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ПОЈАМ БОЛЕСТИ У РАЗЛИЧИТИМ 
МЕДИЦИНСКИМ СИСТЕМИМА 

Рад разматра схватања болести у три различита система: народној, науч 
ној и алтернативној медицини, а акценат је на анализи плуралистичког лаич 
ког етиолошког модела. Поред међусобне повезаности, њега карактерише и 
хијерархија  различитих  домена  узрочност  (природни,  магијскорелигијски, 
космички,  социоекономски,  итд.)  пореклом  и  из  различитих  медицинских 
система. 

Кључне речи: 

Термин болест потиче од прасловенске речи бол, која означава најупадљивији 
субјективни симптом већине болести. Код нас се јавља у 15. века, мада се верује 
да  је старији. 1 Иако би се лако могло претпоставити да  је  значење појама  једин 
ствено и јасно, јер је сваки човек имао такво искуство, сви покушаји његовог од 
ређења, како у прошлости тако и данас, суочавали су се с бројним препрекама, па 
још увек не постоји дефиниција која би обухватила све његове аспекте. Један од 
разлога вишезначности термина лежи и у томе што представе о болести одражава 
ју целокупни поглед на свет једне заједнице, па се не могу одвојити од социокул 
турног контекста у којем настају. 

На основу схватања о детерминантној улози етиолошких теорија у литератури 
је настала дуго одржавана класификација на "незападне" медицинске системе ко 
јима доминирају религиозне и на њима супротстављени "западни", биомедицин 
ски, научни систем који наглашава природне и рационалне узроке болести. 

Каснија  емпиријска проучавања,  пак,  показују  да  је  већина  "незападних"  си 
стема плуралистичка, јер их поред различитих куративних процедура, карактери 
ше и мултифакторална теорија о узрочности болести повезана са концептом кул 
туре који је холистички и обухвата све компоненте културног окружења 2 . 

Осим тога, поред доминантне, научне медицине  у  савременим западним дру 
штвима,  као  и  код  нас,  последњих  деценија  јављају  се  различити  медицински 
правци који се, уз бројне мањкавости, а у недостатку адекватнијих, обично озна 

1 Medicinska enciklopedija, II, Zagreb 1958, 150151 
2 N. Ngokwey, Pluralistic etiological systems in their social context: A Blazilian case study, 

Soc. Sci. Med, Vol. 26, No. 8, 1988, 793802; S.  Hie l scher   and  J   Sommerfwld, Concepts 
of illness and the utilization of helth – care services in a rural malian village, Soc. Sci. Med, Vol. 
21, No. 4, 1985, 469481
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чавају терминима: народна, и алтернативна медицина 3 . Они најчешће егзистирају 
паралелно и само повремено званична медицина прихвата понеку, "научно дока 
зану", куративну процедуру (на пример акупунктуру), док остале елементе (носо 
лошке категорије и дијагностичке процедуре), а посебно етиолошка схватања, од 
бацује. Последњих година, међутим, све више сазрева свест о неопходности успо 
стављања  једног  јединственственог плуралистичког медицинског  система  у  који 
ће бити интегрисани, поред теорије и праксе биомедицине схватања и методе раз 
личитих алтернативних и народних "медицина" што би допринело бољем разуме 
вању здравља и болести. 

У раду ће појам болести, зато бити размотрен у три различита медицинска си 
стема: народној, научној и алтернативној, а акценат је на анализи савременог ла 
ичког и популарног концепта болести. 4 Циљ је да се покаже да лаичка етиологија 
својом  мултифакторалном  структуром  представља  повољну  теоријску  основу 
прихватања  различитих  "доказаних"  и  "недоказаних"  медицинских  праваца,  па 
можда  и  успостављању  јединственог  плуралистичког  система  чији  заговорници 
сматрају да ће представљати медицину 21. века. 

* * * 

Наша народна медицина је у суштини представљала синтезу магијско религиј 
ских схватања и емпиријског искуства. Прожимање те две групе идеја уочљиво је 
у свим њеним аспектима, па и у представама о болести. 

Најважнији емпиријски узроци болести су: прљавштина, покварена храна, ујед 
или убодживотиње, уласка животиње у организам итд. Ународним представама бо 
лест изазивају и метеоролошки услови. Најнеповољнији су ветар и магла, а важан 
патогени фактор је и прехлада или назеб. Наш народ врло добро познаје и све основ 
не типове повред (прелом, угануће, ишчашење, крвављење, опекотине, озледе) 5 . Ни 
је мунепозната ни физиолошка ни хуморална концепција болести. Тако се сматрало 
да болест може настати због промене положаја органа у телу (спала материца или 
крајници) 6 . Важан емпиријски изазивач болести је и генетски фактор – "болести до 

