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АНТРОПОЛОГИЈА У „ДИВЉИМ“ НАСЕЉИМА; 
ПОГЛЕД НА СТАРО САЈМИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Текст представља имагинативну авантуру антрополога у земљу урбаних „дивљака“, 
земљу која се овог пута не налази преко седам мора, већ неприметно опстаје више од пола 
века управо уз наш праг, на левој обали реке Саве. Указивањем на егзистенцијалне 
проблеме овог новооткривеног „племена“, намера нам је да преиспитамо основне вредности 
антропологије којима би истраживач који жели да му град буде не само locus, већ и  focus 
истраживања, требало да се позабави. 

Кључне речи: („дивља“ насеља, расељавање, урбана антропологија, примењена 
антропологија. 

Откриће 

Ако у журби пођете да купите ципеле у које сте се апсолутно заљубили у 
продавници Rifle на Теразијама, и рачунајући на брз повратак паркирате аутомобил 
прекопута,  само пет минута касније открићете да ваша кола не стоје више на истом 
месту. Лопови  прва је помисао која вам пада на памет, али ту ће се већ створити 
полицајац који ће вас „смирити“ и упутити на Сајмиште. Тамо вам је бескрупулозна 
челична  грдосија,  фолклорно  позната  као  „паук“,  одвезла  ваше  градске  „ноге“. Кад 
пређете стари железнички мост, пре него што се спустите на паркинг понижених 
аутомобила, окрените се око себе и бићете на добром путу да откријете једно „дивље“ 
насеље. 

„Дивљаци“  са знаком навода или без њега? 

Успутни пролазници већ на трамвајској станици Стари мост упозориће вас да 
никако не залазите у насеље. 1 У „Кореји“, како то насеље неки зову, никад не знате 
шта  вас  може  снаћи.  Становници  суседног  новобеоградског  блока  покушаће  да  вас 
одврате од исте намере користећи за њега погрдне топониме, као што су: „Циганско 
насеље“, „Буџаци“, „Страћаре“, или "Ђубре“, називајући његове становнике, 
Сајмиштаре, „сиротињом“, „рајом“ или „Циганима“. Наравно, ако се под утиском 
непријатности која вам се управо догодила још увек будете осећали као обичан 

1 Границе овог насеља одређене су реком Савом, старим железничким мостом, затим комплексом хотела 
Hyatt и Intercontinental, и Центра "Сава", као и мостом  "Газела".
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изнервирани грађанин, ви ћете упозорење озбиљно схватити. Прихватићете да ту 
живе некакви опасни дивљаци и, налик осталим Београђанима који у ово насеље 
никад нису крочили, врло брзо ћете га избацити из своје главе. 

Уколико вас заинтригира предочена опасност, понесе професионална радозналост 
и имагинативна способност да у блиском и обичном пронађете егзотично, ускоро ћете 
крочити преко границе „опасног“ и наћи ћете се у насељу Старо сајмиште. Проћи 
ћете  једном  од  неколицине  асфалтираних  улица,  али  одмах  затим,  кад  скренете  са 
главног пута, нога ће вам се заглавити у блату путељка који се пробија између 
насумице разбацаних имања. Тако ћете убрзо схватити да се налазите на правом 
месту, нарочито ако сте се пријавили за учешће на скупу Село  град: новија 
етнолошка истраживања. Сеоски начин живота овде преовладава  између 
предратних породичних кућа, страћара и на брзину склепаних заклона од картона и 
лима, стоје баште засађене воћем и поврћем, шетају се кокоши и понека коза. Свака 
кућа има бар импровизован трем, који представља заштиту од сунца или јаког ветра 
какав уме да дува поред реке. Ритам живота у баштама је успорен, а на улицама 
нешто живљи. 

Управо на овом локалитету можете открити спој, ону изгубљену карику са 
традиционалном антропологијом која се, бавећи се Другим, бавила „дивљим 
друштвима“ без писма и историје. Слично индијанским племенима Новог света, или 
домороцима са Острва зачина из времена кад су их Европљани поново открили, 
Сајмиштари не поседују  сопствену историју. Њихову историју пишу други, и зато  је 
она за оне срећније међу њима онолико дуга колико постоји њихово право на 
легализацију објеката који су грађени пре другог светског рата. 2  За већину, међутим, 
историја је знатно краћа и постоји онолико колико и евиденција општинских 
комуналних служби о „дивљој“ градњи. Слично првим освајачима Новог света, 
домаћи урбанисти и дивелопери 3  овдашње домороце доживљавају као примитивна и 
непредвидљива  створења. Прикачивши  атрибут  „дивљег“  овом  и  другим бесправно 
подигнутим насељима, урбанисти су нас подсетили да су њихови становници управо 
они Други којима антрополог треба да посвети пажњу као „племену“ које тражи 
најоптималнији модел за преживљавање под сталним стресом изазваним страхом од 
рушења крова над сопственом главом. 

Ако се најзад осмелите да зађете у дворишта и упитате о вероватноћи да до 
рушења Старог сајмишта у скорије време дође, већина ваших саговорника ће се 
насмејати и одмахнути руком, као да не верује да ће они сами тако нешто икад 
доживети. Па ипак, мит о будућем насељу постоји, и као сваки мит, живи кроз своје 
индивидуалне варијанте. Неки ће вам говорити о пословном центру, робним кућама и 
трговинама. Други  ће помињати изградњу хотела и спортских терена, игралишта за 
голф, марине, па чак и олимпијског села. Трећи ће предност дати позоришту, опери и 
храмовима за различите конфесије. Све то, по мишљењу ваших саговорника, 

2 Легализација права на поседовање објеката који на локацији постоје од пре другог светског рата на 
локалитету Старо сајмиште почиње од 1951. године. Према архивским подацима нађеним током 
истраживања које је Ј. Т а т о в и ћ, студент Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета 
у Београду, спровела у пролеће 1994. године приликом рада на семинарској теми Порекло насеља и почеци 
урбанизације терена на левој обали Саве . 

3 Реч дивелопер је усвојеница из енглеског језика (енг. developer). На Западу, дивелопер истовремено има 
улогу  инвеститора,  менаџера  и  извођача  урбанистичкоархитектонских  пројеката  сличних  оном  какав  је 
предвиђен за Старо сајмиште. У нашој средини овај појам је нов и још увек нема сва наведена значења, али 
га ми овде користимо из разлога што представници Genexа себе означавају управо тим термином.
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финансираће Американци или Французи,  Јевреји или  корпорација  Sony.  Језгро овог 
мита,  дакле,  представља  слика  о  изградњи  ексклузивног  пословног  и  туристичког 
комплекса који би требало да буде изграђен уз помоћ страних улагања. 4 

Чињеница да гласине о рушењу насеља постоје још од завршетка другог светског 
рата и да се оне нису обистиниле, довела је до тога да их више нико не схвата 
озбиљно. Па, ипак, неколико корака одатле у стакленој кули Genexа, инжењери 
одговорни  за  реконструкцију  овог  локалитета  и  даље  тврде  да  је  план  за  изградњу 
Блока  18  врло  реалан,  али да  се  због извесних  техничких и финансијских препрека 
његово остваривање само привремено одлаже. 5 

Ако  вам  тада  постане  очигледно да  је  положај  наших Сајмиштара исто  онолико 
безизлазан колико и положај домородачких племена амазонских прашума, која 
сваког тренутка ишчекују булдожере као веснике свог завршетка, можда ћете се 
запитати да ли се домаћа етнологија, односно антропологија, у својој досадашњој 
традицији бавила проблемом социокултурне промене као последицом 
модернизације. На то ће се природно надовезати и питање да ли ви сами као 
антрополог, у домаћој констелацији поделе рада између различитих друштвених 
наука, имате право да истражујете социокултурне промене као последицу 
урбанизације, и то управо на примеру „дивљих насеља“ 6 ? 

