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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ 

Жан Поарије, Историја етнологије, Библиотека XX век, Београд, 1999. 
У време када је изашла (1969. године), Историја етнологије, Жана Поаријеа, била је ме 

ђу првим студијама те врсте. Мада је и сâм аутор у више наврата констатовао недостатак 
оваквих синтетичких прегледа, од тренутка појављивања Историје, па до данас, ситуација 
се није много променила. 

Но, било како било, ретроспекција изнесена у овој студији можда би се пре могла на 
звати историјом "наука о човеку", у којој до етнолошке мисли, у данашњем смислу те речи 
долази тек након вишевековне делатности путописаца, империјалиста, мисионара, истори 
чара, палеонтолога, археолога, "природњака" и свих других који су оставили свој печат у 
процесу развоја етнологије. Аутор ставља нагласак на "традиционални садржај етнологије" 
који  се,  све  до  новијег  доба,  односио,  пре  свега  на  цивилизације  без  писма.  Знатан  део 
Историје тако обухвата истраживаче ваневропских, прединдустријских друштава, који су 
својим запажањима ударили темеље данашњој "науци о народу". 

Првим поглављем, под називом "Претходници" обухваћен је доста дугачак временски 
период, од антике до 18. века. Међу "претходницима" најпре се срећемо са Херодотом коме 
аутор приписује прво коришћење етнолошког интервјуа, као и са извесним бројем докуме 
ната од којих би се, иако нису имали претензије да буду етнолошки, "могла сачинити једна 
истинска етнологија античких друштава". (Ж. Поарије, 8) 

Иако са становништа развоја људске мисли период средњег века и ренесансе можемо 
да посматрамо као два, скоро дијаметрално супротна идеолошка система, "етнологе" та два 
историјска периода, Поарије помиње у оквиру истог поглавља. Оно што истраживаче тог 
времена повезује  је  специфичан однос према људском свету  који се налазио ван граница 
хришћанства и хришћанском свету познатих народа (Јевреја и Мухамеданаца). Тако домо 
родачка друштва бивају  "обрађивана"  у  оквиру  зоологије и  тератолошких тема, у којима 
припадници небелих раса добијају фантастичне особине, док се описи Марка Пола сматра 
ју духовитим и смелим бајкама. "Блаже" идејне струје, позивајући се на библијско Откро 
вење, урођенике повезују са изгубљеним племенима Израиља. У овом периоду наилазимо и 
на елементе теорије о "добром дивљаку" која у каснијим фазама развитка "етнологије" бива 
разрађена и употпуњена. 

Трећи део поглавља о претходницима посвећен је развоју науке о човеку у 17. и 18. ве 
ку, односно, путу који је "мисао о другом" прешла од, како аутор каже "класицизма до ег 
зотизма". (Ж. Поарије, 11) Овде је потврђена давно позната чињеница, да је развој етноло 
шке (и уопште научне мисли) одувек био у тесној вези са друштвеним и политичким токо 
вима и стремљењима. Тако је у поменутом периоду све мање оних који обезвређују прими 
тивна друштва, а све више ерудита који, као Лаонтан и Лекарбо, кроз описивање урођенич 
ког живота критикују европска друштва, најављујући антиколонијализам.
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"Рана антропологија", како је названо последње поглавље "Претходника", смештена је у 
18. век, ањенитворцибилисупутописци,философииприродњаци.Философисууовој студи 
јидобилистатусистинскихтворацанаукаочовеку, а каонајбитније ауторнаводиРусоаиВол 
тера, чији допринос, многогодина касније, подвлачииКлодЛевиСтрос. Та наука почела је да 
се градипоугледу на биологију, а у научном свету је први пут отворено постављен проблем 
старости врсте, што је наравно изазвало сукоб са догматски оријентисаним круговима. Не 
кријући своје опредељење по питању тог "прастарог" проблема, Жан Поарије завршава из 
лагање о Раној антропологији, напомињући да у овом периоду треба тражити и зачетке фи 
зичке антропологије, као и првих систематских класификација расиолошких типова. 

Друго  поглавље Историје  почиње  са  излагањем  о  различитим  садржајима  који  су  се 
подразумевали под појмовима антропологије, етнологије и етнографије током 18 и 19. века. 
Према овоме, реч, етнологија, појављује се у списима философа Шавана који је у њој видео 
једну грану философије историје, а тек почетком 20. века она добија данашње значење. 

Иако констатује да је у етнологији и њеним прапочецима дуго времена владао етноцен 
тризам, Поарије ни сам није успео да избегне ову врсту предрасуде. Тако се у поглављу о 
рађању наука о човеку (које следи), као творци истих углавном јављају француски мислио 
ци и ерудити: Дести де Траси, Дону, Волне, Жосфре и Жерандо. Свакако, циљ ових наука, 
оформљених у 19. веку, био је да буду обухватне и објективне, што је, с обзиром на идео 
лошки  концепт  тог  времена  значило,  да  буду  ослобођене  сваке  философске  или  верске 
предрасуде. 

У 19. веку, чија достигнућа аутор обрађује утрећем делудругог поглављаИсторије, дола 
зи до постепеног афирмисања етнологије која се, међутим, још увек заснива на археолошким 
проучавањима трагова прастарог човека и на палеонтолошким открићима. Између осталих 
истраживача тог доба издвојен је Буше де Перт (17881863), чија  су  открића после доста 
оспоравања потврђена много година касније. 

Средину 19. века обележило је деловање природњака, Дарвина и Ламарка, а након њих, 
у студији се помињу утемељивачи физичке антропологије и творци њених метода, као што 
су Андрес Рециус, Пол Брока, као и творци расистичких и расиолошких теорија, Кивије, 
Гобино и Вашер де Лапуж. 

Период19. века значајан јеипотомештотокомњега долази до институционализације ет 
нологије, што је такође (можда неумесно) обрађено у поглављу о физичкој антропологији. 

Претпоследње поглавље књиге мањевише се поклапа са оним што је из пера Елвина 
Хача изашло четири године после Историје  етнологије  (1973), али  је  код нас објављено 
много година пре ове студије (1979). 

Наиме, ово поглавље је посвећено прегледу етнолошких теорија и школа које се налазе 
у темељима етнологије какву данас познајемо. Овде су наравно, своје место нашли познати 
еволуционисти,  дифузионости,  психологисти,  културалисти, функционалисти,  персонали 
сти, типологисти, морфологисти, лингвисти и "практичари". Међу најистакнутијим (чијем 
је раду у овом поглављу посвећен известан простор) налазе се (по редоследу појављивања 
у књизи): Бастијан, Бахофен, Морган, Макленан, Мејн, Голденвајзер, Тајлор, Фрејзер, Ку 
ланж, Ленг, Марет, Спенсер, Гребнер, Шмит, Гилен, Боас, Лоуи, Фробенијус, Вислер, Кре 
бер, Браун, Смит, Риверс, Малиновски, Фројд, Сапир, Мид, Диркем, Брил, Кардинер, Лин 
тон, Бенедикт, Риве и Гране. 