3 За наведене медицинске системе користе се и бројни други термини (алтенативна, хо 
латичка, традиционална, научна, ортодоксна, западна, космополитска) од којих сваки има 
одређене недостатке. Имајући то у виду у раду се под народном медицином подразумевају 
веровања и обичаји у лечењу и заштити од болести наслеђене из ранијих времена и уокви 
рене у руралној средини 19. века, под научном – медицина чији је акценат на научном ме 
тоду и на којој је утемељен здравствени систем успостављен пре свега у земљама западне 
културе, али и код нас, док алтернативна медицина обухвата сву праксу пружања помоћи 
болесницима, са изузетком народне, која постоји упоредо са праксом званичне медицине и 
изван ње. П.  Каличанин,  Д.  ЛечићТошевски,  И.  Петковић, Традиционална и на 
учна медицина, прихватање и интеграција, Београд 1993, 12, 14 

4 У раду је коришћен материјал из штампе, као и подаци прикупљени у току повреме 
них теренских истраживања у Београду у периоду 19952000, а за потребе обимнијег рада о 
алтернативној медицину. 

5 С.   Станојевћ, Српска народна медицина и њена превентива  II, Гласник  завода за 
здравствену заштиту СР Србије 7/8, Београд 1965, 71 

6 А. Петровић,Раковица, социјалноздравственеи хигијенскеприлике, Београд1939, 141
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лазе покрви" 7 , али она се јавља иако је крв "нечиста" или ако се"поквари": "прегреје, 
охлади,  згусне" итд 8  или веровало се:  "Од тебе на мене прелази бољка само ако 
нам се крв подудари" 9 . 

Народно етимолошко знање, међутим, појаву многих болести приписује и ма 
гијскорелигијским факторима,  односно  деловању  натприродних  сила  или  бића: 
врачању, демонима, ђавољој или божијој вољи. 

Тако се веровао да се болест може изазвати различитим поступцима имитатив 
не или преносне магије. Врчањем или бацањем чини настају, на пример, полне бо 
лести, полна немоћ или неплодност, док је урок био најчешћи узрок дечијих боле 
сти 10 . На тај начин и човек својим поступцима постаје директно одговорна за на 
станак болести. Али за разлику од бихевијористичких концепцијама, о којима ће 
касније  бити више речи, он не  утиче на  своју болест, већ изазива болест другог 
човека.Још  чешће,  међутим,  појава  болести  је  приписивана  деловању  бројних 
замишљених натприродних бића: духови, демони, бог или хришћански свеци. Де 
моне болести В. Чајкановић  је поделио у две групе: на демоне  у правом смислу 
који делују самостално и могу имати и друге функције, а понекад и ранг божан 
ства, и на безбројне ниже демоне који су персонификација различитих болести. 11 
Та граница, међутим, није увек јасно одређена. 

Најпознатији демони болести су порођајни демони – бабице, куга – замишље 
на обично у женском лику, милоснице и многа друга 12 . 

Али и различита натприродна бића, којима је народна машта првенствено на 
менила друге функције, у појединим случајевима, а најчешће ако им се човек за 
мери, могу изазвати болест. На првом месту тако се свете виле ако човек набаса 
на њихово коло или вечеру, ако угледа како се купају или ако исмева њихову пе 
сму. 13 Таква активност вила забележена је и у народној песми: 

"За што, вило, да те Бог убије! 
за шта, устрели побратима мога? 14 

Осим тога, бројни духови који још увек нису јасно издиференциран помињу се 
као изазивачи болести  у басмама под еуфеминистичким или функционалним на 

7 С.  Кнежевић, Здравствена култура и проблеми народне медицине у Јадру, ГЕМ 27, 
Београд 1964, 472 

8 С.  Станојевић, н. д., 48 
9 А.  Петровић, н. д., 75 
10 Т.  Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена, Броград 1985, 6364 
11 В.  Чајкановић, Стара српска религија и митологија 5, Београд 194, 297; О друга 

чијој подели нечистих или злих сила које кажњавају болешћу видети у: Љ.   Раденковић, 
Народна бајања код Јужних Словена, Београд 1996, 

12 О демонима боласи код нас постоји бројна етнографска литература.. Између осталих 
погледати аналитичке радове: Т.  Ђорђевић, Неке болести и народни појмови о њима, Бе 
оград  1965; С.   Зечевић,  Митска  бића  Српских  предања,  Београд  1981,  87,  93,  94,  С. 
Кнежевић, Слава  теткама –  архаичан ритуал  за  заштиту  здравља, Развитак  6, Зајечар 
1967, 7276; М.  Драговић, Митска епидемиолошка бића, Развитак 6, 1969, 8186 

13 С.  Зечевић, н. д., Београд 1981, 45 
14 "Марко Краљевић и вила", В.  Караџић, Српске народне пјесме, Београд 1969, 160



Мирјана Павловић 98

зивима: страшници, худници, напрати, наврати, горски, морски, напасници, непо 
знанци и др. 15 

