оних због којих је био неутешан, нестало је одједном 
свега за шта је веровао да природно припада сваком ко стигне у Америку: скупих ресторана, коњских трка, 
дадиља  и  телохранитеља,  сликања  за  новине.  Породици  је нађен  смештај,  оцу одговарајуће  запослење,  а 
њему,  наравно,  најбољи  терапеут  да  лечи  његове  душевне  ране.  Чекала  их  је  извесност  живота  на  дну 
друштвене лествице, са којим се једино он сасвим разродио. Добра тета није била свемоћна, а он је тек био 
научио да у чуда дубоко и искрено верује. 

Помињем овај случај највише због оног огромног броја друге деце (и одраслих) чије психичке трауме 
изазване овим ратом нису предмет ничије бриге. Ко ће платити за лечење њихових рана?
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екстремне хетерогености те заједнице. Познато је да, осим глобалној култури области 
или  нације  (кад  се  те  две,  ретко,  поклапају),  људи  припадају  својим  локалним 
културама, својственим њиховом ужем поднебљу, својој социјалној групи, старосној, 
професионалној,  интересној  (Тодоров,  379380).  Неуобичајено  је,  у  „нормалним“ 
околностима,  да  тако  блиско  међусобно  пријатељују  групе  различитог  социјалног 
порекла, образовања, вредности, ставова, погледа на свет. Шта, осим чињенице да су 
изгубиле  заједничку  домовину,  тако  повезује  једну,  рецимо  ликовну  критичарку  из 
Београда  и  једну  домаћицу  из  Плава,  телевизијску  редитељку  из  Сарајева  са 
банкарском  службеницом  не  знам,  одакле,  да  једна  другу  посећују,  једна  за  другу 
кувају, одмењују у послу, помажу у чувању деце, позајмљују или поклањају ствари, са 
тренутном и готово аутоматском фамилијарношћу? Је ли то нека одлика менталитета 
својствена  људима  овог  поднебља?  Мислим  да  та  фамилијарност  и  наглашена 
рођачка  блискост  произлазе,  пре  свега,  из  заједничке  „вакуум  ситуације“:  ту  је  не 
само  избегличко  постојање  без  идентитета,  имена,  места,  положаја,  не  само 
недостатак  појединачног  нечијег  контекста,  већ  контекста  у  целини,  разбијање 
културног простора за који су везане, нестајање матрице у физичком смислу. Кад се 
има  на  уму  да  је  ангажованима  у  мрежи  тај  културни  простор  био  драгоценији  од 
„светих“  националних  „хиљадугодишњих  снова“,  сасвим  је  разумљива  њихова 
потреба да се међусобно „придрже“, подрже, и целину тог простора не само сачувају у 
успомени већ да је, на неки начин, кроз сопствене односе, надокнаде, материјализују. 
Као што је разумљиво да та реплика, будући да настаје на носталгији, буде понешто 
улепшана, ближа идеалном него реалном. Морам у том смислу да поменем изразито 
висок степен толеранције према верским и етничким различитостима међу нама. То 
наравно  не  значи да  су  баш  све жене понеле из  својих  средина  културу поштовања 
другога,  нити  да  су  нагло  прихватиле  официјелну  идеологију  нове  државе  која  се 
зове  „политичка  коректност“.  Реч  је,  по  мом  мишљењу,  о  развијању  хипер 
сензибилности  управо  у  оним  стварима  којима  се  најјаче  манипулисало  у  крвавом 
обрачуну „код куће“. Потреба да се сопственим понашањем подвуче бесмисао теорија 
о  свеопштој  верској  нетрпељивости  на  нашем  тлу,  често  се  испољавала  кроз 
пренаглашену  толеранцију,  коју  „друга  страна“  и  не  очекује.  Причала  ми  је,  на 
пример, познаница из Зенице, Муслиманка, како је после прве ноћи проведене у кући 
породице,  која  је  недавно доспела из Далмације,  домаћица  уклонила велики дрвени 
крст са зида спаваће собе, извињавајући се за повреду верских осећања своје гошће. 
Гошћа,  атеисткиња,  савршено  равнодушна  према  религијским  симболима,  није 
уопште  уочила  ни  постојање  ни  нестајање  тог  предмета,  али  је  то  доживела  као 
дирљив гест гостопримства. 