"Социологија етнологије" каквуаутор предлаже узакључном поглављустудије и какву је 
и сам покушао да спроведе, требало би да настоји да установи корелације које супостојале (и 
постоје) "између развоја сазнања о човеку с једне, те религијских веровања, политичке си 
туације, техноекономске средине, етике и система вредности са друге." (Ж. Поарије, 121) 

Сви  правци  и  аутори  поменути  у  књизи  обрађени  су  с  обзиром  на  допринос  који  су 
имали у развоју етнологије, при чему је, код већине, дат и критички осврт на идеолошки 
концепт  који  су  заступали.  Без  обзира  на  очигледне  недостатке  ове  студије,  као што  су, 
потпуно одсуство увида у развој етнолошке мисли у источноевропским земљама, недослед 
ност  у хронологији излагања, поменути етноцентризам аутора, као и (што нема директне
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везе са садржајем) схватити као време које је прошло од њеног првог издања, 1969. до поја 
вљивања у нашој јавности, 1999. године (ово се може схватити као критика нашем критика 
нашем издавачу, јер студија није донела ништа ново у односу на већ, код нас постојећа зна 
ња о развоју етнологије), Историја етнологије, Жана Поаријеа може се користити као при 
ручник за разумевање развоја науке о човеку и знања утемељених у данашње поимање ет 
нологије и антропологије. 

Александра ПАВИЋЕВИЋ 

Петар Влаховић, Србија – земља, народ, живот, обичаји, издавачи Етнографски музеј 
и Вукова задужбина, Београд 1999, страна 411. 

АкадемикПетар Влаховић, своју књигуСрбија –земља, народ,живот, обичаји, посветио 
је предстојећој стогодишњици Етнографског музеја уБеограду, која ће бити обележена 2001. 
године утој кући.Музеј је једна од најзначајнијих културних институција уСрбији и зато по 
света скором јубилеју и представљање дела које је обављено 9. марта 2000.  године  свакако 
има дубоки смисао  са  становишта културе и науке. У Етнографском музеју,  кроз читаво 
протекло столеће његове самосталне делатности радило се на сакупљању, чувању, изучава 
њу и приказивању свега што је битно за Србију као земљу и њено становништво са стано 
вишта етнологије. 

Књига  Србија, П. Влаховића  на  преко  400  страница  са  једном  географском  картом  у 
прилогу и великим бројем илустрација представља сублимирану слику досадашњих сазна 
ња, изложену на доступан начин широком кругу читалаца, односно у одређеном смислу це 
локупан садржај оног што представља и Етнографски музеј, а то су све важније етнограф 
ске одлике земље и њених житеља, од њиховог природног и друштвеног окружења, па до 
традиционалне производње и других привредних делатности, исхране, градитељства и ста 
новања, насеља и народног одевања. Описан је и друштвени живот, облици његовог орга 
низовања и регулисања односа међу људима, затим ту је и општи преглед правила понаша 
ња и обичаја уз животни циклус човека, уз рад, па уз годишње празнике и светковине до 
карактеристичне породичне славе у Срба. Указано је и на традиционално уметничко ства 
ралаштво; прозно и поетско, на народну музику, игре, игроказе и најзад, на одлике ликовне 
народне уметности. На крају је кратак општи осврт на етнопсихичке одлике српског наро 
да, углавном како су их видели Јован Цвијић и Владимир Дворниковић. У прилогу је опши 
ран списак литературе за сваки одељак књиге посебно. 

Петар Влаховић, међу етнолозима, убраjа сe у оне који су написали велики број члана 
ка, студија, расправа, књига и других радова. Многа његова дела су настала на основу лич 
них истраживања, а  значајан број  је  синтетичког и прегледног карактера у каква  спада и 
књига Србија – земља, народ, живот, обичаји. Не само из онога што нам је познато, већ и 
из њене структуре, очигледно је да је настајала у дужем временском раздобљу. Упркос тој 
чињеници за овај подухват било је потребно пуно хтења, смелости, труда и што је најва 
жније накупљених знања, а аутор је то у пуној мери испољио. 

Предмет књиге, који је изузетно обиман, иако претендује да само са етнолошког стано 
вишта прикаже земљу, њене људе и њихову културу, крије многе замке и недоумице на пу 
ту до коначног циља. Уз ово треба имати у виду да обухвата и огроман временски распон у 
историјском смислу, почeв од помена имена српског народа па до данашњице. Омеђена је 
само просторно. 

Ово обимно дело плод је и дугогодишњег наставничког рада на Универзитету, заправо 
сталних припрема за предавања и држања предавања више предмета студентима етнологи 
је и других струка у Београду и на неколико универзитета у свету. Стварана је, као и друга 
дела ове  врсте, поступно. Njене  зачетке данас, можда можемо видети,  већ у  скриптама и 
уџбеницима које је аутор написао пре више деценија, па касније у неким синтетичким пре 
гледним радовима и већ темељно разрађеној методологији једне знатно краће верзије, под
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насловом Народни живот и народно стваралаштво објављено у књизи СР Србија у изда 
њу Књижевних новина 1982. године, у којој се налазе и прилози других аутора о земљи и 
култури. Најзад, 1991. године, у Кракову, на пољском језику, аутор је објавио Kultura ludo 
va v Serbii (Народна култура у Србији) на Јагелонском универзитету која је по структури и 
садржини веома сродна књизи коју приказујемо. 

Из онога што је изложено може се претпоставити да дело, Србија, Петра Влаховића ни 
је строго или у ужем смислу научна публикација, међутим, треба истаћи да њена основа и 
потка  вишеструко  произилазе  из  истраживачких  радова  и  научних  сазнања,  како  самог 
аутора тако и многих истраживача и писаца чије је резултате уградио у текст. Она предста 
вља,  у  одређеном  смислу  и  уџбеник  из  етнологије,  односно  има  уџбеничку  намену,  али 
истовремено свакако је и штиво намењено многим читаоцима који желе да буду обавеште 
ни или обучeни од еминентног стручњака о најважнијим традиционалним одликама култу 
ре, живота и обичаја Срба и становништва Србије. 

Потпунији осврт о свему ономе што се налази у књизи изискивао би много већи про 
стор, и тада много тога остало би недоречено, јер садржај књиге обилује мноштвом етноло 
шких чињеница. 

Никола ПАНТЕЛИЋ 

Весна Вучинић, Просторно понашање у Дубровнику, Филозофски факултет Универзи 
тета у Београду, Београд 1999. 

Иако су основе и теоријска постигнућа урбане антропологије већ одавно познате у Ср 
бији, несразмерно мало радова  је написано који би се могли сврстати у ову област. Стога 
књига Весне Вучинић "Просторно понашање  у Дубровнику"  представља  ,  у  ствари, дуго 
очекивано, а до сада ненаписано, штиво у домену антропологије у Србији. 

Ова веома садржајна књига је респектабилног обима, са одличном и разноврсном опре 
мом (фотографије, мапе), прилозима (табеле, упитник, попис илустрација), и резимеом на 
енглеском . На њених  325 страна "упаковано" је дванаест поглавља у којима се најпре раз 
матрају  теоријскометодолошки  оквири  истраживања,  урбанистичкоархитектонска  про 
шлост Дубровника из перспективе настанка и развитка његове решеткасте градске структу 
ре, затим урбанистичка и економскодемографска структура локалитета који чине одабране 
узорке истраживања. Након тога, централни део књиге посвећен је дефинисању суседства 
као физичког и социјалног простора и анализи начина на који суседство функционише као 
простор социјалне размене. Анализи субјективних граница градских квартова, дефинисању 
различитих простора окупљања, као и путањама кретања кроз град које су својствене ста 
новницима два кварта које је В. Вучинић изабрала за поређење, посвећени су седмо, осмо и 
девето поглавље. Два наредна поглавља односе се на понашање у јавном простору. Десето 
поглавље разматра структуру једне дневне ритуализоване активности као што је корзирање 
("ђир") на централној градској улици – Страдуну, сегментирање простора, његове различи 
те друштвене функције и  значења која  се конституишу кроз  употребу простора. Наредне 
странице  посвећене  су  опису  и  анализи  трансформације  и  презначавања  простора  свако 
дневних активности приликом религијског празника, и то оног који је најзначајнији за Ду 
бровчане – фесте  светога Влаха. Завршна разматрања сажимају резултате истраживања и 
предлажу будуће могуће правце интересовања и ангажмана, како научног тако и примење 
ног,  не само антрополога, већ свих оних стручњака који за предмет свог истраживачког ра 
да имају град, архитектуру, градски простор, људске групе, и односе ових ентитета. 