Друга група обухвата демоне који представљајуперсонификацијуболести. Врло 
често у текстовима бројних басама болест је апострофирана каоличност. Уроци, Чи 
ни, Грозница,Црвени Ветар, Мица, Сугреб, Издат, Страва, само су неки од њих. 16 

Нашој народној медицини није непозната ни таургична или религиозна кон 
цепција  болести  по  којој  болест  може  послати  и  бог  или  поједини  хришћански 
свеци. Посебно су велике епидемије интерпретиране као казна божија, а по неким 
веровањима и куги Бог даје "списак по којем она иде и мори људе" 17 . Као светац 
који шаље болест најчешће се  у народним причама помиње св. Сава 18 , док се за 
ђавола обично каже да изазива менталне болести 19 . 

Из претходних примера је јасно да је основно схватање наше народне медицине 
онтолошкипојам болести. Она представљанештореалнои конкретноштоегзистира 
независно од човека и као деструктивни елемент споља продире у његово тело, где 
се бори с организмом. Међутим, народно етиолошко знање на тој идеји се није зау 
стављало, већ му и други модели о настанку болести нису непознати. Физиолошка 
концепција обухвата већ поменуту промену положаја органа, хуморална "кварење 
крви", генетска – наследнифактор. С друге стране, у народним представама види се 
и дубока повезаност болести са природом – бројни узроци су еколошки, али и са 
човековим активностима и социјалним односима – урокљиве очи и бацање чини. 

Истовремено постојање више различитих схватања о настанку болести који не 
искључују један други укаснијој антрополошкој литератури објашњава се тимешто 
емпиријски узроци дају одговор на питање како болест настаје (због прехладе, по 
вреде, покварене хране итд), али не и зашто је до ње дошло баш тада, у том одређе 
ном временском тренутку; зашто се она десила одређеном појединцу, као ни зашто 
се у једном случају иста болест може излечити, а у другом не. Одговор је пронађен у 
вољинатприродног: умагијској, демонистичкој и таургочној концепцији болести. 20 

Дакле, етиолошка концепција наше народне медицине била је мултифакторал 
на, а како је познато да су у њој често и паралелно примењиване и куративне мере 
различитог типа можемо је у извесном смислу сматрати и плуралистичком. 

* * * 
Ни у научној медицини до данас не постоји у потпуности задовољавајућа дефи 

ниција болести, већ субројнеразличитетеорије пратилеисторијски развојмедицине 
уопште. Историчари медицине обично истичу да научна медицина настаје у антич 
кој грчкој, јер хеленски филозофи и лекари с једне стране болест приписују искљу 
чиво природним узроцима, а с друге стране уместо онтолошке концепције уводе 
функционалну, по којој је болест одређено стање организма, односно неправилан 

15 М. Ђ. Милићевић,Живот Срба сељака, Београд 1984, 289 
16 Исто, 272, 292294, 259, 266, 272, 329, 327 
17 Исто, 323 или Караџић, Српски ријечник, Београд 1969, s.v. куга 
18 М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884, 331 
19 В.  Чајкановић, н. д., 299 
20 Отеоријимултипликоване узрочности видети уM. Susser , W. Watson, K.  Happer , 

Sociology in Medicine, Oxford University Press 1985, 137138
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односњегових делова. 21 Тако се прво јавља Хипократова хуморална теорија која бо 
лест тумачи као поремећај усклађеног односа 4 телесна сока: крв, слуз, жута и црна 
жуч,  док  је  каснија  солидарна  концепција  дефинише  као  дисфункцију  телесних 
влакана. 22 

У Риму  је такође постојало неколико етиолошких схватања од којих, на при 
мер, у 1. веку н. е. преовлађује пнеуматичка школа за коју  је болест аномалија  у 
струјању пнеуме – животног даха чију одређену количину сваки организам стиче 
наслеђем, а седиште јој је у срцу одакле струји организмом. 23 

Многе од ранијих теорија синтетизовао је Гален, познати римски лекар. Њего 
ва концепција болести  је углавном хуморалнопатолошка, али са додатком пнеу 
матичких,  органско  патолошких,  па  чак  и  солидарнопатолошких  ставова.  Тај 
синтетички етиолошки модел владао је следећих 1000 година. 24 

Средњи век историчари медицине обично виде као период инкубације у којем 
због хришћанског утицаја оживљавају демонистичка и теургична концепција бо 
лести, али се јављају и неке нове теорије (космичка, мијазмичка и др.). Ипак у том 
периоду сачувана су и схватања Хипократа и Галена захваљујући утицају три цен 
тра: византијске државе, западнохришћанске цркве и арапске државе 25 . 

