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ИИННССТТИИТТУУЦЦИИООННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ССООЦЦИИООЛЛООГГИИЈЈЕЕ  
ТТЕЕЛЛАА::  „„ССООММААТТИИЗЗААЦЦИИЈЈАА““  ССООЦЦИИООЛЛООГГИИЈЈЕЕ  

ИИЛЛИИ  „„ССООЦЦИИООЛЛООГГИИЗЗААЦЦИИЈЈАА““  ТТЕЕЛЛАА??**  
 

Тема рада је институционализација једне нове социолошке дисциплине. Социо-
логија тела настаје почетком деведесетих година прошлог века, у периоду великих 
промена за социолошку науку. Дискусија се базира на теоријском моделу страте-
шког заснивања модерних наука. Анализа радова оснивача науке обухватила је три 
кључна аспекта: дефинисање граница дисциплине, позиционирање у односу на тео-
ријске претече и однос према осталим савременим приступима телу. 

Кључне речи: тело, институционализација науке, стратегија 
 

Почетак деведесетих година двадесетог века представља период слабље-
ња статуса социологије (Horowitz, 1994:9). Положај на образовном тржишту, 
као добар индикатор репродукције професије, указује на то да је “производња 
социолога“ постала угрожена тиме што је све мањи број студената уписивао 
студије из ове области (посебно у САД) а при томе је квалитет студената 
социологије био све слабији. Сличан тренд примећен је код позиционирања 
социолошке експертизе на тржишту рада. Одређен број дисциплина почиње 
да преузима „социолошке послове“, показујући се много оперативнијим 
(демографија, наука о практичној политици итд.). Истовремено, наступила је 
и криза социолошког дискурса (нарочито појмовног апарата). Упркос томе 
(или управо због тога) долази до пролиферације нових дисциплинарних 
поља. Новоосноване дисциплине великим делом дугују своје идентитетско 
утемељење тадашњем процесу постмодернизације друштвених наука1 и „де-
конструкције социјалног“ као онтолошког језгра класичне социологије 
(Owen, 1997: 10). Улазак нових тема у фокус социјалне теорије (тело, биоети-
ка, технологија, емоције) утицао је на социологију на различите начине - 
између осталог, осниване су нове субдисциплине. 

Социологија тела је утемељена као наука баш у време „декомпозиције 
социологије“ (Horowitz, 1994:18). Ипак, начин на који се одвијала „сомати-
––––––––––––– 

* Текст је настао као резултат рада на пројекту 149017 који се реализује уз 
материјалну подршку Министарства науке и заштите животне средине. 

1 „Постмодернизација“ је захватила већину друштвених наука; сматра се да је једино 
економска теорија одолела овом процесу. 
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зација социологије“2 одговара моделу формирања модерних дисциплина, без 
обзира на постмодернистички контекст. Овде ће бити размотрен процес 
дискурзивног утемељења науке. Теза Мишела де Сертоа (Michel de Certeau) 
да су модерне науке стратегијске3, представљаће аналитички оквир за разма-
трање настанка социологије тела4. То значи да ћемо генезу утемељења дисци-
плине посматрати као стратешку активност, коју Де Серто сматра каракте-
ристичном за поље сазнања у периоду модерности. Наиме, стратегије су 
„посебан тип сазнања који се одржава и детерминише путем способности да 
се себи обезбеди простор“ (de Certeau, 1984:36). Модерне науке се заснивају 
установљењем сопствених подручја, поља, домена, предмета. Постоји матри-
ца за формирање нових дисциплина. Овде ћемо проверити да ли је социо-
логија тела настала по обрасцу формирања модерних дисциплина, упркос 
томе што она настаје у кризном периоду за социологију. 

Стратешко формирање социологије тела било је базирано на следећим 
принципима:  

Прво, место је важније од времена – ерозивност времена се побеђује ка-
питализовањем стеченог простора, његовим претварањем у појачани ослонац 
за даљу „експанзију“; социолози тела су освајали простор на тај начин што 
су, рецимо, направили нов часопис, увели социологију тела у курикулум, 
чиме су исцртали „мапу“ свог академског острва; 

Друго, паноптичка моћ – Де Серто каже „онај ко види далеко, има моћ 
да предвиђа“, de Certeau 1984:36); то значи да стратег са „добрим простором“ 
––––––––––––– 

2 Термини соматизација социологије и корпорализација социологије биће коришћени 
наизменично са значењем „увођење телесног у социологију.” 

3  У књизи L'invention du quotidien, Мишел де Серто уводи дуалну схему стратегија-
тактика. Концепција је најпре примењена на анализу тзв. културне производње и 
потрошње. То су, међутим, најочигледнији облици стратегије и тактике. Де Серто сматра 
да праксе свакодневног живота – читање, кување, становање, говор – увек имају два пре-
плетена слоја извођења. То значи да културни (у најопштијем смислу речи) продуценти и 
конзументи константно воде отворену или прикривену борбу (полемос) симболичког, 
семантичког, оперативног балансирања и дисбалансирања. Продуценти делују стратешки, 
конзументи тактички. Стратегија подразумева материјалност (нпр. телевизијска слика, 
графема, производ), просторност (Де Серто је назива картезијанским обележавањем свог 
поља или локуса, исцртавање линије разграничења од Другог-кога-треба-освојити), 
видљивост (град, књига, институција) и моћ. Тактика подразумева нематеријалност (нпр. 
статистички неухватљиви чинови у којима се један „производ намењен за x“ практично 
„употребљава за сврху x, или пак, y и z...“), темпоралност  (тактичар нема свој простор, 
већ делује у оном који је већ колонизовала стратегија, а његов адут је паметно коришћење 
времена и преокретање добрих прилика у своју корист), невидљивост (невидљиви сплет 
лукавстава, склапања личног пачворка од датих материјалности, назван је антидис-
циплином) и немоћ (тактика је активност слабих, који немају снажну почетну базу за 
деловање). 

4 О општем контексту настанка социологије тела видети увод рада С. Игњатовић 
„Стратегија освајања научног поља – однос социологије тела према феминизму, Genero 
бр.4/5, 2004, стр. 25-42. 



Социолошки преглед, vol. XXXX (2006), no. 3, стр. 413–432  
 

 
415 

ствара свој „паноптикон“ који му даје прегледност терена, чиме се омогућава 
освајање (још увек) неосвојеног простора; социолози тела дефинишу научни, 
дисциплинарни и парадигматски простор који сматрају (и)релевантним за 
своје поље; 

Треће, производња знања – када се нова „територија“ осваја, уједно се 
ствара нова интерпретација постојећег знања5; легитимисању дисциплине 
доприноси позиционирање у односу на претходнике, у овом случају класичну 
социологију; 

Четврто, одређена количина моћи важна је за почетак сваког страте-
гијског похода, а моћ има особину да се репродукује и тежи перпетуирању, 
што подразумева да је формирање социологије тела учврстило позицију једне 
нове академске групе. 