Оно што ју је, по речима саме ауторке, определило да као предмет своје докторске ди 
сертације  одабере  истраживање  просторног  понашања  у Дубровнику,  као  репрезентатив 
ном примеру  града ортогоналне структуре на  јадранском подручју,  јесте богато искуство 
које  је, током постдипломских студија, и времена које им је следило, стекла у изучавању
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градова решеткасте, ортогоналне структуре на Далеком Истоку. Весна Вучинић је, подсе 
тимо се, током магистарских студија на харвардском универзитету развијала интересовања 
ка традиционалном и модерном кинеском језику, филозофији, архитектури и урбаном пла 
нирању, да би и након окончања студија (19841986) своју активност фокусирала на урбани 
дизајн и просторно понашање у градовима Далеког истока пре свега Кјоту (Јапан), а затим 
и историјским језгрима древних кинеских градова Сиана и Пекинга. Стога је, након поврат 
ка у земљу, одлучила да стечено искуство и истраживачку радозналост споји у покушају да 
одговори на питање: постоје ли, у нашој градотворној традицији примери градова ортого 
налне структуре, и  утиче ли, и на који начин, специфична урбана структура на  просторно 
понашање  градског становништва. Истражујући   корелације урбане структуре и простор 
ног понашања становника Дубровника, В. Вучинић је, како каже, желела да дође до одгово 
ра о на питање постоје ли "универзална својства живота у комплексним градовима дуговеч 
них цивилизација,  какве  су  се развијале  у  тако  удаљеним подручјима као што су Далеки 
Исток, Централна Америка и Медитеран".  Као полигон на коме ће проверити своје претпо 
ставке о утицају правилног урбаног растера на понашање становника града, В. Вучинић је, 
не случајно, одабрала Дубровник. Дубровник не само да представља један од драгоцених 
примера светске урбане и архитектонске баштине, и један од најлепших градова јадранског 
типа који поседује решеткасту структуру, већ је и сведочанство континуитета људског жи 
вота у периоду од преко четрнаест векова, те на тај начин постаје, како каже ауторка, "аде 
кватна истраживачка лабораторија" у којој ће се моћи пратити претпостављени континуи 
тет извесних модела понашања. 

Истраживање просторног понашања Дубровчана изведено је у само предвечерје рата, у 
пролеће и лето 1991. Године, када се већ могло наслућивати да се напетости у југословен 
ском  друштву  неће  једноставно  решити. И  иначе  присутни  амбигвитет  који  антрополози 
носе  у  својој  "кошуљи"  учесникапосматрача,  попримио  је,  сведочи  нам  ауторка,  јасније 
обрисе. Своје искуство рада на терену када је била не само једини антрополог из Србије, 
већ и из читаве СФРЈ који је истраживао, она одређује као "психолошки драматично", бу 
дући да је непрестано текло на маргини двеју улога у којима се налазила: улоге "одскора 
шњег  непријатеља"  ("унутрашњег Другог")  и  "доскорашњег пријатеља",  и  стога  нам  ово 
истраживање  сведочи    о  можда  последњим мирнодопским  доживљајима  слике  света Ду 
бровчана, бар за дуже време, док се ратне трауме поново не прераде у "млину" нове мирно 
допске свакодневице. 

Започињући комплексно истраживање корелације просторних структура и просторног 
понашања у Дубровнику, В. Вучинић је морала да донесе неколико стратешких одлука од 
којих  је  прва  била  јасно  теоријскометодолошки  уоквиравање  свог  истраживања,  да  би, 
што јој  је био један од важних циљева, могла да стандардизује резултате истраживања, и 
тако  омогући  евентуална  компаративна  или  поновљена  истраживања. Да  би  то  постигла, 
она се у уобличавању основа свог истраживања највећим делом ослањала на методолошка 
искуства  урбане  социологије,  како  у  начину  одабира  узорка,  тако  и  у  коришћењу  стати 
стичког метода прикупљања и обраде података на релативно великим узорцима становни 
штва. Овако конципирана истраживања нису честа у домаћој антропологији, и може се ре 
ћи да студија "Просторно понашање у Дубровнику" представља пионирски подухват и до 
бар путоказ свима онима чији истраживачки сензибилитет и научни кредо теже ка кванти 
тативним начинима анализе. Осим урбане социологије, у конципирању истраживачких пи 
тања и проблема, посебно је приметан утицај урбане географије, у делу који се односи на 
опажање простора, дефинисање његових субјективних граница, мапирање простора дневне 
акције, као и бележењу дневних путања кроз град. Коначно, није се могла заобићи историја 
архитектуре и урбана морфологија,  која нуди одговоре на питања о пореклу, мотивима и 
симболици простора у градовима са решеткастом структуром. 

Да би истражила да ли, и на који начин, правилна структура градског простора утиче на 
просторно  понашање  становника,  В.  Вучинић  је  за  поређење  одабрала  два  дубровачка 
кварта који се значајно разликују, како по својим физичкоморфолошкоурбанистичким ка
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рактеристикама, тако и по социодемографској структури становника. Пријеко и Света Ма 
рија  узети  су  као  представници  "правилног"  односно  "неправилног"  урбаног  планирања. 
Унутар сваке од ове две просторне целине постоји финија подела на подузорке, и у четвр 
том и петом поглављу ауторка нас упознаје са историјском топографијом и урбаним уобли 
чавањем сваког од ових делова, као и са значајним грађевинама и оријентирима који наста 
ју унутар тих просторних целина. Не упуштајући се у овом тренутку у описивање разноли 
кости урбанистичких и архитектонских облика на локалитету Пријеко, рећи ћемо само да 
је карактеристика грађевинског блока у овом делу узорка да је, бар према  уличном фронту, 
правилан и стандардизованих димензија. За разлику  од њега,  узорак Св. Марија предста 
вља пример органског срастања насеобине са околином. Он обухвата и самостански ком 
плекс и  унутрашња дворишта у његовој близини око којих се у највећој мери организује 
свакодневни живот  становника. Njихове  се  различитости  не исцрпљују,  међутим,  само  у 
различитој урбаној морфологији. Пријеко и Света Марија у свести становника Дубровника 
супротстављени су и као простори који еманирају неке од вековних опозиција у дубровач 
ком градском животу, а то су опозиција између копненог и острвског насеља, словенског и 
романског насеља, најмлађе и најстарије секстерије, јасних и нејасних контура кварта, бло 
ка у низу и дворишног блока. С друге стране, оно што ова два простора повезује јесте ка 
рактеристика природне топографије (велики нагиб терена), изражени историјски идентитет 
локалитета, геометријски периферни положај унутар градског језгра, присуство две главне 
саобраћајнице  у  улози  граница  локалитета,  ексклузивна  стамбена  намена  ових  градских 
подручја и велика густина насељености. 