Интимност и фамилијарност међу новим познаницима успостављају се практично 
тренутно, без увода. Та пракса, својствена женама традиционалног села, на матичним 
просторима се готово сасвим изгубила, а поготову је несагласна с урбаним обрасцима 
понашања.  Њеном  оживљавању  у  избеглиштву  одлучујуће  доприноси  управо 
непостојање контекста о коме сам говорила: кад немате државу, ни професију, често 
више ни породицу, немате више свој језик, ни социјалну позицију, са вама сличнима 
повезује  вас  такође  та  заједничка  безстатусност  –  ситуација  сасвим налик положају 
посвећеника  у  ритуалима  прелаза.  У  том  вакууму  све  преграде  у  виду  старости, 
степена  образовања,  социјалног  положаја,  бар  у  оном  сегменту  у  ком  се  одвија 
комуникација  унутар  групе,  постају  безначајне,  губе  онај  смисао  који  носе  у 
нормативној  друштвеној  структури. А  затим,  ту  је  и  специфична женска  ситуација: 
екстремна  упућеност  једне  жене  на  другу,  обављање  задатака  који  „природно“
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припадају  женама  без  разлике,  у  којима  су  све  исте  –  готово  митолошка  заједница 
одсутног мушкарца – не тражи много увода за успостављање поверења и међусобне 
наклоности. 

Додала  бих  том  мотивационом комплексу и  способност  „препознавања“,  читања 
кодова  без  потешкоћа,  која  проистиче  из  познавања  целине  склопа  културних 
обележја,  за  шта  није  потребно  да  неко  буде  посебно  трениран  нити  да  је  етнолог. 
Сасвим  је  довољно  то  што  смо  формиране  на  истој  културној  матрици  да 
препознавање  буде  „инстант“.  То  препознавање  олакшава  идентификацију  (не  и 
идентификовање  са)  не  нужно  блиских,  али  свакако  добро  познатих  образаца.  (На 
пример,  можете  се  жестоко  противити  „обичају“  батинања  деце  као  васпитне мере, 
али ћете такво понашање своје земљакиње, кад се с њом суочите у неком њујоршком 
парку,  прочитати,  вероватно  сасвим  исправно,  као  културну праксу,  а  не  као  ратом 
изазван  поремећај  личности,  како  би  то  видели  Американци  код  којих  је  физичко 
кажњавање деце скривено од очију јавности). 

У  кохезију  ове женске  заједнице,  да  закључим,  недвосмислено  је  уграђен модел 
сестринских  односа,  какав  је  постојао  у  традиционалној  сеоској  култури.  Њега 
обележава несебично помагање, разумевање, поверење, интимност и врста „савеза по 
срцу“  који  повезује  оне  на  нижем  рангу  породичне  и  друштвене  патријархалне 
хијерархије (Ерлих, 76). Што је тај модел регулатор односа у женској мрежи није ни 
мало  случајно  ако  се  има  на  уму  природа  делатности,  позиција  избеглица  и  степен 
њиховог (не) учешћа у доношењу одлука које су ту позицију произвеле. 

Карактер унутрашњих веза нужно ову заједницу издваја из глобалног друштвеног 
система, што, међутим, не значи да је та заједница неки затворени, изоловани и сам 
себи  довољан  свет.  Свака  жена  ту,  непосредно  или  преко  својих  породица,  других 
група,  или  саме  мреже  успоставља  везе  и  односе  са  широм  средином,  ступа  у 
контакте  са  новом  културом.  Уништени  контекст,  наравно,  не  брише  претходно 
искуство,  навике,  стил  живота,  као  што  непостојање  социјалних  разлика 
(егалитарност)  не  значи  непостојање  индивидуалних  разлика,  жеља,  потреба, 
вредности... коначно, степена способности за сусрет с новом културом, и квалитета и 
интензитета те комуникације. 

Сусрет  с  новом  културом  нужно  је  противуречан,  а  каква  ће  бити  реакција  на 
ситуацију  културног  конфликта,  зависи  од  различитих  фактора  (Давидовић,  91).  О 
особинама конкретне групе понешто је већ на претходним странама речено, а за сам 
додир  са  културом  земље  пријема  од  одлучујућег  значаја  је  структура  групе  према 
месту претходног живљења, односно разлике међу женама пореклом са села и онима 
из града, у реаговању на контактну ситуацију. За сеоску жену, конфликт је несумњиво 
тежи,  а  пут  двострук:  суочавање  са  искуством  урбаног  начина  живота  и  новом 
културом/културама, истовремено. Већ то што  је неко из градске средине говори да, 
без  обзира  на  социјалну  „личну  карту“,  носи  у  свом  искуству  нека 
општецивилизацијска  правила  којима  се  регулише  живот  у  градској  средини,  што 
олакшава сналажење, просторну оријентацију, перцепцију ствари из урбаног пејзажа 
до,  на  пример,  односа  према  слободном  времену.  (Отићи,  на  пример,  на  плажу  и 
обући купаћи костим, ствар  је која у урбаном миљеу само  још веома ретко може да 
буде питање  сексуалног  (не)морала,  док  за  већину  сеоских жена,  где  се није развио 
обичај  „годишњих одмора“, такво разголићавање пред очима  јавности значи управо 
то). 