Од науке о Другом ка науци о Себи 

Подсетимо  се  да  у  домаћој  етнолошкој  традицији  бављење Другим није  значило 
бављење удаљеним „дивљацима“, већ домаћим сељаштвом. Па, ипак, кад је тај наш 
сељак почео да се модернизује, социокултурне промене на селу током овог века нису 
биле адекватно забележене у етнолошкој литератури, а још мање су биле подвргнуте 
систематској анализи. Штавише, о глобалним променама проузрокованим 
модернизацијом у првој половини века, међу етнолозима, као ни међу историчарима 
није се појавио ниједан значајнији рад. 7 Последицама модернизације сеоског друштва 
у периоду после другог светског рата етнолози су се обимније бавили. Пажња је 
најпре била посвећена променама у појединим областима материјалне културе, 
привредне делатности, друштвеног живота и народних веровања на селу, 8 док је 

4 Ове чињенице засноване су на резултатима сондажног истраживања на тему Гласине о будућој градњи 
на локацији "дивљег" насеља Старо сајмиште  Блок 18  у Новом Београду, које је током пролећа 1994. 
године у оквиру семинарских обавеза спровео Ф. В а с и ћ, студент Одељења за етнологију и антропологију 
Филозофског факултета у Београду. 

5 Забележено на основу интервјуа који  је аутор овог текста обавио са водитељем пројектантског бироа 
Genexа, у јануару 1994. године. 

6 "Дивље насеље" је уобичајен назив за насеље које је бесправно подигнуто на комунално неопремљеном 
терену, и на чијем месту урбанистички планови предвиђају другачије садржаје. 

7 Скорашњим организовањем скупа о модернизацији учињен је покушај да се на теоријској као и 
емпиријској равни постави основ за глобално проучавање проблема модернизације у Србији током овог 
века. Излагања са овог скупа објављена су у зборнику Србија у модернизационим процесима двадесетог 
века, Институт за новију историју Србије, 1994. Овде би требало подсетити и на један, за домаћу етнологију, 
рани  увид  у  значај  проблема  бесправно  подигнутих  насеља.  Видети:  Д.  А н т о н и ј е в и ћ,  Етнолошка 
структуираност стихијних насеља данашње миграције Титовог Ужица, Гласник Етнографског института 
1115, САНУ, Београд 1969, 7796. 

8 Прелиминарни резултати пројекта Етнографског института САНУ под називом Етнолошко 
проучавање савремених промена у народној култури на селу (истраживања су вршена између 1971. и 1975. 
године) били су изложени на истоименом симпозијуму (јануар, 1974), а затим објављени у посебном издању 
Српске академије наука и уметности: Симпозијум Етнолошко проучавање савремених промена у народној 
култури, ур. Милорад Васовић, Етнографски институт САНУ, Посебна издања 15, Београд 1974
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нешто касније акценат био померен на преображаје у култури приградских насеља у 
Србији, у околини градова који су у различитој мери били подвргнути 
индустријализацији. 9  Знатно мање су етнолози били директно укључени у решавање 
проблема таквих модернизацијских захвата као што су били изградња фабрика, 
саобраћајница и хидроелектрана, а који су подразумевали далекосежне последице по 
живот локалног становништва. На територији Србије, представници наше струке 
били су обухваћени пројектима примењеног изучавања насеља у ђердапском региону, 
Расини (код Крушевца) и Моравици (код Сокобање) која су због изградње 
акумулационих језера била предвиђена за измештање. У инвестиционе трошкове ових 
пројеката укључивана је израда научног елабората са предлогом о локацијама и 
начину расељавања угроженог  становништва. То су истовремено и  једини случајеви 
да су предлози етнолога потпуно усвојени. 10 Објављене студије о ђердапским 
насељима, међутим, документовале су једино различите аспекте народног живота 
становништва  пре  расељавања,  као и промене  у  демографској  и  етничкој  структури 
после тога. 11 Њихов концепт, слично поменутим студијама, није превише одударао од 
већ традиционалне шеме по којој су попуњавани упитници за томове Српског 
етнографског  зборника. 12  Тада  није  искоришћена  прилика  да  се  уједине  сазнања  о 
различитим аспектима промена у ђердапској околини, и на основу тога понуди 
глобални модел социокултурних промена које су у току. Осим појединачних 
наговештаја, још мање је било анализа са акцентом на адаптацију измештених група 
на урбанистичко и архитектонско окружење у измештеним деловима сеоских 
насеља. 13 Ова изузетно оптимистичка сарадња која је током шездесетих година 
отпочела  између  „тврдих“  и  „меких“  струка,  тј.  између  грађевинара  и  етнолога,  на 
жалост није настављена. Инвестиције за етнолошка истраживања уз такве 

(Бибилографија радова посвећених теми савремених промена на селу која се односи на период од 1950. до 
1974. године може се наћи у напоменама текста Р. Р а к и ћ а, Савремене промене  предмет истраживања 
или њихово истраживање  аспект? у истом зборнику радова, 3438.) Дефинитивни резултати ових 
истраживања публиковани су у Зборнику радова Етнографског института 10, Београд 1980. Овде је 
вредно поменути и истраживања која су вршена у оквиру Етнографског музеја, а која су спроведена у 
Ресави, Јадру, Горњој Ресави и Неготинској крајини. 

9 Истраживања приградских насеља у околини Београда, Крушевца, Лесковца, Пирота и Новог Пазара 
била су посвећена променама са аспекта антропогеографије и етнографије, културе становања, брака и 
породице и друштвених обичаја. Резултати тих истраживања, која су спровођена у оквиру пројекта 
Етнографског института између 1976. и 1980. године објављени су у Зборнику радова Етнографског 
института 1416, Београд 1984. 

10 Из усменог казивања Д. Дрљаче о искуству са ових пројеката. Март, 1995. године. 
11 Из истраживања ђердапских насеља проистекле су четири књиге Зборника радова Етнографског 
института (Етнографски институт САНУ, Београд). Српско село Свињица, које се налази са румунске 

стране, обрађено је у књ. 5 (1971), подаци о становништву и привредном животу дати су у књ. 6 (1973), 
материјална, друштвена и духовна култура обрађени су у књ. 7 (1974), а у књ. 8 (1976) представљене су 
карактеристике сваког насеља понаособ. 

12 Ова примедба углавном се односи на концепцију Другог одељења (Живот и обичаји народни) Српског 
етнографског  зборника,  која  је проистекла из упитника Ј. Ердељановића и која је реализована кроз многе 
студије народне културе појединих области. 

13 Радови који су понудили основну скицу за проучавање промена какве се наводе, с посебним освртом 
на почетне аспирације и потоње облике адаптације на ново урбанистичкоархитектонско окружење 
представљају радови Д. Д р љ а ч е: Нова етнолошка испитивања у насељима Србије која ће потапањем 
потпуно или делимично нестати, Гласник Етнографског института 21, Београд 1973, 169192; и 
Етнолошке промене у насељима Србије која се измештају, Симпозијум Етнолошко проучавање савремених 
промена у народној култури, op. cit., 235244. Ова запажања о потоњим променама, међутим, нису била 
систематска ни дугорочна јер таква научна активност није ни била укључена у инвестициона средства 
поменутих градитељских пројеката.



Весна Вучинић 172 

мегапројекте још увек су постојале, али своје програме расељавања инвеститори нису 
више морали да оправдавају етнолошким елаборатима. Очигледно да међу 
политичарима, економистима и другим инволвираним струкама или није био схваћен 
или је намерно превиђан значај проблема друштвене цене модернизацијских 
пројеката, што је као последицу имало да етнолози више нису били ангажовани да 
сарађују са пројектантским тимовима. Оба фактора  одсуство сензибилитета 
институција моћи за друштвену добробит, али, можда, и слабост етнолошке струке  у 
нашем контексту, очигледно су допринела одлагању утемељења етнологије развоја за 
неко друго време. 14 

Кад  су  домаћи  етнолози  почетком  педесетих  година  предмет  свог  истраживања 
почели да траже и у савременом граду, они су најпре пошли у вароши у којима је 
њихову пажњу окупирало само оно што су већ видели и испитивали на селу. 15 
Интерес за појаве и производе градске културе није се побудио кроз проучавање 
наших савремених градова, већ понирањем у средњовековну прошлост, а затим 
постепеним враћањем ка савременом добу. 16 Почетком осамдесетих година слика 
урбане етнологије добрим делом је постала супротност оној првој, јер је у граду 
почело да се акцентуира само оно што је ретко, а тиме и „необично“, 17 да би почетком 
ове деценије такав приступ био настављен трагањем за оним специфичностима опште 
кризе  које  се манифестују кроз кризу појединачних аспеката градског живота. 18 При 
том, представници тих праваца нису озбиљније покушали да објасне утицај градског 
(cityness)  као посебне  социокултурне форме на феномене  које  су проучавали. 19  Још 
мање су се позабавили појавама које представљају директну последицу савремене 
урбанизације и одређеног типа урбанизма. 