До промена долази  у 17. веку када се с великим напретком физике и хемије, 
јављају такозване јатрохемијске и јатрофизичке концепције које болест објашња 
вају као хемијску или физичку промену у организму. 26 То је и време пионира со 
цијалномедицинског модела болести. Незадовољни медицином која се бави само 
функцијом органа, они у настанку болести наглашавају социјалне факторе 27 . 

Радикална прекретница и ера научне медицине у ужем смислу настаје с микро 
биолошком концепцијом, по којој сваку болест изазива одређена бактерија, одно 
сно свака бактерија изазива једну и само једну болест. Нов модела је, с једне стра 
не, позитивистички и биоредукционистички, јер болести ограничава само на фи 
зичке факторе у телу изазване биолошким узроцима из природе и занемарује дру 
штвене  утицаје, а с друге  стране,  уместо физиолошке  концепције, поново  уводи 
онтолошко схватање болести карактеристично за преднаучну медицинску мисао. 28 
Герминативна концепција је следећих 100 година битно одређивала правац разво 
ја научне и практичне медицине, јер не само да је одлучујуће утицала на медицин 
ско образовање и својим спектакуларним успесима готово потпуно потиснула све 
медицинске доктрине које су болест објашњавале на други начин, већ је и утрла 
пут  целуларном  и  механистичком  концепту  болести  који  су  такође  базирани  на 
природнонаучној оријентацији. 29 

21 Medicinska enciklopedija, II, 132, под појмом болест 
22 Исто, 137 
23 Исто 
24 В. Станојевић, Историја медицине, БеоградЗагреб 1960, 28 
25 Исто, 3233; 4344 
26 Medicinska enciklopedija, II, 138139 
27 A. C. L. Twaddle and R. M. Hass ler, A sociology of Health, Saint Louis 1977, 41 
28 M. Škrbić, Medicina i socijalne znanosti, Zagreb 1990, 75 
29 ПоВирхофовој целуларној теорији свака болест је последица биолошке промене у  ће 

лији, док је у оквиру идеолошког концепта  људског тела  као комплексне машине у којој су 
интеракцијскиповезанисви саставниделови, болест слом у једном или више њих. Исто, 72 
81
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Убрзо се, међутим, увидело да спољашњи фактори, вируси или бактерије нису 
узрок  свих болести, као што нису ни довољан услов настанка болести  у  органи 
змима у којима су несумњиво утврђени. Наиме, доказано је да на појаву болести у 
том случају делују и неки други фактори: начин исхране, становања, хигијена итд, 
што води оживљавању теорија о социјалној условљености болести. Истовремено 
јављају  се  и  схватања  која  истичу  значај  понашања  за  настанак  болести  (тзв. 
бихејвиористичке  теорије).  Али  снажан  развој  експерименталне  медицине  зау 
ставља таква кретања и успоставља дугу владавину биомедицинског модела. 30 

Дакле, очигледно је да природнонаучне теорије, болест перцепирају искључи 
во као природни феномен, као објективни процес промена у организму искључу 
јући све друге могуће узроке. Осим тога, за њих су болести стање сваког поједи 
начног организма, чиме концепције оптужују жртву тврдећи да за болест не може 
бити крив нико други до сам појединац, без обзира да ли се ради о болестима иза 
званим специфичним узрочником – микроорганизмом или лошим навикама, одно 
сно животним стилом (алкохолизам, пушење и др.) 31 . 

Двадесети век доноси бројне нове етиолошке теорије о имунобиолошким, пси 
хичким, социјалним, еколошким, бихејвиористичким факторима као изазивачима 
болести. Али тек од шездесетих година 20. века преовладава схватање о лимити 
раности старих уникаузалних схватањима о етиологији болести и све више прео 
влађују мишљења да болест никада не изазива један, примаран узрок, већ консте 
лација великог броја међусобно повезани услова. 32 Истовремено с развојем антро 
пологије медицине преовлађује и свест да у етиолошким моделима акценат треба 
померити с индивидуе не само на социјални, већ посебно и на културни контекст 
настанка болести 33 . 

Међутим,  иако  је  савремена,  научна медицина прихвата  становиште Светске 
здравствене  организације  која  је  још 1947.  године  здравље дефинисала  "као фи 
зичко,  ментално  и  друштвено  благостање",  дакле  не  као  стање,  већ  као  процес 
прилагођавања на промењене  захтеве живота и  значења  која  приписујемо живо 
ту 34 , највећи број лекара западних земаља, па и наше, у свом раду се држи старе 
биомедицинске концепције и болест дефинише у значењу клиничких термина као 
заостајање  у  хармоничном функционисању  свих  органа  условљено  патолошким 
агенсима створеним у природи. Они не само да одбацују схватање болести алтер 
нативних  медицинских  праваца,  већ  често  занемарује  социјалне,  а  посебно  кул 
турне аспекте болести истовремено игноришући пацијентово виђење, па неретко, 
чак, и психичке аспекте болести. 