 Основна претпоставка је да почетак заснивања социологије тела (тј. 
процес именовања дисциплине, прописивања истраживачке агенде, одређи-
вања претеча) представља потпуно стратегијску активност (на нивоу дис-
курса и организације). Аутори Сју Скот (Sue Scott), Дејвид Морган (David 
Morgan), Крис Шилинг (Chris Shilling) и Брајан Тарнер (Bryan S. Turner) фор-
мирали су, мање или више експлицитно, социологију тела. Рад се фокусира 
на дискурзивни сегмент процеса конституисања нове дисциплине у периоду 
њеног званичног оснивања, тј. у првој половини деведесетих година дваде-
сетог века.  

 
Мапирање простора: стратешко цртање 

граница дисциплинарног поља 
 
Процес институционализације социологије тела подразумевао је страте-

шко потврђивање њене научности, борбу за дискурзивну „нишу“, изградњу 
инфраструктурне мреже за њену промоцију и утемељење ауторитета „очева 
оснивача“. Овде неће бити разматрани сви аспекти утемељења нових научних 
области. Предмет расправе је дискурзивни елемент институционализације, тј. 
однос према идејама, теоријама, приступима које су оснивачи социологије 
тела сматрали референтним за формирање нове дисциплине. У фокусу је 
„есенцијализација дискурса“ социологије тела. 

Књига Брајана Тарнера The Body and Society објављена је два пута. На 
први поглед, друго издање је само допуњено предговором и уводним поглав-
љем, а некадашњи централни део рада је остао непромењен. Упркос томе, два 
издања књиге аутора Б. Тарнера (1984. и 1996. године) имају две различите 
сврхе. Кључни део новог издања, у коме се види смисао целине текста, јесте 
уводно поглавље, тако заокружено да се може посматрати скоро одвојено од 
остатка књиге. Зашто је аутор објавио исту књигу после 12 година, без изме-
––––––––––––– 

5 Де Серто, који се бавио историјом идеја и културном историјом, даје пример 
претварања „нечитљивих“ подручја неких временских сегмената у читљиве, кроз историј-
ску науку, што је могуће захваљујући дискурзивној просторној доминацији. 
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на у тексту, али са додатком новог уводног поглавља? Да ли је аутор проме-
нио функцију првобитне приче о телу (која је у првом издању припадала 
социологији религије) и тиме ретроактивно својој књизи приписао сасвим 
нову функцију манифеста нове науке? Размотримо ову могућност. 

Тарнер је, додуше, помињао социологију тела (sociology of the body) у 
првом издању али тада још увек није било речи о установљењу нове науке. У 
првом издању књиге, социологија тела је означавала социологију-и-тело. Сам 
Тарнер је писао да се једна таква социологија (тела) може суштински разло-
жити на социологију и физиологију6. То значи да је требало задржати социо-
лошке категорије, додајући им медицинске, физиолошке, статистичке одред-
нице тела и неколико Фукоових концепата. Таква социологија тела је имала 
да обухвати четири проблема: репродукцију и регулацију популацијā у вре-
мену и простору, а затим и ограничења и представе о телу као инструменту 
сопства (Turner 1996: 68).  

У издању из 1996. године, међутим, Тарнер одлучује да „консолидује“ 
социолошки дискурс о телу институционализацијом науке. Да би то пости-
гао, прибегао је неким „техникама“ које налазимо и код осталих оснивача 
социологије тела (Морган или Шилинг). Оне нису сасвим истоветне, али су 
свакако сагласне и узајамно допуњујуће. Управо описани продромални део 
Тарнеровог стварања једне нове науке, био је само део тих стратешких прак-
си. Користећи десертоовску схему, објаснићу кључне тачке стратегијског де-
ловања оснивача социологије тела. Заснивање дискурса је захтевало номи-
нално и институционално утемељење, који истовремено чине највидљивији 
део тог процеса.  

Подсетила бих на карактеристике стратешке формуле просторност-
видљивост-моћ. Њене особине су: доминација места над временом, панопти-
чка способност, произвођење сазнања. Логичан след стратешке активности 
био би управо овај наведени. Међутим, након стабилизовања, процес може да 
се перпетуира. То значи да паноптичка позиција има способност да произ-
води додатни простор а произвођење сазнања вероватно бесконачно увећава 
свевидљивост, итд.  

Који се стратешки потези налазе у самом поступку  заснивања социоло-
гије тела? Научнички модернизам израња управо тамо где је Де Серто прет-
поставио да се мора појавити у једној модерној науци, наиме, њени ствараоци 
верују да за теоријско бављење неки питањем треба најпре да се обележе 
места на којима ће се сазнајна интервенција вршити. То се, рецимо, манифе-
стује у наглашавању потребе формирања медијске мреже (објављивање књи-
––––––––––––– 

6 Тарнер каже: „Бавити се социологијом тела не значи писати расправу о друштву и 
физиологији“. Ипак, он управо даје задатак социологији тела да трага за социјално-
онтолошким проблемом дефинисања генеричког есенцијалног у људском бићу, посредст-
вом тела схваћеног у физиолошком смислу, уз необично калемљење тако схваћене 
ортодоксне физиологије на Фукоову причу. Ова идеја је у другом издању напуштена 
(Turner 1996: 66). 



Социолошки преглед, vol. XXXX (2006), no. 3, стр. 413–432  
 

 
417 

га, покретање часописа, академска институционализација). Овај аспект стра-
тегије нема само циљ да самодефинише, већ такође подразумева и потенци-
јалну експанзивност науке.  

Тарнерово просторно-центрично осмишљавање архитектонике једне со-
циолошке дисциплине у рудименту изгледа овако: да би се социолошки ба-
вило телом, потребно је да се најпре заснује социологија тела. То подразу-
мева емпирију, истраживачку агенду, политичку перспективу, инфраструк-
туру, часописе, издаваштво и конференције (Turner 1996: 2). Један део инфра-
структуре изграђен је у периоду најаве овог Тарнеровог плана. Требало је да 
нови часопис Body and Society већ у првом броју прелиминарно дефинише 
програм будућих истраживања, односно теме чија ће кохерентност омогућити 
боље разумевање отеловљеног социјалног актера. Нежељена парадигматска 
блискост са социобиолошким, биологистичким и осталим редукционизмима 
којима Шилинг и Тарнер априорно оспоравају научност, нехотично израња из 
назива часописа (Body and Society). Њиме се изражава теоријска хитност 
спашавања социјалног актера, тачније, друштва као предмета социологије уз 
помоћ давно заборављеног „додатка“ – тела. При томе је тело схваћено упра-
во на толико оспоравани картезијански начин.  