Према домаћој подели рада између појединих друштвених наука, таква врста 
проблема ушла је у интересну сферу социологије, и то у сваком смислу – 
теоријскометодолошком, емпиријском и апликативном. 20 Управо социолози су 

14 Добра вест је да се у најновије време планирају и тзв. поновљене студије (restudies), па ће се тако током 
1995, у организацији Д. Дрљаче и М. Милина, спровести истраживање промена у ђердапском пределу под 
називом Свињица после двадесет и пет година. 

15 Врло јака струја антропогеографског опредељења током педесетих година бавила се проучавањем 
вароши и варошица у Србији, чиме је знатно допринела допуњавању знања о пореклу и развоју обласних 
центара, њихове етничке структуре, као и разних аспеката културе. Радови из те области објављивани су као 
посебне студије, у оквиру Гласника Етнографског института (између 1952. и 1958), као и у Другом 
одељењу Српског етнографског зборника. 

16 Представника овог правца истраживања у етнологији има мало. Ђ. П е т р о в и ћ од почетка 
седамдесетих година бавила се истраживањем разних видова културе најразвијенијих градских центара на 
централном Балкану, као што су материјална култура (оружје, тканине, одећа, вез, храна), духовна култура 
(витешке игре, духовни празници), етничке групе (Власи, Матаруге, Цигани), занимања (златари, оружари), 
као и различитим процесима, као што су културни континуитет, акултурација, културна позајмица и слично. 
Неки од њених ученика наставили су овај правац, који се најбоље утемељио у проучавању градских 
феномена у XIX и XX веку. 

17 Овде се мисли на проучавање савременог градског фолкора, митова и ритуала. 
18 Видети зборник радова Културе у транзицији, ур. М. ПрошићДворнић, Плато, Београд, 1994. 
19 Исто се може констатовати и  за  зачетке урбане антропологије у Сједињеним Америчким Државама. 

Видети: R. L. B e a  l  s, H. H o i j e r, A. R. B e a l s, An Introduction to Anthropology, 5th edition, Macmillan 
Publ.CO., Inc. & Collier Macmillan Publishers, New York & London 1977, 667. 

20 Довољно је рећи да је читав један предмет на Одељењу за социлогију Филозофског факултета у 
Београду, а то је предмет урбана социологија, посвећен темама које се налазе на размеђу социологије, 
урбанизма, географије и етнологије. Око овог предмета, који води проф. Сретен Вујовић, оформљено је 
језгро истраживања (угл. дипломски и магистарски радови), издавање и превођење чланака и књига које се, 
поред осталог, баве историјом социјалних, географских и урбанистичких погледа и научних сазнања о граду. 
Ради сагледавања традиција које су утицале на урбану социологију, видети С. В у ј о в и ћ, Основни 
теоријски правци у социологији града, Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
1988, 11100.
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постали најближи сарадници урбаниста приликом решавања проблема „дивљих“, или 
тзв.  нехигијенских  насеља,  помажући  им  у  дефинисању услова под  којима  се  таква 
насеља могу раселити, а у новије време и санирати. Поред социолога који су 
испитивали аспирације ка пресељавању, сасвим независно, у истим насељима, 
затекли су се и социолози у својству социјалних радника, који су нарочито у ромским 
енклавама боравили с намером да отклоне, или бар ублаже социјалну беду ове 
маргинализоване етничке групе. 21 Укупни резултати социолошких истраживања, чини 
нам се, иако су дали значајан допринос решавању проблема града, нису могли да 
савладају проблем социокултурне промене на начин који би био својствен 
антрополошком приступу. 

И док је у домаћој традицији монопол над проучавањем урбаних проблема имала 
социологија, сличнутрадицијуна Западу гајила је социјална, односно културна 
антропологија,  у  оквиру  које  се  седамдесетих  година  овог  века  формирала  посебна 
грана    урбана антропологија. Енглески и амерички антрополози нису из егзотичних 
племена и индијанских резервата директно ушли у своје градове, већ су то учинили 
заобилазно, истражујући најпре градове Трећег света. Теме које су проучавали међу 
племенским  и  сељачким  друштвима  (сродство,  породица,  неформална  удружења), 
они су на исти начин наставили да изучавају у афричким и јужноамеричким 
градовима. 22 При том, специфичности антропологије које су узете здраво за готово 
биле  су:  сензибилитет  за  културне  различитости,  блискост  свакодневном  животу  и 
спремност  да  се  проблеми  дефинишу  холистички.  Такве  карактеристике  метода  и 
перспективе имале су тенденцију да антрополога одведу у етничку енклаву, слам или 
„дивље“ 
насеље, дакле у територијално јасно дефинисане заједнице које су имале такве 
културне  и  организацијске  карактеристике  у  којима  се  он  могао  осећати  „удобно“. 
Али, оно што је тамо антрополога најчешће вукло јесте суочавање са социјалним 
проблемима. 23 Из истих разлога, кад су крајем шездесетих година у америчким 
градовима поново откривени етницитет и сиромаштво, млади антрополози су се 
нашли  на  прљавим  улицама  међу  припадницима  маргиналних мањинских  група. У 
том периоду, антропологија је постала „реформаторска наука“  требало је да 
одговори  на  питање  етничких  и  расних проблема,  здравља и  социјалне  сигурности, 
закона и правде, школа и професија, физичког окружења и његових промена. 24 

21 Постоји већи број емпиријских истраживања у вези са социоекономским положајем Рома који живе у 
етничким енклавама. Овде ћемо ипак истаћи неке од резултата истраживања Института за социјалну 
политику у Београду, у оквиру кога су спровођена мања, локализована истраживања, као што је било оно 
које се бавило социјалним проблемима Рома у насељу Масурица (општина Сурдулица), али и врло опсежна 
истраживања о узроцима и облицима социјалне угрожености у Србији. О резултатима тих истраживања, 
видети А. М и т р о в и ћ и Г. З а ј и ћ, Деценија с Ромима у Масурици, Друштвене промене и положај Рома, 
САНУ, Научни скупови 70, Одељење друштвених наука 2, Београд 1993, 89108. и А. М и т р о в и ћ, Роми 
на границама сиромаштва, Развитак Рома у Југославији; проблеми и тенденције, САНУ, Научни скупови 
78, Одељење друштвених наука 1, Београд, 1992, 8797. О акционом приступу као једном од модела 
социјалног рада видети Ђ. С т а к и ћ, Модели социјалног рада са маргиналним групама, Друштвене 
промене и положај Рома, 167176. 

22 R. L. B e a l s, H. H o i j e r, A. R. B e a l s, An Introduction to Anthropology, op.cit., 667. 
23 Истовремено, држава и приватне фондације које су се нашле да финансирају антрополошки рад у 

сфери интереса америчког капитала, у томе су врло прагматично виделе могућност за спровођење 
економског и политичког империјализма. Проучавајући структуру друштва и моћи сламова, антрополози су 
за њих откривали начин на који би се најефикасније могао убризгати амерички капитал који би, наравно на 
корист "доброг дивљака", био вишеструко оплођен у пројектима изградње локалне физичке и друштвене 
инфраструктуре. Заузврат, становник слама одаће захвалност својим доброчинитељима тиме што ће првом 
приликом на изборима гласати за проамеричког кандидата.
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За разлику од уличне етнографије и етнографије сламова, којој је урбана 
антропологија била посвећена у периоду свог формирања, у новије време њен 
фокус се пребацује на шире институционалне системе и макропроцесе. С једне стране, 
акценат се ставља на проучавање порекла и еволуције урбаног друштва, при чему 
антрополози схватају предности макроскопског погледа археолога, и примењују 
теорије и методе урбаних и регионалних географа. 25 С друге стране, они урбане 
ентитете (нарочито тзв. постиндустријске градове) посматрају у њиховим ширим 
метрополитским, регионалним, националним и интернационалним контекстима. 26 
Померање фокуса није значило да су истраживања етницитета, миграната, социјалних 
мрежа, политике и закона, суседства и локалног развоја замрла. Штавише, те теме су 
још увек актуелне, али предмет њиховог истраживања  је наново пресељен у градове 
земаља у развоју. У новом истраживачком окружењу, ни „дивља“ насеља више се не 
третирају  као  независне  заједнице,  већ  се  посматрају  у ширем  и  у  компаративном 
контексту. 