Исцрпно приказане урбанистичке и демографскосоциоекономске карактеристике два 
кварта која су изабрана за јединицеузорке поређења, изведене у петом и шестом поглављу, 
представљају  емпиријски  оквир  унутар  кога  ће  ауторка  истраживати  функционисање 
основних концепата истраживања: суседства као простора социјалне размене, субјективних 
граница квартова, просторе активности и просторе окупљања, путање уобичајеног кретања 
кроз град, и просторе друштвеног (Страдун) и религијског догађања (град у прослави Св. 
Влаха). Централни део књиге, њених шест наредних поглавља (од шестог до једанаестог), 
посвећени су изношењу грађе и анализи посебних, горе наведених аспеката просторног по 
нашања унутар Пријека и Св. Марије, или су испитивани и праћени неки облици простор 
ног  понашања  становника  ових  квартова  (на  пример  избор  путања  за  кретање  по  граду, 
концептуализовање Страдуна и начин стајања и кретања по њему) у простору који превази 
лази њихову стамбену околину. Излагање грађе и њена анализа веома су детаљни, уз ис 
црпне описе различитих фактора који су могли, по мишљењу ауторке, да опредељују про 
сторно понашање Дубровчана. Иако је највећи део грађе добијен путем обимног стандар 
дизованог упитника, па је статистички обрађен и резултати представљени процентуално, у 
виду заступљености одређеног одговора у целом узорку, и затим анализирани и коментари 
сани,  у неким деловима ауторка непосредније уводи гласове својих испитаника, кроз оп 
ширније изводе из разговора са њима. Ово делове књиге о градским и локалним простори 
ма окупљања чини животнијим, и представља добар пример комбиновања квалитативног и 
квантитативног методолошког  поступка. Штета што  прича Дубровчана  није  нашла  више 
места у књизи, што се само стидљиво пробија кроз множину "тврдих" етнографских чиње 
ница. 

Резултати  истраживања  које  је  ауторка  изложила  у  завршном,  дванаестом  поглављу, 
потврђују њену почетну претпоставку о томе да урбана структура Старог града у Дубров 
нику одређује просторно понашање његових становника. Показано је, наиме, да становни 
ци два различито урбанистички уређена локалитета, као Пријеко и Св. Марија испољавају 
значајне разлике у погледу просторног понашања њихових становника, и то је видљиво у 
свим  истраживаним  аспектима  просторног  понашања. Простор  социјалног  суседства  ста 
новника Пријека знатно је ужи од социјалног суседства становника св. Марије, а становни 
ци Пријека показују и већи степен суседске  активности и идентификације  са  сопственим 
суседством него што је случај са становницима Св. Марије. Ово ауторка објашњава, између
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осталог, различитом морфолошком структуром простора, као и особеностима положаја, об 
лика, величине и унутрашње организације стамбених јединица уличног и дворишног блока. 
Вертикалан распоред просторија у кућама на уличном фронту, као и положај блока у низу 
на стрмом уличном степеништу, у локалитету Пријеко ограничавају суседску размену само 
на најближе околне куће. Све што је предмет размене или резултат услуге, рецимо купови 
не која се за некога обави, у куће се увлачи помоћу кошаре и канапа,  јер се свако претера 
но "чињење скалина" избегава, нарочито у топлим летњим данима. Насупрот овоме, на Св. 
Марији,  хоризонтални  распоред  просторија,  заравњеност  терена  на  коме  се  налази  само 
стански комплекс, као и постојање дворишног простора који повезује зграде, омогућавају 
комуникацију суседа у свим правцима и између свих делова блока. 

Својим субјективним границама, кварт Пријеко је боље дефинисан него кварт Св. Ма 
рија, односно становници пријека имају уједначеније представе о томе шта чини границе 
њиховог блока него они са Св. Марије. Различита уједначеност њихових представа, сматра 
В. Вучинић, проистиче из разлика у урбаној структури ових подручја, изражености њихо 
вих физичких граница у односу на суседна градска подручја, као и из степена њихове фи 
зичке изолованости у односу на центар града. Што се зона градске активности и окупљања 
тиче, тек су ови облици просторног понашања вишеструко одређени различитим каракте 
ристикама простора. Ауторка  је утицај урбане структуре, а нарочито урбане топографије, 
поделила у утицаје од примарног и секундарног значаја. Тако она сматра да урбана струк 
тура  као фактор  од  примарног  значаја  делује  приликом формирања  зона  активности  као 
што су дневна куповина намирница, одлазак у цркву, пријатељско дружење и одласци на 
купање. Као фактор од секундарног значаја, урбана структура утиче на одабир места за по 
родичне изласке и кафанско дружење са пријатељима. Збирни приказ и мапирање свих про 
стора активности показао је да између становника два испитивана блока постоји значајна 
разлика  у  природи  простора  активности. Становници Св. Марије  у  својим  активностима 
допиру  у  све делове Старог  града, осим централног источног дела,  који представља  зону 
окупљања становника Пријека. У исто време, становници Пријека својим активностима та 
кође не покривају крајње јужни део града, који је у истраживању означен као локалитет Св. 
Марија. 

Истраживање  распореда  путања  уобичајеног  кретања  кроз  Стари  град  показује  да  се 
разликује кретање становника из "уређеног" и "неуређеног" локалитета. Наиме, ауторка је 
уочила да је кретање у правилној урбаној решетки уређено, децентрализовано и варијабил 
није, док је кретање унутар неправилне урбане решетке неуређено, централизовано и вари 
јабилније, из чега изводи закључак да је утицај урбане структуре града на формирање про 
стора кретања од примарног  значаја у  односу на  социоекономски статус  становника два 
локалитета. Утицај социоекономског статуса на просторно понашање видљивији је у избо 
ру места окупљања у ритуалним и ритуализованим активностима, као што су корзирање по 
Страдуну и учешће у фести Св. Влаха, али и на одабир места за пријатељско или породич 
но окупљање које  се усаглашава са перцепцијом сопственог социоекономског статуса, и 
одређује у складу са симболичком опозицијом репрезентативнонерепрезентативно. Опози 
ција репрезентативнонерепрезентативно показује  се важном и приликом  одабира путања 
за кретање кроз град. 

"Просторно понашање у Дубровнику", проширена и прилагођена докторска дисертаци 
ја Весне Вучинић је, поновићу, садржајна студија о начину на који простор постаје активан 
субјект градског живота, а не само његов физички оквир. Njеним објављивањем, Дубров 
нику је посвећена пионирска студија овог типа, србијанска антропологија је обогаћена но 
вим тематским садржајима и теоријским увидима, а стрпљиви читалац биће награђен јед 
ним за наше прилике неуобичајеним виђењем надалеко познатог града. 
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Between the archives and the field: A dialogue on historical anthropology of the Balkans, Mi  
ros lav  Jovanović ,   Karl   Kaser ,   Slobodan  Naumovi ć  (eds.),  translation Aleksan 
dar Bošković, Nina Dobrković, Beograd: Udruženje za društvenu istoriju Teorija 1; Graz: 
Zur Kunde Südosteeuropas – Band II/27, Beograd 1999, 276 стр. 

Реч је о студији која представља значајан подухват и догађај у етнолошким и историј 
ским научним круговима. Овај зборник радова је подухват, јер отвара једно ново поље ин 
тердисциплинарне кооперације у правцу научног "номадизма". Књига је и догађај због свог 
садржаја и појављивања hic et nunc. 