Експлицирајући важност институционалног и дисциплинарног утемеље-
ња нове науке, С. Скот и Д. Морган износе своје схватање тежишта социо-
логије тела у једном поглављу зборника Body Matters (Constructing a Research 
Agenda). Одбацујући на почетку могућност да се телесности приђе на интер-
дисциплинаран начин, односно стварањем пермеабилног дискурса чији би 
категоријални апарат био истовремено социолошки, социјално-антрополошки 
и историјски, аутори сматрају да би било најбоље направити посебну дисцип-
лину, социологију тела, која треба да има своје универзитетске курсеве, 
уџбенике, часописе (Morgan, Scott 1993:135). Потребно је најпре заузети 
дискурзивну територију, па тек онда преговарати из позиције новоформиране 
дисциплине. Према мишљењу двоје аутора, претходна демаркација ће 
помоћи да се боље уочи вредност несоциолошких, нових социолошких и 
„традиционалних“ социолошких подручја7. 

Ако су можда успели да избегну оно што је Морган назвао „опасношћу 
стварања култа или секте од нове науке“, поменути аутори нису измакли 
стратегијској техници која је била уобичајена и у време настанка социологије 
као науке, тј. територијализацији. Ипак, треба имати на уму да се данашња 
територијализација одвија након потреса изазваних постмодерним импул-
сима,  „мекдоналдизацијом“ науке и сличним процесима. Социолози тела су 
свакако морали да изађу на крај са овим тенденцијама укрштајући их са 
старом праксом „исцртавања граница“ свог будућег поља. 

––––––––––––– 
7 Д. Морган и С.Скот називају социологију тела „субдисциплином“ док Тарнер 

сматра да је у питању „дисциплина“. 
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Један облик територијализације, толико „натурализован“, да га је тешко 
детектовати јесте персонализација ауторитета која треба да „запечати“  оз-
начавање међа нове науке. Ту врсту територијализације добро је дефинисала 
М. Бидо (M. Bidot), рекавши да средство за институционализовање једног 
дискурса јесте институционализовање неког аутора. У тренутку када тај тео-
ретичар постигне углед, њега почињу да слушају и он постаје извор истине 
(Bidot  2001). То се у овом случају догодило са устоличењем Тарнера као 
оснивача социологије тела. Према Моргану и Шилингу, он је први ауторитет, 
зачетник дискурса социологије тела. Ово је можда невидљив али сигуран 
начин да се мапира територија неког научног подручја. 

 
Бестелесна социологија и паноптички покушаји  

корпорализације класичних социолошких  
теорија 

 
Други вид стратегије Де Серто је дефинисао овако: „Моћи видети далеко 

значи моћи предвиђати“. Кључно место је ауторово мишљење да видљивост 
ојачана освојеним простором, јесте предност у освајачком стратегијском по-
ходу. Чиме је олакшано изоштравање видљивости? Социолошком теоријском 
прошлошћу која хронолошки претходи социологији тела. Први званични 
социолози тела веома вешто су искористили своју темпоралну предност.  

Без обзира на то да ли сматрају да је тело имало двоструки статус у 
класичној социологији („одсутно присуство“, Shilling 1993:19) или, пак, 
беспоговорно тврде да је класична социологија, од „очева оснивача“ до данас, 
била индиферентна или чак непријатељски расположена према „телесним 
питањима“ (Морган), први социолози тела су на различите начине успели да 
изграде појам асоматске социологије. Шилинг употребљава назив disembo-
died sociology („раз-теловљена социологија“) а Морган говори о социологији 
која није body friendly“, тј. „није наклоњена телу“ (Morgan 1993:15). 

Однос социолога тела према тој тзв. асоматској социологији има два раз-
личита облика. Први је покушај анализе узрока „бестелесности“ класичне 
социологије. Други је имао да ојача позицију самих социолога тела: инкорпо-
рација корпоралног представља покушај уметања својих нових поставки у 
„старе“ социолошке парадигме. То је подразумевало прављење мреже кроз 
коју је требало просејати диркемовско, парсонсовско или интерпретативно 
наслеђе социологије. 

Користећи своје „паноптичке“ способности, социолози тела су покушали 
да протумаче „непрочитана“ места класичних социолошких текстова. Они су, 
такође, паралелно анализирали радове филозофа, социјалних филозофа и 
антрополога, али размишљања о њима представљају само неку врсту оквира 
за разумевање класичних социолошких теорија. Са сасвим специфичним 
разлогом (да би створили своје социолошко научно поље), њихова циљна 
категорија су првенствено теоријска разматрања која припадају социологији. 
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Не би требало да завара уједначеност простора посвећеног  социолошким и 
несоциолошким радовима (код свих аутора који су овде анализирани). То има 
своје стратешке предности, јер такво дискурзивно диверсификовање олакша-
ва прикривање једног, рортијевски прагматичног покушаја да се монополи-
зује истина у једном социолошком дискурзивном пољу. Наравно, бављење 
несоциолошким текстовима доноси бенефит друге врсте, о чему ће бити речи 
касније.  

Најслабија тачка стратегијске мреже у настајању социологије тела, одно-
сно место које је најједноставније критиковати, управо је ово бављење „тра-
диционалном социологијом“8 (Тарнер). Теоријски проблематична места која 
се односе на феминистичке теорије или нефеминистичке претече и квазипре-
тече, нису тако очигледна. Ово се може објаснити тиме што је тешко исто-
времено водити борбу против постојећих перјаница социолошке теорије с 
намером да се постане једна од њих. Насупрот томе, однос социологије тела 
према нпр. Берклију или Мерло-Понтију, а посебно према феминистичким 
текстовима9, има особине односа доминантног дискурса према маргиналном 
дискурсу. Овде маргиналност подразумева да поменуте теорије и одговара-
јуће научне области имају мали значај за институционализацију и академско 
позиционирање социологије тела. На том терену стратегија се лаганије изво-
ди, будући да је реч о различитим референтним системима.  Без обзира на то 
што су тако много говорили о потреби за трансдисциплинарним и мултидис-
циплинарним превазилажењима која би омогућила да се боље схвати „теле-
сна реалност“ и што су покушавали да пронађу решења за онтологију тела у 
облику дуалне социјалне онтологије смештене између Маркса и Ничеа (Тар-
нер), тешко је оповргнути тезу да су први социолози тела морали да  инсти-
туционализују дисциплину пре било какве разраде посебних теоријских пита-
ња. А то значи да су  пре свега, морали да се одреде према социологији и 
легитимизују своју причу у социолошком координатном систему. 

Процес почиње експлорацијом социологије која није била „наклоњена 
телу“. Гради се појам асоматске социологије. Доказивање тезе да социоло-
гија није била сензибилисана за тело представља основу мреже коју је тре-
бало направити да би се сачували употребљиви социолошки теоријски „пар-
чићи“ за изградњу нове социолошке дисциплине. Тарнер започиње разматра-
ње класичне социологије овако: „већи део социологије још увек је суштински 
картезијански по томе што имплицитно прихвата ригидну дихотомију дух-
тело“ (Turner 1996:38). Тарнер нуди одговор и на епистемолошка питања. 
––––––––––––– 

8 Категорије традиционална социологија, класична социологија, социолошка теорија, 
социолошка традиција, веома су магловито дефинисане, па је било могуће убацити сваког 
социолога и сваку теорију, у те заједничке скупове, у складу са различитим намерама 
посебних сегмената анализе. Ово важи за све разматране текстове социологије тела. 