Успутне дилеме 

После силних узбуђења која су изазвана нестанком кола, завиривањем у „дивље“ 
насеље и преиспитивањем права антрополога на дубинско проучавање становника 
насеља  као  што  је  Старо  сајмиште,  по  повратку  у  продавницу Rifle  наћи  ћете  се  у 
озбиљној недоумици. Мучиће вас питање да ли да напокон купите нове ципеле које су 
по последњој моди, а старе баците зато што су вам једноставно досадиле, или да ипак 
те старе задржите и само их мало боље угланцате. Ако мене питате, препоручила бих 
квалитетне и добро угланцане старе ципеле. 27 Пре бих пристала да останем 
старомодни  антрополог  који  је  спреман  да  истражује  оно  што  је  на  Западу  било  у 
тренду истраживати пре двадесетак година, с тим што ћу прихватити досадашња 
плодотворна  искуства  и  прилагодити  их  овдашњим  научним  приликама  и  реалним 
проблемима, него што бих пристала да се свог професионалног порекла одрекнем и 
приклоним науци чију традицију не познајем и за чије бављење нисам обучена. С 
друге стране, чини се да у науци, слично као и у производњи, на глобалном 
интернационалном  плану  постоји  хијерархизована  подела  рада  која  је  усклађена  са 
интересима водећих светских научних центара, као и са могућностима (иако не увек и 
потребама) националних наука. Таква подела рада, поред осталог, захтева 
систематско насељавање досад неосвојених области и, самим тим, не трпи 
забушавање нити заобилажење проблема. У домаћој традицији бављења урбаним 
темама, социолози су извесна подручја населили, док су друга оставили пустим. 
Искуства историчара и етнолога, односно антрополога, који су за извесне историјске 
епохе већ синтетисали знања опореклу и еволуцији урбаног друштва на нашем 

24 U. H a n n e r z, Exploring the City; Inquiries Toward an Urban Anthropology, Columbia University Press, 
New York 1980, 1 4. 

25 L. P l o t n i c o v, Urban Anthropology in the U.S.A.: Current Work and Directions for the Future, Towntalk; 
The Dynamics of Urban Anthropology, ed. Ghaus Ansari & Peter J.M. Nas, E.J. Brill, Leiden 1983, 143. 

26 R. T. S  i e b e  r,  Introduction: New Directions in Contemporary Urban Development, City and Society, 5.2, 
(December, 1991) 99101. У овом броју часописа објављени су радови који су били презентовани на 
симпозијуму Нови правци у савременом урбаном развоју, који је у Вашингтону 1989. године био одржан у 
оквиру Годишњег састанка Удружења америчких антрополога. 

27 Исто питање поставља се приликом увоза технологија, када, на пример, лекари треба да се определе 
између последњег модела извесног дијагностичког апарата и технолошки мање усавршеног али већ 
испробаног модела, који је успут примеренији домаћим потребама и техничкој обучености кадра који ће 
машину одржавати.
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подручју, 28 такође представљају солидну основу за даље насељавање празних 
простора са становишта, и уз помоћ метода који суантропологији својствени. 

При том, ваш страх да нећете бити довољно различити од урбаног социолога није 
забрињавајући јер није последица локалних, већ глобалних научних прилика  и у 
развијеном свету области проучавања антропологије, социологије и других 
друштвених и хуманистичких дисциплина делимично се преклапају. Зато се подсетите 
оних квалитета који су суштински својствени антропологији, и чиме она може да 
допринесе истраживањима везе између урбанитета и социокултурних појава и 
процеса  који се  у  граду  јављају. Антропологија,  пре  свега,  показује  дубоку бригу  за 
локалну културу, тј. негује поглед изнутра нањенеинституције, вредности и 
пројекције. Осим тога, она располаже специфичним техникама истраживања које 
подразумевају ближи контакт са члановима заједнице (дуга опсервација са 
учествовањем)  и анализама  које  омогућавају  понирање  у  структуру  и  интерактивне 
системе њихове културе (холистичка или контекстуална анализа и компаративни 
метод). 

Ако  сте  успели  да  отклоните  недоумицу  у  вези  с  куповином  ципела,  немојте  се 
опуштати, јер само неколико корака даље чека вас нови проблем. Запитаћете се да ли 
ће вас ваше старе ципеле одвести на Старо сајмиште да бисте се тамо до грла 
заглибили  у  примењеној  антропологији,  за  коју  стрепите  да  је здраворазумска,  или, 
ипак, има наде да одатле произведете научне резултате који ће имати и интелектуалну 
вредност. 29  Иако  многи  презиру  и  саму  помисао  на  апликацију  сопствених  научних 
резултата, а други опет не виде смисао тих резултата без могућности њихове употребе 
у изазивању позитивних промена, вероватно да  је правилна одлука не оптерећивати 
се  таквим недоумицама,  већ поћи од сопственог интересовања и, бар за почетак, не 
постављати ригидне границе између чисто научног и примењеног. 

Ваша одлука за проучавање Старог сајмишта вероватно је била побуђена 

28 Овде се, поред монографија које су допринеле познавању историјских процеса у којима су наши 
градови израстали, одржавали се и нестајали, пре свега мисли на напоре који су уложени у синтетисање 
знања опореклу и еволуцији урбаног друштва. Једина синтетичка студија која обухвата градска насеља у 
одређеној  историјској епохи за сада  је књига Д. К о в а ч е в и ћ  К о ј и ћ, Градска насеља средњовековне 
босанске државе, Сарајево1978. С обзиром да сличне студије за простор данашње Србије нема, треба 
поменути  компилације радова  које  су настале као резултат  научних скупова,  а  то су три  књиге  зборника 
Градска култура на Балкану (XV  XIX vek) 1  3, ур. Р. Самарџић, Балканолошки институт САНУ, Посебна 
издања, као и зборник Социјална структура српских градских насеља (XI  VIII век), ур. Ј. Калић и М. 
Чоловић, Смедерево  Београд, 1992. године.Унајновије време значајан допринос у овом правцу дало је дело 
М. С п р ем и ћ а, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, (Српска књижевна задруга, Београд 1994) у којој 
су реконструисане политичке, економске и културне прилике које су допринеле развоју градова и грађанског 
друштва у периоду пред слом српске државе и потпадање под турскувласт.Ђ.Петровић дала је допринос 
етнолошкој реконструкцији свакодневног живота у средњовековном Дубровнику, те је тако изградила мост 
према историографији, у оном смислу у ком је она блиска француској школи Анала. За XIX век, значајан 
допринос  у  том  смислу дала  је М. П р о ш и ћ   Д в о р н и ћ у својој  дисертацији Одевање  у  Београду  од 
1878. до 1915.године 13, Филозофски факултет у Београду,1984, као и Б. К а т и ћ  у магистарској тези 
Друштвена структура градова у Србији средином XIX века, Београд 1993. Функционалној и симболичкој 
анализи структуре града посветила је пажњуИ. Е р д е и  у свом дипломском раду Симболика градских 
простора;Панчево у 19. веку, Филозофски факултет у Београду, 1990.Напокон, овде бих поменула и 
допринос сопствене докторске дисертације у проучавању односа између одређеног типа урбане структуре и 
свакодневног живота унутар ње.В. В у ч и н и ћ , Антрополошка анализа старог језгра Дубровника; 
корелација  између физичке  структуре  града  и  просторног  понашања његових  становника, Филозофски 
факултет у Београду, 1993. 