Ипак савремена наука последњих година у оквиру залагања за плуралистички 
медицински  систем  све  више  захтева  интердисциплинарни  приступ  проучавању 
болести. Тај сложени концепт мора обухватити све аспекте који доприносе бољем 
разумевању болести, па и алтернативно и лаичко схватање. 

30 A.  C.  L.  Twaddle   and R. M.  Hassler, н. д., 49 
31 Škrbić, н. д., 75 
32 Исто, 6972 
33 L. Otto, Medicine, disease, and culture, Ethnologia Scandinavica, Vo. 23, 1993, 3133 
34 П.  Мићовић,  В.  Цуцић и М.   Јањић, Социјална медицина, БеоградЗагреб 1988, 
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* * * 

На нашим просторима последњих неколико деценија,  поред  оживљавања на 
родне медицине,  јавља се више различитих алтернативних медицинских праваца 
који  у  ствари  представљају  фрагменте  медицинских  концепција  старих  и  нама 
удаљених народа, на првом месту кинеска акупунктура, фитотерапија, хомеопати 
ја,  биоенергија  и  др.  Те  концепције  обично  не  подразумевају  целовит  приступ 
схватању  здравља и  болести,  већ  се  најчешће из  стране  средине  пресађују  само 
фрагменти, посебно методе и технике лечења. 

Навешћемо  концепције  болести  само  неколико  алтернативних  праваца.  По 
ајурведа, древној индијској медицини, болест настаје због поремећаја неравноте 
же три основна телесна принципа “вата”, “пита” и “кафа” (капха) који управљају 
физиолошким процесима у организму. 35 По биотерапији болест је поремећај у би 
оенергетским токовима болесника и лечи се додиром без посредника при чему из 
терапеута "зрачи" флуид (биозрачење) који треба да активира биоенергетске то 
кове  оболелог 36 .  Акупунктура,  традиционална  кинеска  медицина,  човека  сматра 
микрокосмосом и делом макрокосмоса. У људском телу постоји 12 каналамери 
дијана, од чега су 6 јин или пасивно, негативно, у сенци, хладно, а 6 јанг, односно 
активно, позитивно, светло и топло кроз које се наизменично креће телесна вита 
листичка  снага  "ћи".  Болест  представља  неравнотежу  позитивног  и  негативног 
принципа изазвану факторима из човековог окружења. 37 

Иако алтернативна медицина подразумева  велики број  различитих праваца и 
концепција, ииз претходних примера, је очигледнода она утеоријском смислупред 
ставља холастичкипоглед на свет, јер сматра да су сви делови система – тело, разум, 
дух, животна средина и друштво узајамноповезании међусобно делују тако да уна 
пређују  равнотежу  у  оквиру  система. Болест  је,  пак,  ремећење  токова или  тран 
сформација одређеног виталитета, односно животне снаге  која се често поима и 
као својеврсан вид енергије 38 , а настаје као последица поремећаја равнотеже изме 
ђу индивидуе и ширег света. Дакле, болест није ентитет, већ адаптивни одговор 
људског организма неприродним условима, па је њено сагледавање немогуће без 
разматрања "целине", односно свих физичких, менталних, духовних, друштвених, 
културних и других фактора човекове околине који су допринели њеном јављању. 

У  пракси,  пак,  холастички  приступи  се  најчешће  испољавају  као  "тоталитет 
индивидуалног" 39 , јер су фокусирани на промене у организму, па, као и неки прав 
ци научне медицине, постају идеологија која оптужује жртву. Дакле и они имају 
тенденцију да припишу одговорност за очување здравог животног стила поједин 
цу и тако "замрачују друштвене структуре које врше принуду над индивидуалним 
понашањем и одабирањем животног стила". 40 

35 В. Стамболовић, Н. Шешић, Р. Шилић и Б . Чичић,  Алтернативна медицина, 
Београд 1987, 159 

36 П.  Каличанин,  Д. ЛечићТошевски,  И.  Петковић, н. д., 7475 
37 Ж. Бо, Кинеска медицина, Београд 1975, 6774 
38 В. Стамболовић,Алтернативнамедицина,Здравствена заштита 5, Београд1989,25 
39 Ber l iner   and  Salmon, The holstic health movement and scientific medicine: the naked 

and the dead, Social Rev 9, 1979, 46 
40 J . McKee, Holastic health and critic of Western medicine, Soc. sci. med. Vol.  26, No. 8, 

1988, 777
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У сваком случају научни и холастички модел представљају различите парадиг 
ме или моделе реалности. Докле год они почивају на различитим претпоставкама, 
па и супротстављеним концепцијама болести, проблематично  је одредити валид 
ност  једног  према  критеријума  другог,  што  се  у  науци  годинама  већ  дешава  и 
представља предмет спора, као и непремостиву границу између њих. Одговор се 
једино може наћи у плуралистичком концепту болести. 