Све  је почело на Интернационалном колоквијуму о историјској  антропологији који  је 
одржан на Филозофском факултету у Београду, 12 октобра 1996. године. Учествовали су 
етнолози и историчари са Филозофског факултета у Београду и историчари из Беча и Гра 
ца. Септембра месеца 1999. године објављен је зборник радова са овога скупа. Едитори ис 
тичу да су покушали да очувају дух Колоквијума односно идеал дијалога као слободног и 
толерантног сусрета научника који су изнели разноврсне идеје и ставове о историјској ан 
тропологији као научној дисциплини. Стога, је посебан део студије посвећен разматрањима 
и  дискусијама  о  теоријској  конструкцији  историјске  антропологије  (Нови  дијалог  старих 
партнера; Полемички тонови и Уместо закључка). Андреј Митровић истиче основне теме 
које  су  иницирале  ток  дискусије:  историјска  антропологија, историјски  догађаји, Балкан, 
историографско одређење антропологије. Оне су главне матрице у покретању низa питања 
као  што  су  тематика,  перспектива  и  граничне  зоне  историјске  антропологије.  Мichael 
Мitterauer представља развојни пут савремене историјске мисли која није лишена умножа 
вања  праваца  и  етикета  –  назива  дисциплина: политичка  историја,  политичка  друштвена 
историја,  друштвена  историја  итд.  Никола  Павковић  у ретроспективи  етнолошке  мисли, 
подсећа на термине historische ethnologie, ethnohistory, ethnohistoire и даје differentia specifi 
ca историјске антропологије као научне дисциплине која у сагласно са захтевима историј 
ске науке проучава културну прошлост и историју извесних људи са доследном употребом 
антрополошких  концепата.  Посебно  су  релевантни  подаци  у  којима  се  К.  Кaser  и  М. 
Мitterauer осврћу на досадашњу научну сарадњу и формирање асоцијација по питању Бал 
кана (Софија, Београд, Дубровник..) у циљу артикулисања кросбалканских проучавања и 
оријентација, партнерства у дисциплинама, решавања проблема номенклатура и теоријских 
рашчишћавања на релацији традиционалних приступа и нових методологија у историјским 
наукама, односно уклапања у савремена етнолошка посматрања (као што је политичка ан 
тропологија). У самопреиспитивању истраживачких подухвата историјске и етнолошке на 
уке, могуће је исцртати основне контуре историјске антропологије у проучавању Балкана. 
То подразумева инсистирање на  "отвореним радним формама  у промовисању нових тен 
денција и оријентација", теоријској повезаности, успостављању организационе мреже и ди 
дактике (Karl Кaser). Да ли ће ова дисциплина бити још један додатак на уситњеном терми 
нолошком тржишту или је интегративни подухват остаје да се види? Радомир Ракић сматра 
да уколико се изузме тај проблем можда је боље остати доследан укорењеним терминима 
историја и етнологија. 

Сасвим сигурно радови у овој студији откривају право лице историјске антропологије. 
Текстови су сврстани у два тематска блока: Пол – Род – Породица – Свакодневни живот и 
Села – Менталитети – Традиције. Већ сами наслови показују да се историјска антрополо 
гија ослобађа постојећих клишеа поделе на упаковане научне ресурсе, док у средиште по 
ставља  друштвене  појаве  чије  се  концепције  заснивају  на  моделима  одређене  културним 
зонама и нивоима. Тако се "Тобелије" као пример женског целибата разматрају кроз развој 
не етапе, при чему се овај феномен репроблематизује на релацији култура и полност (Пре 
драг Шарчевић). Анализе структуре породице у 19. и 20. веку (Siegfried Gruber) и проблема 
сексуалности у Београду у 20. веку (Предраг Марковић) ослањају се на временске коoрди 
нате,  али са  етнолошким  углом посматрања издвојених модела као што су  "породични и 
животни циклус" и културна конструкција полности у градској и сеоској средини. Шта ре 
ћи о старим темама и новим приступима? Што је јасно и прецизно представљено у раду Зо
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рице  Ивановић  –  о  забрани  брака  међу  афиналним  сродницима  код  Срба.  Ауторка  дру 
штвена и културна правила забране доводи у везу са концептуализацијом тела, представама 
о сексуалности као симболички израз друштвених односа у вези репродукције која су ипак 
одређена  сродничким  системом.  У  историјском  и  етнолошком  дискурсу  феномен  свако 
дневног живота постаје једна од релевантних тема која отвара једно широко истраживачко 
поље од живота граничара – пореских обвезника у граничној зони Хабзбуршке монархије у 
19.  веку  (Hannes Grandits)  до  анализе  "жура"  као форме међуиндивидуалног  окупљања  у 
Београду 19191940  (Тијана Чолак – Антић). Национална диференцијација у  аустријско – 
словеначкој  граничној  зони  је допринос акултурацијским процесима  (Christian Promitzer). 
Тема село и град представља важан проблем кроз многе епохе или како се зумира један пе 
риод – Краљевина Југославија, Љубодраг Димић). Етнолошке теме су пред новим изазови 
ма хиперстварности. У њу се увлаче матрице као што су традиција, архаично које артику 
лишу механизме моћи на различитим нивоима друштвене стварности. У скенирању таквих 
проблема посебно је вредно прочитати радове Николе Павковића, који термин "секундарни 
архаизам" посматра кроз социокултурне  ситуације код  Јужних Словена  у модерно доба. 
Слободан  Наумовић  у  свом  обимном  раду  посебно  расветљава  однос  између  политичке 
транзиције у Србији ( 1987 – 1990), национализма и инструментализације традиције. То се 
исказује кроз прилике које фаворизују праксу коришћeња традиције у политичке сврхе и у 
главним политичким функцијама коришћeња традиције од стране политичких партија. Ови 
тематски  блокови  се  завршавају  радом Радомира Стојановића  који  је  на  примеру филма 
"Крунисање краља Петра Карађорђевића" показао како се значење филмске слике мењало 
као резултат приступа архивском филму. 

Читаоцу остаје још да се позабави корицама ове студије на којој је фотографија човека 
у традиционалној српској ношњи испред паноа "www.informatic.com". Да ли смо бар доне 
кле разумели идеју приређивача да  се живот људи спознаје кроз паралелно дизајнирање, 
конструисање и замишљање прошлих, садашњих и будућих прошлости. 

Сам преглед тема радова у овој студији указује на јасно конципиран оквир историјске 
антропологије. У првом блоку Полност – Род – Породица – Свакодневни живот таксатив 
но наводим проблеме који су анализирани: "Тобелије" као пример женског целибата гово 
ри о улогама алтернативног рода у 19. и 20. веку на Балкану, чија анализа отвара шире мо 
гућности  разумевања  и  тумачења  полности  –  рода,  рода  –  култура  (Предраг Шарчевић). 
Структура породице и домаћинстава у Србији (на примеру Орашца) у 19. и 20. веку се по 
сматра у развојним етапама кроз транзицију друштвеног система, демографске промене и 
приче као усмених извора (Siegfried Gruber). Разматрање забране брака са афиналним срод 
ницима међу Србима се не заснива само на симболичком изразу типа друштвених односа 
за  које  је  важна  репродукција  већ  посебно  као  стање  постојања  и  континуитета  (Зорица 
Ивановић). Полност у Београду у 20. веку посматра се као антрополошки и историјски фе 
номен  имајући  у  виду  три  епохе  и  посебно  издвојене  категорије  "грађанске  полности"  и 
"руралне полности" (Предраг Марковић). Категорија људи "од поузданих граничара до до 
брих пореских обвезника" се посматра као проблем економске и друштвене интеграције у 
бившој хабзбуршкој војно граничној земљи у Хрватској крајем 19. века, посебно у сфери 
свакодневног  живота  (Hannes  Grandits).  Анализа  "жура"  као  форме  међуиндивидуалног 
окупљања улази у поље етнологије свакодневног живота, историје појединца и породице, 
али и шире узето историје датог друштва – на примеру Београда 19911949 (Тијана Чолак – 
Антић). 

У другом блоку представљени су радови под тематским називом Села – Менталитети 
– Традиције. 

Мирослава ЛУКИЋКРСТАНОВИЋ
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Боса Росић,Шарена села – гробља и надгробни белези у средњем и доњем току Увца, За 
вичајни музеј, Прибој и Народни музеј, Ужице, Прибој 1999, 140 страна и 106 илустрација. 