29 Подсетимо се да је одлазак америчких антрополога у сламове резултирао управо у разумској 
антропологији, чији је квалитет пре могао да се мери њеном практичном релевантношћу и резултатима него 
само њеном интелектуалном вредношћу.U.H a n n e r z, Exploring  theCity, 3.
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теоријским  интересом  за  извесне  научне  проблеме,  као што  су  утицај  урбанизма на 
свакодневни живот,  или  процеси  социокултурних  промена  у  контексту перспективе 
присилног  исељавања.  У првом  случају можда би  вас  заинтригирало да проучавате 
корелацију између физичке структуре насеља и просторног понашања у њему. Ова 
тема, поред теоријске вредности, може да постане посредно апликативна тим пре што 
сазнање, на пример, о законитостима кретања у средини са одређеним урбанистичким 
и друштвеним карактеристикама може да резултира у предвиђању путања кретања и 
у другим сличним срединама. 30 Додуше, треба бити свестан да примена ових 
закључака може да изазове оптужбе за амбицију социјалног и културног 
инжењеринга. У другом случају, кад су у питању социокултурне промене, могућно је 
оријентисати се на проучавање једног од два аспекта промена. С једне стране, 
могућно  је пратити промене код досељеника из других региона који су у претходној 
или у својој генерацији ушли у процес акултурације на нову локалну и метрополитску 
средину. С друге стране, могу се пратити оне промене које настају као последица 
реакције  читаве  територијалне  заједнице на перспективу присилног расељавања. 31 У 
овом случају, убрзо ће вам постати јасно да су резултати ваших истраживања 
директно апликативни. Ваша сазнања о пореклу, социоекономској структури, 
системима преживљавања, као и стратегијама прилагођавања на неизвесну 
сутрашњицу, природно ће вас довести до размишљања о томе да ли да та сазнања 
изложите у виду научне студије (после чега ћете заборавити на даљу судбину 
Сајмиштара)  или да их  употребите  ради изазивања промене која би требало да има 
позитиван ефекат за читаву заједницу. 32 Ако се одлучите за другу алтернативу, ви сте 
већ закорачили у домен примењене антропологије. 

Научник или адвокат 

Ваше  интелектуалне  напоре  тада  ћете  прагматично  преусмерити  ка  оптималном 
решавању урбанистичке концепције будућег Блока 18, као и проналажења 
најповољнијег  решења  за  расељавање Сајмиштара.  Да  бисте,  на пример,  помогли у 
пројектовању што хуманијег простора јавних активности у Блоку 18, начинићете 
анализу искуства садашњег становништва о природним условима (нпр. утицај 
микроклиме и близина реке), о саобраћајним повољностима и недостацима у 
повезивању са осталим деловима града, као и о перцепцији величине насеља и 
удаљености појединих места у његовим оквирима. С друге стране, да бисте помогли у 
оптимизирању услова под којим би расељавање требало да се организује, 
спровешћете  анализу  социокултурне  кохезије  унутар насеља на  основу  објективних 
критеријума (карактер суседских односа, ритуална повезаност заједнице, степен 
етничке дистанце између најзаступљенијих етничких група, итд.), као и субјективних 
аспирација Сајмиштара према локацији и условима становања. 33 

30 Пример оваквог истраживања може се наћи у осмом поглављу (Путање уобичајеног кретања кроз град) 
докторске тезе аутора овог чланка, В. В у ч и н и ћ, op. cit., 214254. 

31 Постоје студије које су већ показале да од тренутка када постане извесно да ће до расељавања заиста 
доћи, становници који очекују релокацију изложени су мултидимензионалном стресу. Тада се јављају 
дезорганизујуће силе које је немогуће контролисати кроз традиционалне механизме, па се као резултат јавља 
погоршавање услова за живот доста пре стварне релокације. У том периоду, становници насеља почињу да 
предузимају директне кораке којима се припремају да што безболније уђу у промену, па чак и да из ње 
извуку што више користи. У вези с тим, видети чланак L. J. B a r t o l o m e , Forced Resettlement and the 
Survival Systems of the Urban Poor, Ethnology, 23.3, (July, 1984), 177193. 

32 Ова дефиниција примењене антропологије преузета је из одељка Applied Anthropology and Development, 
An Introduction to Anthropology, 631.
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Кад своје резултате систематизујете, и на основу њих сачините идеалан модел за 
решење проблема реконструкције Блока 18, урбанисти и дивелопери ће вас вероватно 
зачуђено погледати и одмахнути главом. Не, није предвиђено да се очува ниједан део 
насеља, чак ни онај део предратних кућа које сачињавају живописнои здраво 
суседство. Какоћете тада реаговати? Основнопитање које се овде поставља јесте: 
какву улогу у овој ситуацији антрополог уопште може и треба да преузме? У тежњи 
да остане доследан принципу струке, тј. да заштити интересе локалне заједнице, да ли 
треба бескомпромисно да одбаци сарадњу са онима који превасходно одлучују или да 
се ипак укључи у процес промене? 

Удахните  дубоко и присетите  се Херцоговог филма Земља у којој сањају зелени 
мрави. Можда ће вам ова уметничка визија истог проблема омогућити да 
рационалније сагледате свој професионални положај. Локација приче је резерват 
Абориџина у аустралијској пустињи. Немачка компанија планира експлоатацију 
уранијума управо на њиховом култном месту  на земљи у којој, по веровању 
староседелаца, сањају зелени мрави. Као потенцијални посредници у спору јављају се 
два антрополога  први је академски научник који је дошао да проучава Абориџине да 
би  се  најзад  са њима  саживео,  док  је  други  технолог који  руководи  експлоатацијом 
урана, и који игром прилика преузима улогу примењеног антрополога. Попут овог 
првог,  ви  можете  одабрати  улогу  пасивног  академског  антрополога  који  ће  заузети 
страну  „добрих дивљака“,  патити  због њихове немоћи да за себе било шта ураде, и 
тако постати искрени човекомрзац, чији је једини научни квалитет у томе што до 
танчина познаје појединости домородачке културе (као што је њихов принцип 
бројања), а једини учинак у томе да покаже колико су Они различити од Нас. Овакав 
имиџ вероватно нећете пожелети, па ћете размотрити и другу могућност. Активни 
антрополог у улози арбитра, чији је циљ да помогне у изналажењу најповољнијег 
разрешења спора за обе стране представља, признаћете, бољу алтернативу. При том, 
његова улога би требала да се састоји у објашњавању консеквенци различитих 
алтернатива, као и у посредовању у приликама када неразумевање и конфликти 
преовладају. 34 

Уколико се прихватите улоге професионалног арбитра у решавању питања 
судбине Сајмиштара и будућности Блока 18, чини се да је најбоље одмах на почетку 
спознати да ваша улога (и поред тогашто уџбеници тврде супротно) не може да 
остане  сасвим  неутрална,  а  мишљење  потпуно  објективно.  У  оваквим  ситуацијама 
увек  постоји  простор за  бар  мало  приклањање тежњама  једних  или  других.  Дакле, 
опет се намеће проблем етике ваше професије, а који се може изразити кроз питање: 
чијој концепцији и под којим условима се приклонити? Чини се да одговор на ово 
питање намеће сама ситуација из које антрополог улази у бављење датим проблемом, 
као  и његова  процена  објективних могућности  за  очување и  ревитализацију насеља 
које проучава. 

У идеалној ситуацији вас би ангажовала група Сајмиштара да им помогнете да 
сачувају свој дом на истом локалитету, тј. да издејствују промену Главног 
урбанистичког плана Београда. 35 Ви бисте њима тада помогли да дефинишу своје 

33 Све ове теме биле су заступљене у предистраживању локалитета Старо сајмиште, који су студенти 
треће године Одељења за етнологију и антропологију у оквиру вежби за предмет национална етнологија  
материјална култура спровели кроз тимски рад, под руководством аутора овог текста, у пролеће 1994. 
године. 