Међутим, и код једних и код других, мање или више „припремљених“, уочљива је 
потреба  да  се  смањи дистанца према већинској култури. То се испољава, пре свега,



Мирослава Малешевић 204 

кроз  жељу  за  учењем  језика,  и  то  поготову  код  оних  које  претходно  нису  имале 
никакво знање неког страног језика. То опет, мислим, проистиче из свести о томе да 
су  мостови  са  земљом  матицом  за  многе  сасвим  порушени,  заједно  са  њиховим 
порушеним  кућама,  и  да  избора  практично  немају.  Томе  треба  додати  и  начелно 
позитиван  однос  средине  према  избеглицама  из  бивше  Југославије  –  ако  не  на 
државноадминистративном нивоу, а оно свакако међу грађанима дирнутим људском 
патњом, који избеглице углавном не деле на „добре“ и „лоше“. 

Значајну  улогу  у  снижавању  тензије  „судара  култура“  има  сама  природа  односа 
међу женама. Заснован на поверењу, блискости и пријатељству статусно једнаких, тај 
однос  је  у  ствари  обезбеђивао  референтну  групу  и  једној  и  другој  (условно речено) 
категорији жена  –  оној,  чије  порекло,  стил живота,  образовање и навике  одговарају 
градском, и оној ближе сеоском моделу. 

Показало  се  да  је  присна  веза  са  женама  које  стицајем  разних  околности  стоје 
ближе  новој  култури,  које  су  се  саживеле  са  њеним  правилима,  или  код  којих  је 
процес  акултурације  одмакао,  проширује  додирно  поље  и  убрзава  адаптацију,  по 
основи  учења  по  моделу.  Другим  речима,  оне  које  су  „више  унутра“,  сопственим 
примером омогућавају отпочињање сложеног процеса учења и прилагођавања онима 
међу  нама  које  су  „више  ван“.  Наравно  није  реч  ни  о  каквом  форсираном  или 
намерном наметању вредности, схватања или правила, већ о скупу информација које 
се,  будући  да  их  преноси  блиска  и  позната  особа  примају  лакше  и  усвајају  с  мање 
резерве.  Наравно  да  референтна  група  није  једини  агенс  у  овом  процесу,  али  се  у 
многим ситуацијама показала као незамењива, управо на основи ситуације сестринске 
упућености једних на друге 9 . 

Емотивна  подршка  групе  битна  је  и  као  регулатор  односа  према  сопственој 
избегличкој  позицији;  као  снага  за  превазилажење  предрасуда  које  о  себи  самима, 
мање  више  све  избеглице  испољавају  (о  предрасудама  средине  према  избеглицама 
видети:  Дракулић,  6870).  За  многе  жене,  нарочито  удате  жене,  рекла  бих, 
карактеристична  је  аутодисквалификација,  потреба  да  своје  стање  обележе, 
избегавањем  појављивања  на  јавним местима,  одласка  у  биоскоп,  на  седељку  (није 
везано  за  финансијске  разлоге),  одбијањем  да  се  улепшају  („Није  то  за  мене“), 
показивањем  своје  патње,  једном,  рекла  бих,  „перманентном  коротом“ –  на  основу 
уверења да избеглици другачије и не приличи. Личне трагедије, међутим, нису једини 
узрок  одсуству  воље  за  животом;  зато  што  је  реч  о  потреби  да  се  то  стање  јавно 
саопшти, у томе се не познаје подражавање једном обрасцу, карактеристичном за сва 
рурална/патријархална  друштва,  којим  се  регулише  понашање жене  у жалости,  али 
такође и понашање у одсуству мужа (из било ког разлога). Пример оних других међу 
нама,  које  условно означавам као  ближе урбаном моделу, које не следе тај образац, 
служи као охрабрење да се на себе почне гледати као на нормалну особу која, упркос 
околностима,  има право на живот; мала  задовољства. Није без значаја ни то што  је 

9 Никакви  социјални  радници  нису,  на  пример,  могли  да  убеде  неке  моје  познанице  да  се  подвргну 
бесплатним  гинеколошким  прегледима.  Тај  отпор  само  делимично  има  везе  са  недостатком  здравствене 
културе; он је, пре свега, још једна у низу предрасуда које избеглица (особа ван себе, ван нормалног живота) 
има према самој себи. Он је заснован на страху да ће такво понашање бити погрешно интерпретирано: као 
"луксузирање", размажено посвећивање пажње сопственом телу или можда  (то нарочито) буде доведено у 
везу  са  сексуалним  животом,  другим  речима  са  понашањем  које  приличи  само  "нормалној"  жени  у 
"нормалним" околностима. Само је пример других сличних, сестрински блиских жена, које су преглед и саме 
тражиле, могао да реши културни неспоразум и разувери збуњене лекаре да није у питању предрасуда према 
њима, а у исто време помогне развијању слике о избеглици, која се у нашој свести пречесто повезује само са 
завежљајем старе одеће и пакетом хране.
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напуштање  тог  обрасца  веома  важно  за  процес  укључивања у  америчко друштво,  у 
коме  је  једно од важних правила понашања: „Не дозволите да вас виде како патите. 
Покажите да се не предајете“. 