9 О односу социологије тела према феминистичким радовима о телу видети С. 
Игњатовић „Стратегија освајања научног поља – однос социологије тела према феминиз-
му, Genero бр.4/5, 2004, стр. 25-42. 
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Наиме, по њему, основу епистемологије модерне социологије представљало 
је одбацивање деветнаестовековног позитивизма, посебно биологизма, тј. 
идеје да се људско понашање може узрочно објаснити помоћу биологије. 
Главни предмет испитивања постало је социјално значење људских интерак-
ција. Штавише, пут изградње социологије био је такав да се она морала дис-
танцирати од еугенике, социјалног дарвинизма, медицине, социобиологије10, 
што је подразумевало и радикално „одстрањивање тела из социолошке има-
гинације“. Тако Тарнерова расправа долази до тачке коначног дефинисања 
метасоциолошке основе модерне  социологије. То је дихотомија појединац-
друштво, а не природа-култура, будући да је тело протерано из социологије 
још на самом почетку формирања науке. Након овог радикалног захвата, како 
каже Тарнер, социолозима је само преостало да створе, у складу са својим 
онтолошким преференцијама, корпус појмова од којих ће стварати „макросо-
циологију“ или „микросоциологију“. Рецимо, појмови „социјални актер“, 
„сопство“, „класа“ и „симболичка интеракција“ нису били засновани на теле-
сном. То је резултат оног првобитног бекства од биологизма и методолошког 
индивидуализма. Коначно, он закључује да би свако накнадно увођење тела у 
социологију морало бити протумачено као јерес, због реминисценције на 
опасности од биолошког редукционизма. То, наравно, неће обесхрабрити 
Тарнера (и остале социологе тела) да крену „анатемисаним“ путем да би 
преуредили социолошко поље и донели му нову и истинитију метатеоријску 
основу.  

Ако је основна онтолошка дилема социологије одувек била она између 
појединца и друштва а не између природе и културе (из чега је Тарнер закљу-
чио да је то доказ претходно одстрањеног тела из социологије), испоставља 
се да је за Тарнера тело изједначено са природом, или је бар великим делом  
коегзистентно са њом. Тако се разоткирва Тарнерово есенцијалистичко разу-
мевање тела. Оваквим избором супстантивних делова социолошког дискурса, 
дуализовањем теоријског поља, простор који је био намењен за приказ асома-
тске социологије није случајно редукован. На пример, идеја о непостојању 
тела у „микросоциолошким правцима“ социологије, базирана је на тврдњи да 
„тела нема зато што је оно избачено у време утемељења социологије“. О 
Шицу (Schutz) се говори у једној реченици, а Гофман (Goffman) се помиње у 
свега неколико реченица. Непостојање измена чак и у предговору за ново 
издање књиге, доста убедљиво наводи на закључак да је концепција првог 
издања, сасвим добро нашла своје место и смисао у оном другом издању из 
1996. године, када је превасходни циљ био да се институционализује социо-
логија тела. 

Погледајмо сада нешто другачији вид стратешког гледања уназад аутора 
––––––––––––– 

10 Веома је радикалан и бескомпромисан однос Тарнера и Шилинга према социобио-
логији, и штавише, врло је јасно вредносно одређење социобиолошких радова. Овде ћу 
само навести један Тарнеров пежоративан опис социобиологије: bastard offshoots (Turner 
1996: 61).   
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Криса Шилинга. Он каже да је „класична социологија“ имала „дуалан при-
ступ телу“, односно „историјски, тело је било присутно на одсутан начин у 
социологији“ (Shilling 1993: 9). Шилинг сматра да је дуални статус тела у 
социологији „део наслеђа које се може пратити од оснивања дисциплине и 
њеног развоја“ (Shilling 1993: 24). Такође, двоструки статус тела није био 
случајан, што значи да је социологија одувек била амбивалентна према телу.  
Ипак се може тврдити да је Шилингово размишљање много прегнантније од 
Тарнеровог. Прихватање саме могућности да је социолошко небављење 
телом заправо неки вид бављења њиме, води таквом размишљању о телу које 
не садржи чисту стратегијску инструменталност и можда представља почетну 
тачку за неке опште метатеоријске проблеме социологије тела.  

Шилинг је прихватио Тарнерово објашњење разлога за одстрањивање 
тела из социологије, допунивши га важном тезом да је Диркем морао да 
изгради науку на такав начин да она не би била редукционистички изведена 
из корпуса природних наука. Дефинисање категорија „пре-социјалног“ и „со-
цијалног“, дуализма природа-друштво (што по Тарнеру није било пресудно) и 
непостојање ни најмањих наговештаја да би могло доћи до заснивања социо-
логије тела у периоду заснивања социологије, имали су улогу епистемоло-
шког фундирања једног пројекта (утемељења социологије). Ово је много 
мање благонаклоно мишљење у поређењу с Тарнеровим приказом институ-
ционализације социологије. Са друге стране, Шилингова стратегија исцрта-
вања граница свог дисциплинарног поља саплела се о своју свевидећу наме-
ру. Прво, теоријска неодређеност је задржана као техника истовременог дис-
танцирања од тзв. асоматске социологије и ослањања на њу у процесу ауто-
ровог научног идентификовања, проналажењем зрна телесног у њима или 
уметањем тела у теорије. Да би се оправдала теза да је класична социологија 
била потпуно „бестелесна“, наоводи се сумњива тврдња да се „очеви оснива-
чи“ уопште нису бавили телесношћу. Осим Зимла као једног од утемељивача 
који се нису бавили телом као посебним предметом, помињу се Маркс, 
Диркем, Тенис, Вебер и Манхајм. Оваква теза, пак, не може бити прихваћена, 
осим ако „тело као научни предмет“ не схватимо у врло редукованом, апстра-
ктном облику. Наиме, бављење перцепцијом, физиогномијом или емоцијама 
(чиме се Зимл бавио) не може да буде не-телесно, осим у неком невероватно 
хипостазираном кључу ум-тело.  

Друго, презрени картезијанизам се појавио као ненамеравана самоод-
редница Шилинговог схватања одсуства тела из социологије. Према овом 
аутору, социологија се ретко експлицитно бавила  телом, а много више после-
дицама отеловљења или неким аспектима отеловљења (Shilling 1993: 23). Он 
такође запажа да се социолози никада нису бавили односом идеологије, 
сазнања и тела. Ово је свакако идиосинкратично са Шилинговим одређењем 
тела као материјалног, физичког и биолошког феномена, несводивог на соци-
јалне процесе и класификације (Shilling 1993: 10). Ипак, може се рећи да је то 
сагласно и с омраженом „картезијанском редукцијом“, коју су сви социолози 
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тела критиковали. Испоставило се да према Шилинговом схватању тело није 
чак ни „биологија плус друштво“, већ да је „тело једнако биологији“, док 
процес сазнања, свест, социјабилност итд. остају изван те необрађене мате-
ријалности, прилазећи јој споља.  