34 R. L. B e a l s , H. H o i j e r , & A. R. B e a l s ,Applied Anthropology and Development, 663. 
35 Главни урбанистички план Београда (тзв. ГУП) донесен је 1972. године, а његове допуне 

експлициране су 1985. године.



Весна Вучинић 178 

циљеве, изложили бисте им могућности за акцију, били бисте при руци у доношењу 
одлука и отклањању успутних препрека, и најзад, вредновали бисте последице сваког 
тог покушаја  за  променом  сопствене  ситуације. У  пракси,  такви услови у којима би 
вам се пружила прилика да радите скоро изричито у интересу локалних становника, 
код нас се никако, а у свету ретко срећу. У насељима попут Старог сајмишта обично 
не постоји група локалних активиста усредсређена на сличне циљеве, а чак и кад би је 
било, њени чланови не би умели да артикулишу потребу за професионалном услугом 
антрополога. Разлог за то лежи најпре у одсуству свести да сами себи могу да 
помогну, а, осим тога, и у чињеници да етнолошка струка још увек није изашла на 
тржиште рада с профилом примењеног антрополога. 

Много реалније је замислити ситуацију коју смо доскора разматрали. Као 
академском научнику који је из теоријских побуда дошао на Старо сајмиште да 
испитује староседелачку заједницу, није вам тешко замислити могућност да се за ове 
људе интимно вежете и зажелите да искорачите из чисте науке да бисте их заштитили 
од насилног расељавања. Једино ви (уз помоћ тима, ако сте га оформили), можете да 
будете покретачка снага која ће да окупи групу локалних активиста и усмерава 
њихове поступке. Чланови такве групе обично су људи који поседују финансијску моћ 
и локални углед, и који су спремни да у сопственом, али и у општем интересу, 
инвестирају капитал у очување и ревитализацију свог насеља. Да је тако нешто 
могућно  остварити  у  нашој  средини показује  случај Орловског насеља на  Звездари, 
Београд. Архитекта Владимир Мацура с тимом стручњака различитих профила (међу 
којима није било антрополога), и групом локалних активиста које су окупили, на путу 
је да се после вишегодишњих напора избори за очување, урбанистичку 
реконструкцију и ревитализацију ове ромске енклаве. 36 

У оваквим случајевима, међутим, антрополог треба да процени у којој мери 
постоје објективни услови за очување насеља на датој локацији. Кад би представници 
институција моћи чак и пристали да узму у разматрање очување територијалног 
интегритета насеља које ви желите да заштитите, који би у том случају могли да буду 
ваши аргументи у прилог очувању. У таквим одлукама најчешће доминирају визуелно 
и тактилно дохватљиве вредности насеља, а не друштвене или духовне вредности које 
су у њему сачуване. Тако су захваљујући поседовању ових првих вредности, 
становници традиционалних дрвених кућа из једног дела града Наре у Јапану (уз 
подршку локалног  архитекте)  успели да  сачувају,  ставе под заштиту и обнове читав 
свој  кварт,  који  је  иначе  урбанистичким  плановима  био  предвиђен  за  рушење. 37 На 
Старом сајмишту, међутим, са неколико изузетака, стоје бесправно сазидане, 
неугледне куће без икаквих споменичких вредности. Ни куће Орловског насеља нису 
ништа вредније у том погледу, 38  али очигледно да периферан положај у граду и имиџ 
етничке  енклаве  староседелачких Рома који никоме не сметају, а могу да допринесу 
мултикултурализму наше средине, довољно оправдава захтев за очувањем тог 
насеља. Калуђерица је још један пример „дивљег“ насеља за које је већ донесена 
одлука да неће бити расељено, и то очигледно захваљујући његовим гигантским 

36 О предлогу за санацију Орловског насеља можете се информисати у раду: В. М а ц у р а, Један начин 
санације физичког оквира ромских енклава, Друштвене промене и положај Рома, op. cit., 6779. 

37 Овај случај аутор текста забележио је на основу сусрета с главним актерима овог позитивног процеса 
приликом учествовања у семинару Дизајн у историјском граду,  који  је током  лета 1986. године одржан у 
Кјоту и Нари у организацији Масачусетског института за технологију (M.I.T.) и Универзитета у Кјоту. 

38 О изгледу насеља можете сазнати на основу рада В. М а ц у р е, Ромска енклава Орловско насеље на 
рубу Београда  архитектонскоурбанистички опис, Развитак Рома у Југославији, 131147.
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размерама, као и исто толико великом социјалном проблему који би изазвали његови 
становници кад би остали без крова над главом. 39 Поставља се питање: да ли постоје 
довољно јаки аргументи за очување насеља Старо сајмиште. Како ствари стоје из 
данашње перспективе, оптимизма за преокретање урбанистичког плана не може бити 
на претек. У овом случају реч је о насељу које заузима геометријски центар 
београдског мегалополиса, које има изванредан положај поред реке, и на чијем 
измештању се заснива читава визија престонице XXI века  померање тежишта 
градских активности на обале Саве и Дунава и обезбеђивање елитног комерцијалног, 
културног и стамбеног садржаја у тој приобалној зони. Ако се после оваквог закључка 
рационално помирите са перспективом изградње Блока 18, а самим тим и 
неумитношћу измештања Сајмиштара, правац у коме би требало размишљати је како 
да за ваше штићенике изборите што повољније услове расељавања. 

Иако  у нашој ситуацији тренутно тешко остварљива, теоријски постоји  још  једна 
могућност  за  ваше  ангажовање  као примењеног  антрополога,  а то  је да вас запосли 
фирма којој је поверено да буде дивелопер, тј. организатор и финансијер израде 
урбанистичког плана за Блок 18. Наравно, етика ваше струке налаже вам да такав 
корак предузмете једино ако је одлука о рушењу Сајмишта већ донесена на свим 
институционалним нивоима, и кад вам једино преостаје да допринесете у 
изналажењу решења за расељавање које ће бити оптимално за обе стране. Ваш 
послодавац најпре жели да сазна које алтернативе би могле да изазову отпор, или чак 
бунт домаћег живља, и како треба да изгледају оне друге које би се завршиле мирним 
договором. Он страхује од могућности да ће ти, њему непознати и потенцијално 
опасни људи заузети бусије и, попут Абориџина из Херцоговог филма, прекрштених 
ногу зурити у даљину и ишчекивати да минирање почне, а затим устати да своја тела 
супротставе багерима који крећу да затрпавају њихове куће, кревете, сувенире са 
путовања  и  најинтимнија  сећања.  Интереси  самих  Сајмиштара,  међутим,  веома  су 
прагматични.  С  обзиром  на  то  да не  виде излаз  у  расељавању,  они ће  ову промену 
хтети да искористе тако да у складу са сопственим виђењем удобног, практичног, 
лепог и здравог, побољшају свој животни стандард. 

Између сна и јаве 

У складу са основним захтевом вашег послодавца, а то је да израда урбанистичке 
подлоге и урбанизација Блока 18 буду што ефикасније спроведени, ви ћете за 
релативно  кратко  време бити  задужени да пружите одговор на питање: шта  је то за 
шта  би  се  могло  трампити  мирно  решење  спора  у  вези  са  расељавањем?  Предмет 
трампе представља најсложенији проблем на који сте досад наишли, јер он треба да 
задовољи Сајмиштаре и на фиктивном и на реалном плану. Дакле, осим тога што 
ћете консултовати њихове аспирације које су одраз субјективних пројекција о 
идеалном, ви ћете те аспирације морати да саобразите резултатима ваше и других 
релевантних анализа, који на основу објективнијих научних критеријума говоре о 
томе шта овим људима заиста треба пружити. Питања која се тада првенствено 
постављају односе се на локацију за расељавање, очување физичког интегритета 
заједнице, као и на нове стамбене услове. 