На  крају,  мада  не  на  последњем  месту,  желим  да  нагласим  значај  непосредне 
комуникације  са  припадницима  других  култура,  нација  и  раса,  односно  њихово 
укључивање  у  рад  мреже,  за  формирање  позитивне  слике  о  америчком  друштву,  с 
једне  стране  (контакти  су  увек  на  личној,  пријатељској  основи),  односно  силом 
прилика новој домовини, а, с друге стране, о етнички разноврсној урбаној средини, у 
принципу.  Коликогод  је  за  све  нас  наше  „локално  шаренило“  било  природно  и 
разумљиво, као одлика културе у којој смо одрасле, не значи да је свака међу нама с 
лакоћом  прихватила  улазак  у  још  веће  шаренило  америчке  културе/култура. 
Прихватање  Другог  и  Другачијег,  поштовање  међусобних  различитости,  процес  је 
који  се  учи.  Лични  контакти  са  припадницима  другачијих  култура  и  раса  од  наше, 
поготову  у  оваквом  контексту,  зато  представљају  најпогоднију  основу  за 
превазилажење  предрасуда.  Урбана  средина  се,  на  пример,  у  нашој  свести  веома 
често  повезује  само  са  бедом,  криминалом,  отуђеношћу  и  непријатељствима. 
Промени  те  једнодимензионалне  слике  о  застрашујућој  „урбаној  џунгли“  ништа 
успешније не доприноси од непосредних веза и искуства пријатељства и сарадње. 

Већ  сам напоменула да карактер унутрашњих односа и веза међу сарадницима у 
мрежи веома наликује моделу сестринских односа у традиционалном селу: говорила 
сам  о  фамилијарности,  блискости,  поверењу  и  разлозима  за  међусобну  подршку  и 
солидарност.  Тај  модел  се  показао  вишеструко  функционалним  за  преживљавање 
„других  у  рангу,  преварених  и  одбачених“.  Изграђен  на  описаним  основама,  он  је 
потпуно испунио потребу за емотивном блискошћу оних које деле сличну судбину, а 
затим  и  за  формирањем,  на  тој  емотивној  потреби,  културне  основе  (језик,  навике) 
неопходне  за  очување  културног идентитета  расељених. На другом плану, међутим, 
управо због унутрашње кохезије хетерогених елемената од којих је мрежа сачињена, 
тај  модел  обезбеђује  равнотежу  између  могућног  затварања  у  изолат  сопствене 
културе  и  опасности  баналног  традиционализирања,  које  је  само  себи  сврха,  и 
опасности  потпуне  декултурације  (обезбеђујући  „грађу“  која  спасава  од  губљења  у 
мору  других  и  другачијих  култура),  за  коју  ситуација  покиданих  веза  са  културном 
матицом и широм исељеничком заједницом пружа довољно претпоставки. Коначно, 
смисао  таквог  модела  односа  видим  и  у  томе  што  он  у  исто  време  и  омогућава 
очување културних посебности и обезбеђује механизме за интеракцију међу групама, 
на  микроплану  међу  поткултурним  групама  из  истог  културног  миљеа,  а  на 
макроплану у сусрету са већинском културом. 
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SISTERLY SOLIDARITY – REFUGEES FROM FORMER YUGOSLAVIA IN 
NEWYORK 

This work is a result of personal experience, lived among refugees from different areas of former Yugoslavia in 
New York, during the years of war 1992 – 1994. 

It  is  talking  about  the  conditions  of  the  inception  of  the  refugee  women  net  for  mutual  help,  solidarity  and 
understanding. This informal net, made up of women of different national, social, cultural and intellectual backgrounds, is before 
all, a result of the need to gather and to hold „nonaffiliated“ and to express their protest against the war politics of their national 
leaders. The author has discussed the meanings and the functions that such heterogeneous small community fulfils in a situation 
of  losing every context  (language, mother  land, family,  job,  customs) and confronting new adoptive culture.  It  is shown in 
several  examples  in which way  the  sisterly  solidarity  helps  to  overcome  the  other  people’s  conflicts  during  the  process of 
adaptation to losing the identity and the creation of a new one.