Треће, као и код Тарнера, ми не знамо о каквом „телу“ се говори. Тело је 
дато као шифра, а евентуална нагађања могу да се развију у складу са оним 
што знамо о досадашњим схватањима аутора. Да ли је то „тело“ просечно, 
нормално, људско11? 

Шилинг је у својој анализи односа „очева оснивача“ социологије према 
телу, нагласио да Маркс представља изузетак зато што је, без своје примарне 
намере, морао да се бави неким питањима отеловљења која су се јавила у 
разматрању односа капиталистичке технологије и „потчињених тела раднич-
ке класе“. С друге стране, примењујући претходно критикована картезијанска 
мерила, Тарнер наводи да је Маркс занемарио емоције, страсти и жељу, пла-
шећи се да би уношење елемената физиологије, непромељивости, аисторич-
ности итд. угрозило историјско-материјалистичку основу теорије, а можда 
довело и до поређења с малтузијанством. Социологија тела би, међутим, 
имала да одговори на „питања социјалне онтологије“, на ултимативно питање 
антропоцентризма модерности: шта је човек? Тарнер сматра да Маркс није 
успешно решио питање универзалности, односно историчности човекове 
природе, због тога што је страховао од исклизнућа у неки вид редукционизма. 
Марксова теорија лебди између прихватања некаквог универзалног језгра 
генеричке природе човека и опажљивих историјских модификација у правцу 
отуђења или евентуалне еманципације и повратка тој почетној тачки. Дилеме 
се јављају посебно онда када треба рећи да ли је полазна генеричка природа 
имагинарна (слично Русоовом „природном стању“), да ли је она увек кул-
турно детерминисана и у каквом односу се налазе синтагме „натурализација 
човека“ и „хуманизовање природе“ са генеричком суштином? После свих тих 
питања, Тарнер је покушао да „отелови“ Марксову причу. Преузео је појам 
„алијенације“, и развио га тако што је понудио концепт болести као најуни-
верзалнији и најближи облик људског отуђења. Уосталом, Тарнер јасно наг-
лашава да је тело у класичним теоријама дато као криптограм, из чега следи 
да ће он покушати да декодира тај појам у њима. 

Друга два аутора, Дејвид Морган и Сузан Скот, кажу да постоји скривена 
историја бављења телом у социологији код Маркса, Вебера и многих других, 
као и да треба поново ишчитати те текстове. Контрадикторна виђења „кла-
сичног“ социолошког небављења телом, индикативна су управо због истог 
фокуса – у овом случају Марксове теорије. Зашто је било неопходно да се 
––––––––––––– 

11 Ако је „тело” заправо ознака за „људско тело”, онда би политички коректни тео-
ретичари ово окарактерисали као „солипсизам људског тела”, слично ономе што ауторка 
bell hooкs назива „бели солипсизам”. Наиме, ова ауторка (осим што инсистира на писању 
свог имена малим словима) сматра да додавање придева „црна“ за blacк woman а подра-
зумевање да „жена“ у ствари значи „бела жена”, представља „бели солипсизам“. 
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реферира на једно мишљење, прилично бесплодно и опсолетно за бављење 
телом, а да се сасвим површно (или уопште) разматра нпр. феноменолошка 
социологија? Уопште, да ли је смисао бављења „асоматском социологијом“ 
био да створи још један ослонац социолозима тела у заснивању истоимене 
науке?  

Највидљивија инструментализација дијахронијског приступа телу прош-
лости социолошких теорија, јесте анализа бестелесне социологије у Тар-
неровом манифесту12. Морган, Скот и Шилинг нису тако упорно разматрали 
питање отеловљења „социологије без тела“, односно проналажења или уме-
тања телесног (ма како оно било схваћено) у теорије социолога који нису 
телу приступали као издвојеном предмету. Зашто су сви они морали да на-
пишу нешто о невидљивој историји тела у класичној социологији, уместо да 
елаборирају експлицитна решења која дају новије социолошке теорије, или 
пак, неке уже дисциплине социологије, које су се бавиле оним протераним 
телесним делом који је homo sociologicus изгубио, нпр. социологија медицине 
или спорта? Једино је Шилинг нешто више пажње посветио ауторима који су 
се бавили овим областима, као што су Бурдије, Гофман и Гиденс. „Парадок-
салност тела“ коју су социолози тела често користили као једну од ретких 
фиксних одредница свог научног предмета, може се пренети и на њихову 
аналитичку праксу, између осталог и због тога што су упорно тражили тело у 
дискурсу који су сами претходно одредили као асоматски.  

Пример Тарнеровог бављења „последњим социолошким класиком“, Пар-
сонсом, представља најбољи пример тог покушаја да се тело „уметне“ у 
социологију. Тако је Парсонсово „решење Хобсовог проблема“ прочитано на 
овај начин: Хобсова теорија је заправо материјалистичка, а не утилитарис-
тичка како ју је Парсонс тумачио, па из тога следи да би и Парсонсова кон-
цепција могла другачије да буде формулисана. Ипак, Тарнер се задржао на 
редефинисању Хобсовог, а не Парсонсовог одговора на вечити проблем 
класичног социолошког дискурса – шта чини основу друштвеног поретка? 
Цела елаборација представља заправо разматрање Хобсове теорије. Крити-
кује се његово посезање за Еуклидовом геометријом у објашњењу хаотичног 
кретања материјалних тела и увођење „политичких тела“ као решења за 
проблем друштвеног поретка. Поента Тарнерове критике била је да се кључ 
не налази у Левијатану, већ у материјалним, опажљивим „стварним“ телима, 
од којих је Хобсов теоријски модел састављен. Зашто је уопште поменут 
Парсонс када се тумачење његове теорије не елаборира? Парсонс је присутан 
искључиво као ауторитет који треба да олакша институционализацију нове 
науке.  

Проналажење тела као „одсутно присутног“ појма у тзв. класичним со-
циолошким теоријама које нису биле „корпорално свесне“, омогућило је 
––––––––––––– 

12 Наглашавам да је The Body and Society проглашен манифестом „ретроактивно“, од-
носно  деведесетих година, због чега Тарнеров приступ још више збуњује, будући да 
првобитно није имао стратешку функцију.  
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зачетницима социологије тела да се ослоне на потврђене социолошке теорије 
које су стварали „велики“ социолози, па су они важнији за ту улогу него 
некакви социолози медицине или спорта.  
 

Легитимизација предисторије социологије тела  
– производња знања и  перпетуирање 

институционалне моћи 
 

Нерешива позиција у коју су социолози тела довели своје расправе, 
настала је због једне вољно прихваћене амбиваленције. Наиме, ови аутори 
сматрају да је модерна научна подела рада произашла из картезијанског дуа-
лизма. Управо због тога се социологија бавила својим предметом, изграђеним 
на апстрактан, де-материјализован начин, помоћу категорија које су такође 
апстрактне. Из тога следи да је сваки покушај враћања методолошког 
индивидуализма или неправедно избачене res extensa у социологију, обавезно 
схваћен као зароњен у хоризонт свих погрешних (ненаучних?) покушаја 
повезивања природе и културе, биолошког и социјалног, тела и духа.  