Размишљање о стамбеној локацији намеће недоумицу да ли је становнике 

39 Карактеристике изгледа, социоекономске структуре становника, као и одређених аспеката друштвеног 
живота у насељу Калуђерица дала је Б. Савељић у књизи Београдска фавела; Настанак и развој Калуђерице 
као последица бесправне стамбене изградње у Београду, Београд 1988.
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Сајмишта, уместо потпуног измештања, могућно оставити на истој локацији и 
понудити им  смештај  у  новоградњи која  буде  заменила  садашње објекте.  За  већину 
испитаних Сајмиштара (90%), задржавање на истом локалитету, уз побољшање 
животних услова   пре свега физичке и социјалне инфраструктуре,  представљало би 
„пун  погодак“. 40  Кад  говоре  о  побољшању,  ти људи  пре  свега  прижељкују живот  у 
становима у којима нема влаге, у којима постоји прикључак на градску канализацију, 
у којима би редовно имали воде и где би могли да кувају коришћењем трофазне 
струје. Тек потом, они се присећају да су им пролази између имања блатњави 
путељци, да немају дечји вртић, основну школу, да им недостају занатлијске услуге  
да немају месара, фризера и обућара. Напокон, неко ће се досетити да у насељу не 
постоји ни један јавни простор за игру, спорт, дружење или културно уздизање. 41 
Дакле, ваши штићеници сигурно су мишљења да би планови за Блок 18, о којима су 
читали или слушали, могли да задовоље већину њихових потреба. Међутим, ако 
могућност  останка  на  локацији  размотрите  кроз  друга  слична  искуства  (углавном 
инострана), треба да сагледате могућне последице таквог решења. Та искуства 
наглашавају, на пример, да с обзиром на просечно веома низак социоекономски 
статус  Сајмиштара, 42  њима  прети  опасност  од неадекватног  сналажења у  захтевима 
које намеће живот у елитном насељу какво је на овом месту предвиђено. Осим тога, 
квалитет њиховог живота на локацији био би додатно одређен размештајем на њој, и 
то у складу са два могућна решења  распоредом по читавом насељу или 
концентрисањем у једном његовом делу. Новије концепције тзв. праведног 
планирања 43 истичу позитивне ефекте мешања различитих социјалних слојева (и 
етничких група) у једној стамбеној четврти, а који подразумевају побољшање 
животног стандарда и подстицање социјалне мобилности нижих друштвених слојева. 
Насупрот томе, стоји перспектива „гетоизације“ нижих слојева путем просторне 
изолације, нарочито у случајевима њиховог директног супротстављања елитним 
стамбеним четвртима. 44 

Измештањем становника Старог сајмишта у друге делове Београда, поставља се, 
пре свега, питање других локација, као и питање потребе за очувањем физичког, а 
тиме и социјалног интегритета заједнице. Сајмиштари се тешко одричу близине 
центру и добрих саобраћајних веза са свим деловима града, које им садашња 
локација  обезбеђује. Међутим,  ако  би били приморани да одатле оду, они би најпре 
прихватили локације које се налазе са исте стране реке Саве (60%)  најчешће 
помињу Нови Београд, а затим Земун и Бежанијску косу. Везаност за локацију, у овом 
случају, не значи истовремену везаност за људе с којима њену територију деле. 
Чињеница је, наиме, да би тек незнатан део Сајмиштара пожелео да у новом 

40 На основу резултата предистраживања на тему Аспирације ка пресељавању становника Старог 
сајмишта (семинарски рад), које је у пролеће 1994. године спровела В. П а р е з а н о в и ћ, студент Одељења 
за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. 

41 На основу предистраживања на тему Физичка и друштвена инфраструктура Старог сајмишта 
(семинарски рад), које је у пролеће 1994. године спровела Б. Б о р о ј е в и ћ, студент Одељења за етнологију 
и антропологију Филозофског факултета у Београду. 

42 Резултати анализе социоекономске структуре становника Старог сајмишта могу се наћи у раду Ф. В а с 
и ћ и Е. К у р т а н о в и ћ, Демографске и социоекономске карактеристике становника "дивљег" насеља 
Старо сајмиште, Петничке свеске за 1995 годину (у штампи). 

43 О законима праведног стамбеног планирања  (Fair housing act), видети у:  Les Minorités dans  la Cite; 
Perspectives comparatives, ed. M. Blanc, S. Le Bars, L'Harmattan, Paris, 1993, 2078. 

44 Став аутора о етничкој "гетоизацији" може се наћи у чланку: В. В у ч и н и ћ  и  Ј. М а т и ћ, 
Територијалност и етничка дистанца у дружењу српске и ромске деце школског узраста у Обреновцу, 
Зборник о националним мањинама у СР Југославији, САНУ Београд 1996 (предато у штампу у марту 1995).
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амбијенту задржи читав свој комшилук, док би највише њих или селективно 
задржало један део комшија (60%) или би их се сасвим одрекло (30%). 45 Овој 
релативно неповољној слици о суседским односима доприносе и резултати ваше 
анализе о степену социокултурне кохезије у насељу Старо сајмиште, која је начињена 
на основукритеријума као што су карактер суседских односа, етничка дистанца, и 
степен неформалног повезивања на нивоу насеља. Показали сте, на пример, да је 
суседска размена овде интензивна, али и да јењен карактер пре свега одређен 
етничком структуром суседства, и то на тај начин што етничка хомогеност поспешује 
добре, а етничка хетерогеност  лоше суседске односе. Свађе и пакости или, чак, 
прекиди  контакта,  често  су  последица  нетрпељивости  српског  становништва  према 
ромском. 46 Осим етничке поларизације, у насељу је видна и поларизација по 
социјалној, имовинској и староседелачкој основи, као и по основи законитог права на 
градњу. Тако се Срби са занимањима у локалној малој привреди, који су истовремено 
„староседеоци“ и живе у пристојним породичним кућама које су заведене у катастар, 
налазе на супротном полу од Цигана, који су активни у сивој економији, и који су пре 
неколико година доспели с  југа Србије да би на „дивље“ склепали бараку од лима и 
картона. Како као противтежу разарајућим социјалним силама какве су овде описане, 
нисте запазили довољно јаке силе супротног дејства, које би деловале на пример кроз 
извесне видове неформалног повезивања Сајмиштара на нивоу читавог насеља, 
могли бисте да закључите да очување територијалног, а тиме и социјалног 
интегритета  насеља  Старо  сајмиште  не  би  морало  да  буде  императив  предстојеће 
стратегије расељавања. 

Најзад,  кад  бисте  хтели  слепо  да  задовољите  вољу Сајмиштара  у  вези  са  типом 
стамбене градње каква би требало да их чека на новој локацији, ви бисте пошли од 
сугестије да им се обезбеде породичне куће са окућницом. Према исказима ваших 
испитаника, живот у природи, поседовање баште, дворишта и цвећа, као и уживање у 
свежем ваздуху, за њих су добробити којих би се најтеже одрекли. При том ћете 
запазити интересантан детаљ: само незнатан део пожелео би да сам сазида такву кућу 
на уређеној парцели (10%), док би остали очекивали да им се у руке предају кључеви 
довршене куће (70%). Становање у кући у низу задовољило би понеког Сајмиштара, 
али није се нашао ни један саговорник који је пожелео да живи у вишеспратној 
стамбеној  згради. 47  Поучени  претходним  искуствима  у  којима  се  настојало  да жеље 
људи који треба да се изместе буду потпуно задовољене, требало би да креирате 
модел који омогућава модификације у складу са потенцијалом ових људи да у новим 
околностима доживе, опреме, одржавају и користе своје куће на адекватан начин. 
Тако су становници Сипа, једног од делимично потопљених ђердапских насеља, 
најпре захтевали да се њихове старе куће пренесу на нови локалитет. Тај захват био је 
неизводљив, па су зато тражили да добију нове куће које ће бити саграђене по моделу 
старих. Кад су по сугестији етнолога пројектоване и изграђене четири типске 
варијанте, мештани су одбили да се у њих уселе из два разлога. Како су биле 

45 В. П а р е з а н о в и ћ, Аспирације ка пресељавању становника Старог сајмишта (семинарски рад). 
46 Према нашем узорку, који је чинио 4% од укупног броја становника Старог сајмишта (у односу на 

укупан број становника забележен у попису из 1991. године), у насељу је било 11,6% етничких Рома. 
Међутим, с обзиром на тода су они, и кад се урбанизују, релативно покретљива популација (на дуже им 
долази фамилија из унутрашњости или рођаци с другог краја Београда), могуће је да их реално има и знатно 
више. Ф. В а с и ћ и Е. К у р т а н о в и ћ, Демографске и социоекономске карактеристике ... 