* * * 

За разлику од владавине народне медицине када су народни практичари пред 
стављали само специјалисте опште распрострањеног знања, у сложеним друштви 
ма, какво је и наше, и које одликује прихватљивост само званичног научног или 
биомедицинског модела, постоји значајна разлика између професионалне и лаич 
ке концепције болести. С једне стране, као што је већ истакнуто, лекари су у сво 
јој  пракси  обично  незаинтересовани  за  пацијентов  доживљај  болести  и  држе  се 
биомедицинске  теорије.  Просечни  пацијент,  пак,  другачије  схвата,  објашњава  и 
доживљава своју болест од лекара, јер му је професионални концепт болести још 
увек  нејасан,  док  му  дијагноза,  посебно  на  латинском  језику,  често  делује 
езотерично, па је неопходно размотрити и лаички приступ болести. 

Казивачи болест најчешће схватају као невољу или тешкоћу, односно другачи 
је, измењено стање организма које истовремено ремети и њихов уобичајен начин 
живота.  Лаичка  дефиниција,  дакле,  као  и  савремена  наука,  подвлачи  две,  често 
неодвојиве, групе карактеристика болести: физичке и социјалне. 

Болест се и данас првенствено поистовећује са неком физичком манифестаци 
јом, обично са појединим лако уочљивим и релативно честим симптомима, али ка 
рактеристичним за већи број различитих оболења: бол, неодређене тегобе, темпе 
ратура итд. 

Иако је основа бола биолошка, физичка осетљивост код различитих особа није 
иста. Социолози, међутим, подвлаче да је још важније да одговор на бол зависи од 
групне припадности (социјалне, класне, полне, етничке) болесника. Тако М. Збо 
ровски  у  својој  познатој  и  често цитираној  студији показује  да не  само у  реаго 
вању на праг бола, већ и у слободи његовог испољавања, како у болници тако и у 
кругу породице и пријатеља, постоје етничке разлике између Староамериканаца, 
Италијана и Јевреја 41 . 

Различити социјалнокултурни контексти реаговања на бола опште су познати 
и у нашој средини. Раширено је схватање да је само деци дозвољено у свим ситуа 
цијама потпуно  слободно изражавање бола, док остале категорије  становништва 
подлежу неким ограничењима. Тако се сматра да старе особе и жене слободније 
јадикују од мушкараца посебно оних у пуној снази, којима су такве реакције евен 
туално допуштене у болницама. Чак и тада ако се не ради о озбиљном стању, они 
се сматрају кукавицама. Исто тако је међу лекарима и болничким особљем увре 
жено мишљење да су интелектуалци "тежи" пацијенти и то не само зато што сло 
бодније изражавају бол, већ и јер захтевају опширније објашњење своје болести. 

41 M. Zboronj ski ,Cultural components in response to pain, Journal of Social Issues 8, 1630
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Физичким симптомима пацијенти приписују и различито значење, а тим и зна 
чај. Њихово тумачење у великој мери зависи од локализације и учесталости, али и 
од личног искуства пацијента, као и његове социјалне мреже. За неке особе бол 
представља само пролазну манифестација која се лако елиминише аналгетицима, 
док  код  других  изазива  много  већу  забринутост,  јер  га  схватају  као  обележје 
стања свог организма или здравља. Више брине, на пример, бол у стомак од бола 
у  екстремитетима,  а  озбиљнијим  упозорењем  се  сматра и  симптом који  се  први 
пут  јавља. Тако бол  јајника већина жена сматра нормалном пропратном појавом 
менструалног циклуса, али ако се јави у друго време он може бити сигнал "да не 
што није у реду". Раније искуство пацијента је још један значајан фактор од којег 
зависи како ће неки физички симптом бити протумачен. Особа којој је неко бли 
зак боловао од туберкулозе или карцинома плућа, суви кашаљ може схватити као 
озбиљно упозорење о  угрожености здравље, док друга особа која није  имала та 
квих искустава то може сматрати пролазном тегобом. 

С друге стране, казивачи често, мада не и искључиво, под болешћу подразу 
мевају само физичке манифестације које ограничавају њихов друштвени живот и 
редукују социјалне контакте. Тегобе које се завршавају без "везивања за кревет" 
или "обарања с ногу", иако се уочавају као здравствени проблем, обично се не до 
живљавају као болест. 

Класификација и тумачење болести код наших казивача, с једне стране зависе 
од карактеристика физичких симптома (интензитет, учесталост, локализација), а с 
друге до које мере болест угрожава "нормалан живота", као и шта се под тим кон 
кретно  подразумева. Тако  су  кијавица  или  назеб  за  неке  особе  само  уобичајене 
зимске невоље, док другима они представљају озбиљну болест, јер их спречавају 
да раде, да излазе из куће или да се друже. "Правим" или "великим болестима" ка 
зивачи често сматрају само проблеме везане за унутрашње органе, "мање видљи 
ве", или оне које се ређе јављају. Такве су и болести, које захтевају посебне интер 
венције, операције, као и оне неизлечиве. Све оне изазивају већи страх, од болести 
за које се из искуства зна да су пролазне и обично не доводе до трајног хендикепа. 