Ово подсећа на кретање по Мебијусовој траци: када социолози тела хоће 
да „изађу“ из наизглед јасно дефинисане „унутрашњости“, и учини им се да 
су дотакли „спољашност“, испостави се да у ствари ходају по унутрашњем 
делу једне исте картезијанске траке. Тарнер и Шилинг хоће да социологизују 
„телесну реалност“, а да при томе заобиђу картезијанство и истовремено 
задрже оквир социологије у модерном облику, заједно са њеном појмовном 
апаратуром помоћу које та телесна реалност треба да буде мишљена. 

Као што је раније показано, надовезивање на доминантан класични со-
циолошки дискурс било је омогућено временском предношћу позиције соци-
олога тела (могућност „погледа уназад“). Међутим, проналажење својих дис-
курзивних претеча и квази-претеча, односно референтних облика бављења 
телесном реалношћу (филозофија, историја, медицина), треба да реализује 
другачији задатак.  

Размотримо технику који је Де Серто назвао производња сазнања. Она је 
имала да омогући читљивост магловитих поља „суседних“ теоријских подру-
чја, са сврхом која се разликује од описане тарнеровске паноптичке колони-
зације „социолошке класике“.. Произвођење сазнања дешава се заправо на 
областима која су изван социологије, зато што се ту поставља дисциплинарна 
међа, па је потребно исцртати границу.  

У тој машини стратешке производње претходећег сазнања о телесној 
реалности нашли су се Фуко, историја тела, социобиологија и филозофска 
феноменологија. Који критеријуми су примењени у разврставању на прет-
ходнике, тј. оне којима је дозвољен утицај на производњу знања социологије 
тела, а не припадају „класичној социологији“ и квази-претходнике (нпр. 
социобиологија)? Једини критеријум може бити потенцијал да се  допринесе 
формирању посебног предмета нове науке – социологије тела. То се види у 
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различитом односу према теоријама, идејама или наукама које су социолози 
тела схватили у класичном смислу углавном као друштвене (Фуко, историја, 
феноменологија) и са друге стране, односу према пољима која су базирана на 
природнонаучном знању (социобиологија). Одговарајуће бављење предметом 
који су социолози тела означили као „тело“ или „телесна реалност“, поку-
шава се пронаћи искључиво у хуманистичком научном пољу проучавања.  

 
Признате претече социологије тела – историја,  

феноменологија, медицина и Фуко 
 

Историчари тела су, према Шилингу, учинили велику услугу социо-
лозима бавећи се телима из периода који претходи осамнаестом веку, када је 
„тело било више рецептор а мање генератор значења и односа“ (Shilling 
1993:69). Тело је тада било више натурално него у каснијем добу, у коме је 
постало неприкладно (анахроно) свако натуралистичко виђење тела13. Тело је 
постало основа за дефинисање идентитета (мада је категорија „идентитета“ 
заправо деветнаестовековна), тј. натурално је тумачено као база (али незаоби-
лазна) у обликовању социјалног. Наравно, то је захтевало померање у теориј-
ском приступу, који није више смео да буде натуралистички. Због њиховог 
разумевања те радикалне промене, Шилинг је историчаре тела сврстао у 
теоретичаре који исправно приступају телу (феминистички и остали “зароб-
љеници натурализма“ нису то успели). Остаје, међутим, спорно веровање да 
се из натуралистичког редукционизма излази тако што се анализа обогати 
социјалним слојем, који се још увек, иако можда не примарно, заснива на 
представи о неком природном, неистесаном, непроменљивом телесном ко-
рену. 

Ауторов однос према историчарима тела далеко је од броделијанске 
идеје да социологија и историја нису „лице и наличје исте тканине, него сама 
тканина у свој густоћи свог ткања“ (Braudel, 1966: 99). Улога претече, која је 
недвосмислено додељена историчарима (тела), подразумева да историја само 
треба да обезбеди необрађени материјал за даљу теоријску изградњу у оквиру 
социологије тела.  

Феноменологија у свом „ортодоксном“ виду (прва Хусерлова предавања) 
подразумева не само одбацивање методологије објективних наука (природ-
них или друштвених), већ и превредновање концепта научне рефлексивности. 
Тарнер ју је сврстао у претече социологије тела, а Шилинг и Морган уопште 
не помињу феноменологију, чак ни као вид редукције и епистемолошке 
„слепе улице“.  

Прво питање које се може поставити у вези са Тарнеровим односом 
према феноменологији јесте следеће: зашто се толико упорно говори о 

––––––––––––– 
13 Ова критика “рецидива” натурализма у проучавању телесне реалности односи се 

на социобиологију и феминизам. 
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филозофској а не о социолошкој феноменологији? Ако социолози тела теже 
да буду кооптирани у социолошки дискурс, нелогично је да траже полазиште 
у некој од филозофских (а не социолошких) парадигми.  

Друга нелогичност постоји у сврставању феноменолошке мисли о телу у 
претече, а социобиологије у квазипретече социологије тела (то чине сви 
аутори). Феноменологију није лако уклопити с науком која остаје сасвим 
картезијански уоквирена, упркос покушајима Тарнера и осталих аутора да 
критикују схему ум-тело.  

Поред свега наведеног, код Тарнера постоји недоследност и недоре-
ченост у примени термина феноменологија, феноменолошки итд. Он, рецимо, 
каже да Фукоов дискурзивни детерминизам није успео да направи адекватну 
феноменологију тела, зато што је одбацио субјективност  и корпорализацију 
(Turner 1996: 233). Пре свега, у феноменологији тело није предмет на онај  
начин како га схвата Тарнер. Тело као објекат већ означава некакву апстрак-
цију и рефлексивност. Полазиште за феноменологе који се баве телесним 
јесте „свест о...“, при чему не постоји тело као априорна рефлексивна катего-
рија помоћу које се мисли Lebenswelt. Затим, Фукоово виђење телесног није 
феноменолошко. Штавише, Мерло-Понтијево и Фукоово мишљење о телу су 
два различита приступа. Коначно, изгледа да Тарнер често симплификује од-
редницу феноменолошко. Рецимо, он каже да припаднице „нових феминис-
тичких праваца“ (међу које сврстава Џудит Батлер) нису успеле да покажу 
феноменологију бола, старења итд. због деконструктивног набоја своје тео-
рије. Ово је необичан исказ имајући на уму да ова ауторка никада није гра-
дила своје поставке у оквиру феноменолошке парадигме.  