47 В. П а р е з а н о в и ћ, op. cit. 10.
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изграђене од нових материјала и са поједностављеним стилским елементима, те куће 
нису их довољно подсећале на њихове старе домове. Осим тога, оне нису задовољиле 
њихове пројекције ка промени друштвеног статуса. Они су прижељкивали или 
најрепрезентативнији тип локалне традиционалне куће који се оличавао у бродарској 
кући или градску кућу од нових материјала, без привредних зграда и уз ново 
занимање које је требало да их успут сачека. Разочарани понуђеним, становници 
Сипа потом су захтевали да им се даје новчана одштета да би сами и на свој начин 
градили нове куће. У те куће улагали су сав новац од надокнаде за стару кућу и за 
пољопривредне поседе који су плављени, али су, и поред тога, оне често остале 
недовршене. И те, као и оне типске куће које су ипак биле насељене, доживеле су низ 
трансформација, кроз које су губиле и последње традиционалне елементе као што су 
трем и „моравски“ луци. 48 Тако исто се треба запитати да ли би ваши Сајмиштари, и 
поред  наручених  кућа  са  окућницом,  кад  пред њих  стану,  и  даље желели да  у њих 
уђу, па и ако би ушли, у шта би се они сами и те куће претворили. 

Ако би од управо добијеног колажа жеља требало да сачините идеалну 
алтернативу за расељавање ваших штићеника, она би подразумевала задржавање на 
истој локацији, у новој породичној кући са окућницом и у пробраном старом или 
сасвим новом суседству. Апсурд целе ситуације, међутим, налази се у чињеници да је 
дивелопер учинио да останак на локацији постане најгоре решење, тј. оно које је 
потпуно опречно идеалу Сајмиштара. Као најрационалније решење (и у економском и 
у социјалном смислу), види се колективно пресељавање ових људи у неколико 
вишеспратница  испод  моста  „Газела“.  49  Досад  поменуте  стамбене  аспирације  ових 
људи већ указују да би овде била заступљена сва она решења која они не желе – 
задржавање истог суседства и живот у вишеспратници. Осим тога, локална 
перцепција дела насеља око „Газеле“ указује на чињеницу да се овај предео 
доживљава као симболички најзагађенији простор у насељу. Управо тај део они 
сматрају најружнијим, и то зато што су се у њему угњездили Цигани избеглице, 
најпрезренији становници њиховог насеља. 50 Измештање у овај ивични део Блока 18, 
за њих би симболисало још дубље закопавање у сопствену социјалну немоћ. 

Реално решење проблема до кога сте управо дошли вероватно лежи између 
идеалне пројекције и њене потпуне супротности. И шта, на крају, закључити? 
Херцогов филм нас на поетичан начин поучава да нашим урбаним „дивљацима“ не 
треба дати авион који је, иако отелотворење свега што их опчињава (мит о срећи, 
материјализација натприродног, чудо технологије), истовремено и производ 
материјалне цивилизације којим не умеју да управљају и којим могу да полете у 
сопствену пропаст. Сајмиштарима  треба дати нешто што  је  оптимална надокнада за 
све што губе  а то је одлична локација, природа, окућница, комшије, бесправна 
квадратура,  успомене.  Дакако,  најтеже  је  дефинисати шта  је оптимално,  јер  у  оном 
раскораку између жеља и могућности, између планираног и спонтаног, као и између 
садашњег и будућег, увек остаје довољно за непредвидљиво, а, самим тим, и за 
промашено. 

48 На основу података из рада Д. Д р љ а ч е: Етнолошке промене у насељима Србије која се измештају, 
23839, као и на основу његовог усменог казивања. 

49 Зашто да не, кад грађевинског земљишта има на располагању, проблеми у вези са измештањем тада би 
били избегнути, а мост би ове неугледне суграђане заклањао од погледа елите. 

50 Оваква слика створена је на основу предистраживања аутора текста на тему о социјалној 
стигматизацији целог насеља, као и појединих његових делова.
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Пут  који  смо до  сада прошли између продавнице ципела и Старог сајмишта  још 
није завршен. Кад га самостално једног дана довршите, надамо се да ћете се осетити 
као  антрополог  који  је  остао  доследан  свом  основном  професионалном и моралном 
задатку, а у овом случају то значи да сте успели у настојању да ваше урбане 
″дивљаке″ безболно преведете у земљу њихових снова. Тада ћете моћи мирно да 
скинете своје старе, изанђале ципеле и да их оставите на обали реке. 51 

Vesna VUČINIĆ 

ANTHROPOLOGY IN THE SQUATTER SETTLEMENTS; 
A GLANCE AT THE OLD FAIRGROUNDS IN BELGRADE 

The following text is an imaginary anthropological adventure into the Land of Urban Savages, the land which is 
not across the Seven Seas, but surviving for over half a century right next to our doorstep, hidden on the New Belgrade 
side of river Sava. By pointing to some of the existential problems of the inhabitants of the Old Fairgrounds, our aim is 
to rethink the most fundamental intellectual and moral issues of anthropology which the investigator with the ambition 
of having the city not only as the locus, but also as the focus of his research, should be concerned with. 

In  the  past  decades,  the  division  of  labor  among  social  sciences  in  Yugoslavia  has  been  such  that  urban 
phenomena  were  mainly  monopolized  by  sociologist,  while  ethnologists  were  destined  to  deal  with  the  different 
segments  of  our  peasant  society.  Owing  to  such  a  tradition,  the  question  that  is  posed  in  front  of  our  imaginary 
anthropologist  (which  could  be  any  one  of  us)  is  whether  he  should  concern  himself  with  sociocultural  changes 
initiated  by  urban  reconstruction,  and  thus  with  squatter  settlements  as  parts  greatly  affected  by  such  complex 
processes.  In  the  author’s  opinion,  there  is  an  imperative  for  finding  an  approach  which  will  allow  an  urban 
anthropologist (ethnologist) in a domestic context, to respect the traditions of his own discipline, but at the same time, 
to build into this tradition the fruitful experiences and the creative knowhow of other disciplines, such as sociology, 
geography,  archaeology  and  history.  Further,  as  it  is  easy  for  an  urban  anthropologist  to  step  into  the  domain  of 
applied science, where the scientific knowledge is used for deliberate creation of change in the group under study, the 
question of intellectual value of this other direction of professional activity is raised. 

For  those  anthropologists who  are willing  to  participate  in  the modernization  projects which  require complete 
reconstruction of the urban structure and relocation of the local residents, it is important to apply consistently the basic 
moral principle of the profession, which states that the action should be directed towards the benefit of the community 
undergoing the change. An anthropologist may understand this principle in two ways. Firstly, it is possible to take the 
position of a passive academic specialist who blindly stands behind his proteges and denies any kind of cooperation 
with the agent of change which might be represented by the developer. Secondly, it is possible to take up the role of an 
active arbiter who  realizes  that  the change is inevitable and thus tries to appease the interests of the two conflicting 
groups.  If  the  second  role  is  seen  as  the more  favorable one, all professional  resources  should be directed  towards 
finding  the most  livable environment,  i.  e.  the adequate area of  relocation,  the  specific mode of preservation of the 
territorial, and thus social integrity of the community, and the optimal housing conditions. Such proposals are to be 
conceived, not only on the basis of subjective criteria, as are the aspirations of present residents of the Old Fairgrounds, 
but  also  on  the  basis  of  objective  criteria,  as  are  their  sociodemographic  characteristics  and  the  degree  of  social 
cohesion in the present settlement. 

This imaginary adventure ends on the bank of river Sava in some future moment, when our hero will have been 
able to provide for painless resettlement of his proteges in the land they have always been dreaming of. 

51 Овом приликом захваљујем колеги Душану Дрљачи на пажљивом читању овог текста у рукопису, из 
кога је произашло низ корисних примедби и коментара.