Зато се информатори највише плаше рака за који кажу да  је:  "најморбиднија, 
најјезивија и најзлоћуднија болест". С њом као и с мукама које она доноси: бол, 
физичко пропадање човека  сви  су  се  у  својој  околини  сусрели. Интересантно  је 
нагласити да велики страх код казивача не изазивају васкуларне болести, иако је 
од  њих  највећа  смртност  у  нашим  крајевима.  Можда  зато  што  већина  срчане 
сметње доживљава као излечиве, а рак као неизлечиву болест. Осим тога, смрт од 
рака је и много тежа. Понеки су као страшну болест наводили и сиду – "кугу 20 
века", али су сматрали да су мали изгледи да је добију и скоро је незнатан број ка 
зивача, који знају некога из своје околине који је од ње боловао. 

Међутим, по лаичкој концепцији уочавањем физичких и друштвених каракте 
ристика, као ни именовањем, болест није објашњена. Њу додатно расветљава, тек 
сазнавање узрока. Као изазиваче болести казивачи наводе бројне факторе већ раз 
матране у претходним моделима. Из етиолошке концепције научне медицине при 
хваћено  је  да  болест  изазивају  вируси,  бактерије  или  поремећаји  у  функциони 
сању неких органа, као и наследни фактор. Много чешће, него у примењеној на 
учној и алтернативној медицини они узрок болести "виде" у психолошким и соци 
оекономским факторима. Тако се болест често тумачи као последица, неке трауме 
или стреса, односно повећања психофизичких напора. Важним изазивачем сматра



Мирјана Павловић 104 

се  и  сиромаштво,  посебно повезано  са  лошом исхраном и  стамбеним  условима. 
Ипак,  треба  нагласити,  да  се  под  добром  храном  обично  подразумева  обилан 
оброк и скупа храна (најчешће месо), а не квалитетна храна у нутриционистичком 
смислу разноврсна и богата хранљивим материјама. "Кад неко не може да поједе 
и попије не рачуна се да је жив" 42 

Ширењем сазнања о екологији и загађивачи животне средине се доживљавају 
као  узрок болести. "Доста нам  је хемије и отрова у храни и ваздуху" 43 . На њену 
појаву може утицати и начин живота. Међутим, у том случају наши казивачи од 
говорност пре приписују друштву у целини него понашању или стилу живота од 
ређене особе или се бар већа важност придаје првим факторима, можда и да би се 
на неки начин скинула одговорност болесника. На пример, и поред тога што наво 
де  штетност  пушења  или  прекомерног  конзумирања  алкохола  по  здравље,  они 
конкретни узрок своје или болести неке блиске  особе, често пре "виде"  у стресу 
или "отровима" у храни и ваздуху, него у томе што је неко страсни пушач. 

Уопште може се рећи да за разлику од модела научне, па и алтернативне меди 
цине, казивачи друштво у целини сматрају етиолошким фактором. Стога су често 
као узрок, посебно неких тежих болести (рак, инфаркт) наводили велике економ 
ске, социјалне и политичке проблеме и напетости у нашој земљи. 

У лаичкој етиологији јављају се и схватања карактеристична за нашу народну 
медицину,  посебно  метафизичке  и  религиозне  представе  о  болести 44 .  Тако,  по 
схватању наших казивача, болест може настати и као последица црне магије, суд 
бине или казне божије за неки етички грех. 

Узрок болести може бити и грешка, али трећег лица. Говорећи о сиди неки ка 
зивачи су наглашавали да је "најјезивије што је могу добити трансфузијом крви". 
Тако се и медицинска средина – болнице – простор који је првенствено намењен 
лечењу, доживљава као изазивач болести. 

Значење симптома и тумачење болести у великој мери може зависити и од со 
цијалне мреже болесника (родбина, комшије, пријатељи). У том окружењу се сва 
ки симптом, узрок, као и објашњење болести, разматра, реинтерпретира и тумачи 
добијајући тако у процесу популизације 45 свој коначан облик који се често разли 
кује од официјелних етиолошких концепција сва три медицинска модела. Тек тада 
ново сазнање постаје интегрални део лаичког схватања болести. 