Ретке су земље и регије где  је толико пажње посвећивано приказивању и проучавању 
надгробних споменика из релативно новијег времена, као што је то случај у Србији. За та 
кав однос према овом споменичком наслеђу постојали су и постоје добри разлози. На про 
странствима Србије и уопште на  српском културном простору и  суседним областима по 
стоји, може се рећи, обиље резаних и клесаних надгробних споменика од дрвета и камена, 
као и других разноврсно украшених нагробних обележја, који су својим облицима, ликов 
ним, графичким и исписаним садржајима привукли пажњу већег броја истраживача и умет 
ничких стваралаца. 

Боса  Росић,  кустос  народног  музеја  у  Ужицу  написала  је  књигу Шарена  села  која  у 
поднаслову има објашњење гробља и надгробни белези у средњем и доњем току Увца, од 
носно у западном делу Старог Влаха. Поетични наслов књигеШарена села, како некад гро 
бља називају мештани из поменутог предела, може се схватити и као подругљиви али исто 
времено и пркосни однос према смрти и свему оностраном, слично као и смешак или осмех 
на лицима ликова представљених на споменицима широм западне Србије. 

У књизи су изложена, у првом реду, нова, мукотрпна, упорна  теренска истраживања, 
уобличена у систематизовано монографско дело намењено колико испитивачима надгроб 
них споменика и погребних обичаја Срба, исто толико и културним посленицима и ширем 
кругу читалаца који су заинтересовани за питања културе у прошлости и садашњости. Ово 
корисно и занимљиво дело, могло би се рећи, изложено у форми стручнонаучног каталога 
по свом садржају, изгледу и детаљно обрађеном материјалу, у  едицији  Јагат,  Завичајног 
музеја из Прибоја, има 140 страна и преко сто добро урађених документарних фотографија 
Зорана Домановића са више цртежа и  једном прегледном картом истраженог подручја  са 
означеним локацијама гробаља, надгробних обележја и богомоља. 

Ауторка,  Боса  Росић,  у  складно  ликовно  обликованој  и  добро  технички  урађеној  и 
опремљеној монографији,Шарена села изложила је своја сазнања и истраживања следећим 
редом: 

У уводу (910 страна), су дати основни и релевантни подаци о предмету дела и пределу 
у којем је истраживала. Ту се налазе и друга општа обавештења која уводе читаоца у даља 
излагања. Прво поглавље под насловом Из прошлости краја  (1116) садржи веома сажете 
битне историјске чињенице, а нарочито оне које би могле бити од значаја за боље разуме 
вање даљих излагања. Пажњу је посветила саставу становништва, одсељавањима и досеља 
вањима, па његовим привредним делатностима, улози цркве у прошлим временима, о дуго 
трајној владавини и ослобођењу од Турака. 

Следи поглавље Преглед досадашњих истраживања гробаља и надгробних белега срп 
ског народа  (1720) у којем нас подсећа на садржај и резултате неких важнијих истражи 
вачких радова из ове области. 

Садржај поглављаПогребни и посмртни обреди и обичаји (2131) говори о културним ка 
рактеристикама погребних ритуала уСрба са освртомна словенске корене ипаралеле. Аусле 
дећем поглављуГробља у селима средњег и доњегУвца (3261) изложени суподаци о селима, 
детаљни описи и све значајније чињенице о гробљима као и о већини старијих споменика у 
селима: Радоина – гробље на Бјелину, Рутоше – гробље на Црквини, Кратово – Шћепови 
ћа гробље, гробље у Доњој Јелачи, гробље у Дубрави, гробље у Горњој Јелачи, гробље у 
Брезни и Берлића гробље, Рача  – гробље у  засеоку Равни Гај, гробље у Рачи и  гробље у 
Кнегињи, Штрпци – Анxића гробље, гробље у Марића Луци, гробље у Цигли и гробље код 
Вучијег потока, Јабланица – Ђуровића гробље у Јабланици и гробље у Јабланици код цр 
кве, Стубло – гробље у Стублу, гробље у Питомини и гробље на Увцу, Доброселица – гро 
бље у Доброселици и Сјеништа – гробље на Црквини, у којима је ауторка обавила опсежна 
испитивања са пуно осећања за битне чињенице. 

У најобимнијем делу књиге, О гробљима и надгробним обележјима (62110), који пре 
ставља суштину и срж истраживачког посла ауторке, поред општих података о гробљима и
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надгробним обележјима дата је и осмишљена систематизација, у којој су следећим редом, 
аналитички и логично приказани: надгробни белези од дрвета као најстарији облик обеле 
жавања гробова, у ствари дрвени крстови – крстаче, дрвени споменици у облику обрађеног 
стуба, дрвене гробнице – омеђени гробови отесаним и често украшеним талпама, па дрвени 
кровови – надстрешнице и посебна обележја звана перјаница или срг, мотке од неколико 
метара са барјацима које се побадају у гроб чело главе покојника. После приказује надгроб 
не белеге од камена који су у ликовном погледу и као извор информација најинтересантни 
ји. На крају скренула је пажњу на надгробне споменике и обележја од бетона као релативно 
новијој појави. У овом дели књиге документовано је приказана ликовна садржина и обли 
ковање надгробних белега, истим редоследом како се  систематизовани. Представљени су 
текстови и графика натписа – епитафа, објашњени су њихови садржаји, значења и поруке 
кроз фини осећај за анализу и разумевање. 

Последње поглавље Објекти уз гробља (111122) заокружује општу слику за поимање 
изложеног истраживачког посла. Овде  је изнето више важних чињеница о  градитељским 
здањима и амбијенталној средини у којој су подигнути и ту опстојавају. Заправо, предста 
вљени је неколико сакралних грађевина, не посебно монументалних, али врло значајних за 
овај крај и његове житеље. Описане су: црква у  селу Рутоше, црква брвнара на гробљу  у 
Штрпцима, црква брвнара у Јабланици, манастир Увац и црква брвнара у Доброселици. Ов 
де треба истаћи, да на тако малом простору сигурно нигде нису сачуване вишe од три цр 
кве брвнаре, каквих је било на десетине још 19. и првим деценијама 20. века, широм Србије 
и уопште на српском културном простору. 

На крају се налази обиман списак литературе о надгробним споменицима, гробљима и 
посмртним обичајима, а у прилогу је и примерен текст Реч о аутору, написан у пријатељ 
ском тону, пером Добриле ВасиљевићСмиљанић, оснивача и модног креатора чувене за 
друге – предузећа Сирогојно, где је више година радила Боса Росић и где је продубила свој 
однос према етнологији. На последњој страници је биографија ауторке. 

У целини, дело Шарена села, Босе Росић је озбиљан систематски, теренски, истражи 
вачки посао, урађен савесно и детаљно. Приказани су и у многоме анализирани постигнути 
истраживачки резултати и, како сам већ поменуо, са приврженошћу професионалца, осећа 
њем блискости са народним бићем и искреним разумевањем традиционалне народне култу 
ре, живота и обичаја становника старовлашког краја, где су јој корени дубоко урасли у тло. 

Иако би се можда могла ставити ту и тамо по нека примедба, ова књига може послужи 
ти као изванредан пример, како и у данашњим околностима, уз сво уважавање наклоности 
и припадности завичају, постоји потреба за упорним, систематским, зналачким изучавањем 
народне културне баштине и да  то могу  успешно чинити они истраживачи који су одани 
професији, привржени локалним традицијама и разумевању њихове историјске прошлости. 
Најзад, подвлачим да је књига Босе Росић врло значајан прилог за сваког истраживача и да 
ља научна  трагања и сазнања о надгробним обележјима и посмртним ритуалима српског 
народа. 