Фукоова позиција „претече“ социологије тела није никада била доведена 
у питање међу социолозима тела,, упркос променљивој оцени значаја његовог 
рада за нову науку. Морган, С. Скот, Шилинг и Тарнер говоре и о другим 
прихватљивим претходницима, нпр. о Елиасу и Мери Даглас, али сматрају да 
Фукоов значај за фундирање социологије тела заслужује посебну пажњу. 
Шилинг је Фукоову „теорију о телу“ сврстао у социјални конструкционизам, 
упркос томе што се тај правац формирао тек осамдесетих година двадесетог 
века. Поред тога, социјални конструкционизам не може служити као зајед-
нички термин за све оне теорије у којима се полази од тога да „друштво обли-
кује, ограничава и чак измишља тело“. При томе аутор доследно пренеб-
регава и социјално-конструкционистичко објашњење самог друштва (Shilling 
1993: 70). Шилинг наглашава да је важност Фукоовог рада за социологију 
тела пре свега посредна, тиме што је имала утицаја на Тарнера. Шилинг је у 
праву, пошто се целокупна иновативност Тарнерове класификације димензија 
које се тичу регулисања телесног у социјалном поретку, састоји у система-
тизовању и социологизовању Фукоове теорије.  

Тарнер је Фукоа одредио као структуралисту (у оба издања књиге The 
Body and Society). Ипак је његова улога у развоју социолошког разматрања 
тела, радикално промењена 1996. године. Тарнер се „одрекао“ Фукоа, рекав-
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ши да се то десило под утицајем Крослијеве и Франкове критике. Примедбе 
ових аутора састојале су се у томе да је Фукоов приступ телу више фокусиран 
на оно што је урађено телу, него на оно што тело ради. Међутим, Тарнер 
није понудио експлицитну парадигму која би указивала да је променио 
теоријску оријентацију, већ се једноставно сложио с тиме да је потребно уне-
ти више „феноменологије искуства“ (опет симплификација феноменологије) 
у расправу о телу, и да је његова фукоовска фаза прошла. Са друге стране, 
константно позивање на „феноменологизовање“ социологије тела14 уз при-
лично мутно значење појма „феноменологија“, наводи на помисао да је Тар-
нер фасциниран феноменологијом. Изгледа да је постојала спремност да се 
удаљавањем од Фукоа декларативно приближи феноменологији, што је мож-
да било нужно након Крослијевог контрастирања постструктуралистичког 
(фукоовског) и феноменолошког (мерло-понтијевског) тела (Crossley 2001: 
38).   

Морган и Скотова сматрају да је Фукоов опус значајно допринео прева-
зилажењу конвенционалних ограничења у социологији, чак много пре него 
што је настала дискусија о соматизацији социологије или оснивању социо-
логије тела. Једнозначно се тврди да је његов рад директно утицао на развој 
„социологије оријентисане ка телу“ а посебно се истиче његово наслеђе 
трансдисциплинарности за проблеме дефинисања предмета социологије тела 
(Morgan 1993:2). Једино место у књизи на коме се помиње постојање ограни-
чења у заснивању истраживачке агенде строго у оквиру једног подручја које 
је дефинисано линијом демаркације између наука, управо је поглавље у коме 
се расправља о Фукоу. Међутим, он овде није сврстан у структуралисте, пост-
структуралисте, социјалне конструкционисте или неку другу групу насталу 
теоријском специјализацијом у друштвеним наукама. 

Медицина је анализирана преко осврта социолога тела на Фукоову ком-
парацију социологије и медицине. Индикативан је однос ових аутора према 
Фукоовом мишљењу да се социологија не може раздвојити од медицине, тј. 
да је социологија облик примењене медицине пошто је њен прави предмет 
управљање телима, при чему се примењује парадигма знање/моћ паралелно 
на социолошки и медицински дискурс (Turner 1996: 75). Тарнер се није суп-
ротставио таквом виђењу социологије медицине или чак социологије тела (у 
питању је издање The Body and Society из 1984). Мада то није јасно речено у 
издању из 1996. године, могло би се претпоставити да је уклањањем Фукоа са 
места кључног теоретичара за обликовање социологије тела, истовремено 
одбачено и његово изједначавање деветнаестовековних процеса медикализа-
ције и социологизације. 

––––––––––––– 
14  Ово се вероватно десило под утицајем аутора који су потпуно окренути социо-

лошкој и филозофској феноменологији (Кросли). Како каже Тарнер ”Социолошки појам 
тела мора да обухвати идеју феноменолошког искуства отеловљења и фактицитет нашег 
места у свету” (Turner 1996: 33). 
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Скотова и Морган говоре о симбиотичком односу социологије и меди-
цине, управо онако како је то чинио Фуко. По њима, хибридна медицинска 
социологија није била наука о телима већ о медицински уоквиреним тема-
ма. То значи да се социологија тела мора отргнути од опасности срастања са 
медицинским дискурсом, проучавајући повезаност дихотомије ум-тело са 
медицинским симптомима или концептима болести.  

Уопште узев, социолози тела нису сасвим директно писали о медицини и 
изгледа да је однос према њој амбивалентан. Расправа је увек остајала у окви-
рима хуманистичког корпуса наука, па је веза са природњачком страном раз-
матрања телесног остајала посредна и наизглед споредна за самодефиницију 
социологије тела. Медицина јесте прећутно претеча социологије тела, а однос 
социолога тела према њој остаје нејасан. 

 
Квазипретече социологије тела – социобиологија,  
социјални дарвинизам и биолошки редукционизам 

 
На основу претходног излагања, рекло би се да у Шилинговој онтологији 

постоје различите врсте (теоријских) тела: натуралистичка тела (постојала 
су пре осамнаестог века) и натуралистичка и друштвена тела (постоје од 
осамнаестог века). Дакле, аутор је овај принцип применио при вредновању 
различитих видова бављења „телесном реалношћу“ и процени њихове ана-
хроности или наивности. Шилинг сматра да се у том промишљању телесног, 
феминистички натурализам налази у истој епистемолошкој равни са социо-
биологијом. Њихов заједнички именилац заправо је хронолошка дефиниција 
њиховог настанка – друга половина двадесетог века. Управо поменути кри-
теријум подразумева да су у том периоду тела коначно постала и природна и 
друштвена, што је значило да су се феминизам и социобиологија њиме 
бавили на погрешан (натуралистички) начин. 