На крају не сме се пренебрегнути још један важан извор који доприноси обли 
ковању  лаичког  етиолошког  модела  болести  –  масмедији.  Последњих  година  у 
штампи, радио и ТВ програмима јавља се "поплава" емисија о медицини било да 
се ради о рекламним порукама или о "стручним" емисијама у  којима се излажу, 
коментаришу, препоручују и анализирају многе болести и терапијске процедуре. 
На тај начин пацијенти не само да на "популаран начин" стичу сазнања из научне 
медицине  и  неких  алтернативних  праваца,  већ  се  у  великој  мери  оживљавају  и 

42 Лек за сваку бољку, "Жена" 1008, 11 март 1995, 77 
43 "Моћ природе", 22.јул 1995 
44 О многим магијскорелигијским схватањима болести пореклом из наше народне ме 

дицине  и  очуваним  у  савременом  Београду  видети  у: С.   Кнежевић,  Етномедицинска 
схватања у савременом Београду, Acta hist. med. stom. pharm. vet. 20, Београд 1980, 111116 

45 Тај термин користи Клеиман у свом раду: A.  Kle inman, A patiante and healers in the 
context of culture, California 1980, 56.



Појам болести ..., ГЛ EИ САНУ XLVIII (1999)  105 

"древна, народна, проверена", сазнања на пример: хамајлије против урока, зле си 
ле и разни типови вештичарења као узрок болести или утицај констелације небе 
ских тела на њену појаву и др. 

Из  досадашњег  излагања  очигледно  је  да  у  лаичкој  етиологији  фигурирају 
бројни и различити узроци болести: природни, биолошки, натприродни, космич 
ки, еколошки, социоекономски и др који су пореклом и из различитих медицин 
ских концепција. Међутим, они не егзистирају паралелно, већ се различити факто 
ри често комбинују у објашњењу исте болести, стварајући узрочни ланац у којем 
се  успоставља и хијерархија различитих домена и нивоа узрочности. На пример, 
болест  изазива  вирус  или  промена  у  функционисању  неког  органа,  али  се  она 
јавља због пада имунитета до којег доведи лоша исхрана или стрес. Лоша исхрана 
је,  пак,  изазвана  сиромаштвом или  загађењем околине,  а  стрес  великим  економ 
ским, социјалним, политичким проблемима у нашој средини. Обично се као при 
маран узрок болести прихвата научномедицински узрочник који наводи и лекар. 
За лаика то, међутим, није и довољан узрок он често тражи и објашњење услова 
који су  довели до тога да примаран узрок делује. У неким случајевима они при 
хватају  неко  од популарних  схватања,  на пример,  утицај  стреса,  еколошког или 
социоекономског фактора. Дакле следећи етиолошки ниво обично представљају 
друштвени аспект болести. Али за потпуно разјашњење болести, посебно оних те 
жих или фаталних, често ни то није довољно, јер сви живимо под стресом или у 
загађеној средини, а нисмо сви болесни. У таквим случајевима, наследни фактор 
може бити задовољавајуће објашњење, али ако то није, пацијенти се окрећу алтер 
нативном  медицинском  концепту  (биоенергија)  или  магијскорелигијском  об 
јашњењу (црна магија, вештичарење, судбина). Коначно објашњење. На тај начин 
обликован модел који наглашава етиологију услова настанка болести, а не етиоло 
гију непосредног специфичног узрочника, представља и довољно широку окосни 
цу у коју се лако уклапају нова и непозната сазнања било којег порекла. 

На  крају  можемо  закључити  да  се  лаичка  етиологија  највише  приближавају 
моделу плуралистичке медицине. У њој не само да се јављају становишта о боле 
сти пореклом из сва три медицинска система, већ су она инкорпорирана у лаички 
концепт узрочним ланцем. Ипак, треба нагласити да таква схватања представљају 
погодно  тле  с  једне  стране  за  различите шпекулативне  медицинске  правце  који 
могу  искористити  такозвану  "наивност"  пацијената,  а  с  друге  стране  за  успо 
стављане  плуралистичког  здравственог  система.  Која  од  две  могућности  ће  се 
остварити не зависи само од пацијената, већ пре од здравствене политике.
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Мирјана ПАВЛОВИЋ 

ПОЈАМ БОЛЕСТИ У РАЗЛИЧИТИМ МЕДИЦИНСКИМ СИСТЕМИМА 

У раду се разматрају схватања болести у три различита система: народној, научној и ал 
тернативној медицини, а акценат је на анализи савременог лаичког и популарног концепта 
болести на основу исказа казивача и новинских чланака (рекламне поруке, исповест изле 
чених  и  "стручних"  разматрања  појединих  болести  и метода  лечења). Лаичка  етиологија 
представља мултифакторални етиолошки модел у који су узрочним ланцем инкорпорирана 
становишта о болести пореклом из сва три медицинска система (народна, научна, алтерна 
тивна медицина) и из различитих подручја узрочности (природно, магијскорелигијско, ко 
смичко, социоекономско и др.) Таквом структуром лаички концепт с једне стране омогу 
ћава лако уклапање нових схватања о узроку болести, а с друге стране највише се прибли 
жава захтеву за успостављањем јединственог плуралистичког медицинског система.