Никола ПАНТЕЛИЋ 

Милена Давидовић, Деца страних радника, Друга  генерација  југословенских  економских 
емиграната у земљама Западне Европе, Социолошка анализа, Београд 1999, 182 стр. 

Књига: "Деца страних радника..." представља социолошку анализу општих одлика фе 
номена  друге  генерације  економских  емиграната  и  у  оквиру  тога  специфичних  обележја 
потомака југословенских радника на тзв. "привременом раду" у замљама Западне Европе. 
На  основу  разматрања  положај  друге  генерације  на  тржишту  рада  западноевропских  зе 
маља, акценат је на анализи њихове интеграције у целокупни друштвени и културни живот 
у свакој од земаља пријема.
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Шездесетих година 20. века индустријски високо развијене земље Западне Европе по 
стају изразито привлачно одредиште за раднике из мање развијених европских држава, па и 
Југославије. Појава је у науци позната као привремена економска емиграција. Крајем 1973. 
и почетком 1974. године, међутим, јавља се енергетска криза изазвана привредном рецеси 
јом, што доводи до промене у развоју и типу "привремених" миграција. С једне стране, зау 
стављен је даљи прилив и запошљавање нових радника, а с друге, владе западноевропских 
земаља одлучују да ојачају друштвеноекономску интеграцију "радника на привременом ра 
ду" у шире друштво. На тај начин привремене миграције прерастају у исељеништво, а на 
друштвеној сцени се јавља феномен друге и треће генерације економских емиграната. 

Већ у уводним разматрањима је, зато, поред предмета и циља рада, детаљно размотрено 
и појмовно одређење изтраживаног феномена у досадашњој литератури, да би на крају дру 
га генерација  економских емиграната била дефинисана као група деце чији су детињство 
или младост повезани с боравком у страној земљи, због тзв. привременог запошљавања у 
иностранству, бар једног од родитеља (стр. 21.). 

У другом поглављу приказује се на који начин у структури западноевропских друштава 
потомци економских емиграната служе у сврху једноставне радне и биолошке замене сво 
јих родитеља и то анализом статистичких података о положају друге генерације на тржи 
шту радне  снаге,  као и разматрањем резултата бројних студија у  Југославији и  западное 
вропским земљама. Сматрајући да се подређени положај друге генерације најбоље огледа у 
избору образовања и школовања, аутор је четврто и пето поглавље посветио управо анали 
зи образовања и билингвизма друге генерације. 

Посматрајући данашње миграције као део глобалног процеса економских трансформа 
ција у свету (III поглавље – "Миграција као глобални процес), аутор показује да у социоло 
шким проучавањима долази промене фокуса; са класне позиције припадника друге генера 
ције  економских емиграната пажња се  све  више усмерава на положај који они имају као 
чланови мањинских заједница у земљама у којима живе и раде. У проучавањима друге ге 
нерације круциални значаја, стога, задобија међузависност етницитета, класе и пола. Исто 
времено култура постаје централна тема у расправама о новим етничким мањинама, а кул 
турна асимилација се посматра као предуслов друштвене интеграције и вертикалне мобил 
ности друге генерације. 

У  поглављу:  "На  културним  периферијама"  дат  је  преглед  разматрања  фактора  који 
представљају минимум неопходних дрштвеноекономских услова да би се могло говорити 
о почетку процеса адаптације и интеграције мигрантске деце у ново окружење. На крају се 
анализира тзв. маргинални тип личности, као типична последица процеса прилагођавања. 

Полазећи  од  претпоставке  да  постоје  бројне  сличности  и  разлике  између  савремених 
чланова друге генерације економских емиграната и припадника друге генерације исељени 
ка у прекоокеанским земљама с краја 19. и почетка 20. века, аутор наглашава да је основна 
разлика између њих управо у привременом и исељеничком карактеру та два типа миграци 
је, иако су чак и пре распада бивше Југославије тзв. економски емигранти постали у вели 
ком  делу  стални  емигранти.  Стога  су  сличности  и  разлике  у  следећим  поглављима 
разматране у оквиру поређења резултата с једне стране социолошких проучавања традици 
оналне и "друге"Чикашке школе о проблема адаптације и интеграције емигрантских група 
у америчко друштво, а с друге, савремених социолошких студија о деци страних радника у 
западноевропским  земаља.  У  оквиру  процеса  интеграције  друге  генерације  економских 
емиграната централно место заузима проблем етничког идентитета чијем разматрању је по 
свећено седмо поглавље. 

На крају, уместо закључка, аутор покушава да одредити положај друге генерације еко 
номских  емиграната  у  оквиру  целокупних  бурних  миграцијских  процеса  који  су  се  по 
следњих деценија дешавали на тлу Југославије. Указује на промену у типу миграције која 
постаје  предмет  општег  интересовања  и  у  западноевропским  земљама  и  у  Југославији  – 
бившој и садашњој. Наиме, проучавање друге генерације повлачи се у други план пред фе 
номеном избеглица који постаје централна тема како у јавном мњењу и друштвеној акцији,
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тако  и  у  стручном  праћењу  миграцијског  феномена.  Зато  је  и  свеобухватна  социолошка 
анализа феномена друге генерације економских емиграната дата у овој књизи значајнија. 

Мирјана ПАВЛОВИЋ 

Надежда Ћетковић, Плава чарапа 
У есеју "Трагање за невидљивом женом", насталом као предговор књизи "Herstory – же 

не које су промениле свет", Gloria Steinem прича о судбини америчких жена пилота које су 
се, почетком шездесетих година, кандидовале за учешће у НАСИНОМ космичком програ 
му "Мерцурy", положиле с највишим оценама све тестове за астронауте, а онда, одлуком 
(мушких) шефова у НАСИ да жене неће даље учествовати,  једноставно уклоњене са про 
грама. Убрзо су биле потпуно заборављене. Шира јавност никада није сазнала да је трина 
ест од двадесет пет кандидаткиња постигло исте резултате као и славни Глен и Шепард, 
нити је икаква медијска пажња пратила њихове касније појединачне летачке подухвате. У 
званичну историју америчких космичких летова њихова имена нису уписана; документар 
ни филм који детаљно прати хронологију освајања космоса уопште не помиње да су те же 
не икада постојале, каже Стеинем. Тај пример убедљиво показује да је историја, коју нарав 
но пишу победници, све до наших дана била готово ексклузивно мушка ствар. Историјске 
књиге описују мушке ратове, мушка постигнућа и мушка открића. Оне ретке жене које се у 
њима појављују најчешће су мајке или сестре славних мушкараца. Наравно, жене су увек 
биле у стварној повести ("Woman is and makes history"), али ми све донедавно нисмо имали 
приступ интерпретацији те повести. Са јачањем свести о виртуелној невидљивости жена у 
историји, јачала је и потреба за њеном реевалуацијом. У програме женских студија на уни 
верзитетима и школама у  свету почела  је да  се уводи историја жена. Коначни циљ такве 
историје није да се из ње искључи половина човечанства, већ да се у њу врати она полови 
на која  је била изостављена. Не  само да би  се одало признање оним великим женама из 
прошлости  које  су  створиле  основе  за  данашња  женска  постигнућа  у  науци,  политици, 
уметности, већ да се целокупна прича о прошлости употпуни и сагледа и из другог угла. 
Или,  како  је то у поменутој књизи духовито формулисано – да  се историја  (History), или 
Његова Прича, допуни Њеном (Herstory). 