Да ли је поменути критеријум довољан за Тарнерово одређење социо-
биологије15 као „слепе улице“ (Turner 1996: 215) без икакве детаљне анализе? 
Да ли је тај критеријум довољан за Шилингово контрадикторно одређење 
социобиологије као псеудо-биолошке а истовремено (парадоксално) и при-
родно-научне оријентације која има циљ да друштвене науке учини зависним 
и подређеним природним наукама? Рекло би се да је тачна Ничеова идеја да 
је знање вредније за опстанак него за истину (Grosz, 1994: 127). Сви анали-
зирани социолози тела реферирају на социобиологију на сличан начин, тј. 
постулирају да је да било каква расправа са социобиологијом немогућа и 
непожељна. Изгледа да је настанак и опстанак социологије тела подразумевао 
произвођење знања на тај начин да је социобиолошко мишљење морало бити 
одређено као квазибављење телесном реалношћу. Ниједан зачетник социо-
логије тела није сумњао у ту идеју.  
––––––––––––– 

15 О социобиологији видети рад Wilson, E.O., 1997. Čemu sociobiologija? U: D.Polšeк 
(ur.) Sociobiologija. Zagreb: Hrvatsкo sociološкo društvo. 
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Раније разматрано Тарнерово виђење почетака социологије говори о 
истој позицији овог аутора у односу на деветнаестовековни биологизам или 
социјални дарвинизам (Морган и Шилинг чине то исто али мање експли-
цитно). Социологија се дистанцирала од таквих оријентација још у току своје 
академске институционализације. Не дајући разлоге зашто треба приступити 
на исти начин са социобиологијом, Тарнер покушава да надовеже своје 
мишљење на старе облике одбране од „биологизације“ социологије. Можда 
тврдња социобиолога Вилсона (Wilson) да ће биологија револуционисати 
друштвене науке односно да ће их увести у ред правих наука (J. Maynard-
Smith 1997: 67) звучи претећи и „колонизаторски“. Ипак је вероватније да су 
Тарнер и Шилинг хтели да ојачају академску позицију нове науке тиме што 
су преузели целокупну традицију социологије (како је већ показано), укљу-
чујући и однос према несоциолошким научним подручјима. То је углавном 
подразумевало очување категорије социјалног као привилегованог социолош-
ког епистемолошког полазишта.  

Међутим, такав суд о социобиологији укинуо је сваку могућност промене 
у научном хоризонту социологије тела. Они социобиологију називају „лаж-
ном науком“ мада социобиолози користе терминологију друштвених наука и 
цитирају ауторе друштвених дисциплина. Могуће је да због тога управо 
изазивају подозрење и страх од  „колонизације“ код друштвених научника. 
пошто је приметно потпуно одбацивање и дисквалификовање социобиологије 
 међу социолозима, антрополозима, психолозима (Polšeк, 1997:14).  

Поред социобиологије, социјални дарвинизам и биолошки редукцио-
низам, као хронолошки старији аналитички „слепи путеви“ такође су став-
љени на маргину интересовања социологије тела. Подсећам да су они били 
користан контра-дискурс у време формирања социологије као науке. У одно-
су на њега је било могуће институционализовати категоријалну и парадиг-
матску, али још више професионалну структуру социологије. Због свега тога, 
социологија тела није могла да дозволи било какву научну размену са овом 
врстом редукционизма, чак ни смештање у историју идеја. Изградња сопст-
веног места у оквиру социолошког институционалног дискурса имала је 
много већи значај за изградњу стратешког односа према радовима који су се 
бавили телом на „лажно“ научни начин. 
 

Социологија тела - модерна социолошка 
дисциплина? 

 
Социолошко окретање телесности представља део општег тренда проли-

ферације студија о телу, из најразличитијих перспектива. Пробуђено интере-
совање  биоетике, медицине, студија културе и медија, родних студија итд. за 
тело и укидање његовог „депривилегованог“ статуса у друштвеним наукама, 
одвијало се на сличан начин у различитим подручјима. Теоријски разлози за 
овај процес обично се траже у постмодернистичким дебатама о кризи рацио-
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налности, истрошености парадигми, „бестелесности“ хуманистичких дисцип-
лина итд. Ипак, борбу за „де-картезијанизовање“ можемо посматрати и као 
средство једне научне субкултуре за позиционирање (нпр. институционали-
зација дискурса, професионализација науке). Јасно је да при том стратегијско 
деловање (можда баш у облику Де Сертоове схеме) представља логичан 
поступак. Уосталом, Тарнер, Шилинг, Скот и Морган никада нису поменули 
чак ни могућност да социолошко бављење телом може постојати изван науке 
која би се звала социологије тела. Чак ни на епистемолошком нивоу није 
могуће говорити о раскиду с класичном (модерном) социологијом. Тарнер 
задржава концепт социјалног који је постојао у време настанка социологије. 
Овакво схватање је имплицитно присутно и код Шилинга.  

Социологија је несумњиво настала као модерна наука што значи да је 
институционализација важан и неодвојив аспект њеног утемељења и развоја. 
Након дугог периода њеног успона, доминације и „декомпозиције“ процес 
пролиферације нових дисциплинарних поља у социологији и даље се одвија 
на исти начин. На почетку генезе социологије као науке налазила се есен-
цијализација друштва, на другом крају појављује се есенцијализација тела. 
Прва је имала дуалну природу – друштвено је представљало место укрштања 
политичког и академског. Истраживање друштвеног и инжењерски рад на 
друштвеном почињу готово у исто време (Игњатовић 2004: 26). Друштвено 
истовремено постаје предмет социолошких анализа и кључни део категори-
јалног апарата науке.  

На другом крају историјског развоја социологије налазимо социологију 
тела. „Соматофилија“ је ушла у социологију много касније у односу на друге 
дисциплине, али изгледа да је имала далеко снажније ефекте. Аутори као што 
су Тарнер, Морган, Скотова и Шилинг желели су да поставе социологију „са 
ума на тело“. У том походу нису понудили епистемолошка решења која би 
била вреднија од проблематичних појмовних конструкција као што су сомат-
ско друштво или тело-центрично друштво. Ови покушаји су углавном оста-
ли на трагу већ постојећих теоријских решења из постмодернистичког кор-
пуса, уз покушај социологизовања (пре свега увођењем варијабле „класног 
положаја“). Опредељујући се за „епистемолошки прагматизам“ социолози 
тела остају изгубљени покушавајући да реше (погрешну) дилему „да ли телу 
прићи као есенцијалиста или социјални конструкциониста“. 

 На другом, пак, плану ови аутори показују бољи прагматизам. Могуће 
је да социолошко бављење телом није било најбоље утемељено, али социоло-
гија тела јесте. Очеви оснивачи социологије тела врло успешно су решили 
своје оснивачке задатке. Исцртавање поља социологије тела омогућено је 
добром стратегијом дефинисања њене научне мисије, утемељењем најваж-
нијих ауторитета, означавањем претеча, коришћењем институционалних ме-
ханизама, стварањем научне медијске мреже, добре академске позиције и  
„седиментацијом“ научности нове дисциплине. Утемељивачи социологије 
тела од почетка су следили јасан правац – постизање одређеног степена науч-
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ности, исцртавање граница дисциплине, утемељење научне инфраструктуре, 
дефинисање предмета проучавања –  што представља типично модернистич-
ко заснивање једне науке. 
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INSTITUTIONALIZATION OF SOCIOLOGY  

OF THE BODY: ‘SOMATIZATION’ OF  
SOCIOLOGY OR ‘SOCIOLOGIZATION’ 

OF THE BODY? 
 

This paper examines the process of institutionalization of a new discipline. Sociology of 
the body was established at the beginning of the 1990s, and the process coincided with major 
changes within sociology. The model of strategic institutionalization of modern sciences was 
applied in the paper. Тhere are several aspects of the process in question: setting the boundaries 
of sociology of the body, defining the authors' position towards forerunners, and finally, the 
authors' position on contemporary perspectives on body. 
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