Унутар те генералне идеје почели су у протеклој деценији да се развијају пројекти жен 
ских личних историја везаних за различите културне, економске и политичке традиције из 
којих потичу. Након слома комунизма, распада Совјетског Савеза и ратова на просторима 
бивше Југославије, нагло је порасла жеља жена на западу да сазнају какав је био положај 
жена у социјализму, шта је за њих значила транзиција и т. д. – и да подрже женске покрете 
у тим земљама. Написане су многе студије о ситуацији жена и политици рода (гендер) у со 
цијализму. Показало се брзо, међутим, да су проблеми и искуства жена у бившим комуни 
стичким земљама били другачији од оних које су имале жене у Америци и западноевроп 
ским земљама кад је тамо почео феминистички активизам, да се феминизам развијао врло 
различито у различитим околностима, да има много међусобног непознавања и неразумева 
ња, коначно да је за сагледавање и разумевање искуства жена у социјализму потребан по 
глед изнутра, из лично проживљеног по важећим друштвеним правилима. Било је заправо 
потребно да жене из бивших комунистичких земаља дефинишу саме сопствене проблеме, 
на сопственом језику и у односу према сопственим националним, културним и политичким 
искуствима. 

Замисао да се започне са бележењем сећања жена које су свој век проживеле у соција 
лизму, са циљем бољег разумевања њиховог положаја у тим друштвима, потекла је од Ји 
рине Шиклове, оснивачице женских студија у Прагу. Циљ таквог пројекта био је стварање 
архиве женских животних прича на основу које би се могле писати студије о женама у со 
цијализму, утицају кључних историјских догађаја на њихове животе, учешћу жена у њима,
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виђењу тог периода из женске перспективе и тд. Пројекту под називом "Сећање жена  .... 
трагање за идентитетом жена у  социјализму", који координира Павла Фридлова из Прага, 
прикључили су се убрзо центри за женске студије из Кракова, Загреба, Новог Сада. 

Надежда Ћетковић започела је код нас едицију "Сећање жена" књигом "Плава чарапа" 
у којој је представљена животна прича Светлане Књазев Адамовић, филозофкиње и логи 
чарке, професорке на Филозофском факултету у Београду. Гледано строго према концепци 
ји пројекта, и само на први поглед, избор личности којом започиње ова серија разговора о 
искуствима жена у социјализму, чини се неодговарајућим. Светлана Књазева нити је била 
нити је данас "невидљива", научну каријеру, пуну афирмацију и углед стекла је у социјали 
стичкој Југославији и то у областима које су традиционално припадале мушкарцима – ма 
тематичкој логици и теорији сазнања, није била дискриминисана у струци зато што је жена, 
није хапшена ни избацивана с посла због онога што је писала и говорила. Међутим, кад се 
прочита ово изузетно лично сведочење о времену и догађајима који су обележили епоху со 
цијализма код нас, борби коју је са истомишљеницима непрекидно водила против репреси 
је власти према онима који су "штрчали", цени коју је плаћала да очува сопствени интегри 
тет и углед своје струке, постаје јасно да је Надежда Ћетковић направила прави избор. Раз 
говори које су њих две водиле током зиме и пролећа 1999. године, распоређени у књизи у 
шест  поглавља,  обухватају,  хронолошким  редом,  период  од  близу  седамдесет  година,  од 
Светланиног најранијег детињства до последњих трагичних догађаја у земљи о којима ова 
умна жена и ангажована интелектуалка даје свој суд и мишљење. 

Светлана Књазева потиче из породице руских емиграната. Детињство и прву младост 
провела је у Белој Цркви, с мајком и њеним родитељима. У породици у којој се фаворизо 
вало либерално васпитање, уз деду који је свој педагошки таленат на најлепши начин при 
менио у одгоју своје унуке, и мајку, у потпуности посвећену јединој кћери, а уз то образо 
вану и самосталну жену, Светлана је имала све добре услове да израсте у задовољну, ста 
билну, одговорну и самосвесну личност. Њене успомене на игре с дедом, откривање света 
литературе с мајком и мајчин ненаметљиви утицај на формирање њеног књижевног укуса, 
моралне подуке које  је од ње стекла, уважавање самосталних одлука на које се девојчица 
рано одважила, сведоче о необично сретној младости у којој  је од породице добила пуни 
подстицај да у живот крене слободно и сигурним кораком. Успомене из Беле Цркве обу 
хватају и период рата и послератне обнове и учвршћивања нове власти у земљи. У њима 
Књазева износи низ етнографских детаља везаних за живот у провинцијском граду, кроки 
потезима реконструише свакодневни живот у етнички и културно шароликој војвођанској 
средини. Већина тих прича тиче се оних мање познатих догађаја у нашој историји, као што 
су односи међу људима током окупације, улазак колониста на имања протераних немачких 
грађана, акције откупа које је спроводила нова власт и тд. Сваку од њих настојала је да ви 
ди својим ондашњим очима,  "неисправљене" и непревредноване каснијим искуством. Та 
ква  је, на пример, епизода о почетку окупације, наглом контаминирању дотадашњег мир 
ног  суживота  и  толеранције  међу  припадницима  различитих етничких  скупина,  подозре 
њем и нетрпељивошћу. Домаћи Немци почели су да се осећају и понашају супериорно, као 
власт; девојчица Светлана била је бесна што су њени вршњаци напрасно "заборавили" срп 
ски. Неколико година касније, кад су се улоге жртве и злочинца промениле, град је, сећа се 
она, равнодушно посматрао прогон Немаца у логоре, потпуно незаинтересован за судбину 
некадашњих комшија, не само оних који су подржавали окупаторску власт, већ и свих дру 
гих који јој се нису супротставили. Призивање у сећање тих догађаја, и инсистирање Наде 
жде Ћетковић на опису емотивних реакција Светланиних суграђана према тим догађајима, 
као да антиципирају ситуацију која ће се, само неколико недеља по завршетку књиге, дого 
дити на Косову, протеривањем Срба, и равнодушношћу света над осветничким понашањем 
доскорашњих жртава,  и  отвара  питања  колективне  одговорности  и  колективне  казне  над 
свим припадницима неког народа. 

Већи део књиге посвећен је успоменама везаним за интелектуална и политичка преви 
рања у бившој Југославији, од 60 – их година до распада земље, односно доласка Милоше
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вића на власт. Природно, већина тих успомена везана је за београдски филозофски круг ко 
ме је припадала. Бурни догађаји око 68. године, однос власти према новим токовима хума 
нистичке  мисли  који  су  потекли  са  београдског  и  загребачког  универзитета,  удаљавање 
осморо професора  са Филозофског факултета, посматрани су овде из њеног личног  угла; 
Светлана Књазева анализира оне мање познате догађаје, оно што се дешавало иза кулиса те 
јавне сцене, борбу у којој је и сама учествовала да се сачува струка и људи који су се, у по 
кушају  остварења  пројекта  демократског  социјализма,  сударили  с  ригидношћу  партијске 
државе, полемике и преговоре, али и њихове међусобне размирице, личне сујете и нетоле 
ранцију. Иако се ту ради о документима везаним, ипак, за локалну сцену и давно прошло 
време од кога нас дели и период "И после Тита – Тито" и националистичка "Слобо – слобо 
до" еуфорија, распад државе и ратови, вреди да их с пажњом прочита и шира, и млађа пу 
блика која  се тих догађаја ни не сећа. Управо  због догађаја који ће им уследити и бољег 
разумевања улоге интелектуалаца у њима те  схватања тежине одговорности некадашњих 
водећих дисидената за стављање у службу идеологије која је одвела земљу у ратове и раза 
рања. 
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