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Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на-Ле по са вић

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ  
ЖЕН СКЕ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈЕ У СРП СКОМ  

ДРУ ШТВУ**

(Усме ре ност на Ко со во и Ме то хи ју)

Ап стракт: У ра ду је ука за но на при сут ност ка те го ри је сва ко днев ног 
жи во та же на у ра до ви ма со ци о ло га (по сред но исто ри ча ра и ан тро по ло га) у 
срп ском дру штву. Раз ли чи те, као по пра ви лу, тур бу лент не дру штве не про ме-
не ука зу ју на не јед на ку за сту пље ност ис тра жи ва ња сва ко днев ног жи во та, тим 
пре што се ду го сма тра ло да со ци о ло ги ја про у ча ва „ва жне дру штве не до га-
ђа је“. Што су дру штве не про ме не би ле тур бу лент ни је, ка те го ри ја сва ко дне-
ви це до би ја ла је на ак ту ел но сти, бу ду ћи да сфе ра при ват но сти ап сор бу је све 
дру штве не про ме не. Оту да не чу ди да је нај ве ћи број ра до ва у ча со пи си ма, 
збор ни ци ма ра до ва, мо но гра фи ја, об ја вљен у по след ње две де це ни је, ка да је 
при вре ме ност по ста ла реч ко јом је нај лак ше опи са ти сва ко днев ни жи вот у 
Ср би ји. То нас на во ди на за кљу чак да ће у бу дућ но сти тран сфор ма ци ја сва-
ко дне ви це (же на) и да ље би ти ак ту ел на те ма у со ци о ло ги ји срп ског дру штва. 

Кључ не ре чи: сва ко днев ни жи вот, же не, по ро ди ца, срп ско дру штво, 
пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, еман ци па ци ја, Ко со во и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни жи вот ду го је био за не ма ре на ка те го ри ја ис тра жи-
ва ња у со ци о ло ги ји, тим пре што се сма тра ло да со ци о ло ги ја ис тра жу-
је „ва жне дру штве не до га ђа је“, што сва ко дне ви ца ни је би ла. Ушав ши 
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у со ци о ло ги ју за пад них, раз ви је них дру шта ва кра јем '60-их го ди на ХХ 
ве ка, сва ко днев ни жи вот не по врат но је по стао са став ни део основ не 
на у ке о дру штву. „Сва ко дне ви ца, ина че, као пред мет на уч ног ин те ре-
со ва ња, на ак ту ел но сти до би ја он да ка да по ста је ја сно да круп не по ја ве 
и про це се ни је мо гу ће по сма тра ти као ап стракт не си сте ме ко ји функ-
ци о ни шу по прин ци пу sui ge ne ris, да кле не за ви сно од ак тив но сти љу ди 
и од то га ка ко их са ми до жи вља ва ју“.1 Та ко је ин те ре со ва ње со ци о ло-
га са објек тив ног/без лич ног ста но ви шта про ши ре но и на су бјек тив ни 
ми кро план – на са гле да ва ње ствар но сти од о здо, из угла дру штве них ак-
те ра. Де це ни ја ма ко је су усле ди ле, со ци о ло ги ја сва ко днев ног жи во та 
кон сти ту и са на је као ре спек та бил на со ци о ло шка ди сци пли на. Оту да 
и мо тив за пи са ње ра да о за сту пље но сти ка те го ри је сва ко днев ног жи-
во та у члан ци ма и мо но гра фи ја ма со ци о ло га на про сто ру Ре пу бли ке 
Ср би је, у ХХ ве ку и ми ну лој де це ни ји ХХI ве ка. По се бан осврт на сва-
ко днев ни жи вот же на не из не на ђу је, бу ду ћи да се же не тра ди ци о нал-
но сма тра ју при ви ле го ва ним ак те ри ма сва ко дне ви це.2 Же не су, ме ђу-
тим, ка те го ри ја ста нов ни штва чи ји ста во ви ду ги низ го ди на ни су би ли 
пре по зна ти као ва лид ни у дру штве ним на у ка ма, што је раз лог ви ше за 
пи са ње ра да на ову те му. 

Срп ско дру штво има ло је бур ну исто ри ју, чи је су по сле ди це ви-
ше стру ко ви дљи ве у сфе ри сва ко дне ви це. Пре глед ли те ра ту ре по-
све ће не сва ко дне ви ци мо же би ти раз вр стан у не ко ли ко пе ри о да: 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, СФРЈ, Ср би ја у по след њој де це ни ји ХХ ве ка 
и Ср би ја у пр вој де це ни ји ХХI ве ка, али ће мо за по тре бе овог ра да 
ука за ти на ис тра жи ва ња у три по след ња на ве де на пе ри о да.3 Раз лог је 
што бо љи увид у те о риј ско-ме то до ло шки при ступ фе но ме ну сва ко-
днев ног жи во та у раз ли чи тим дру штве ним уре ђе њи ма и иде о ло шким 
окол но сти ма. 

Срп ско дру штво, све до дру ге по ло ви не ХХ ве ка, би ло је пре о вла-
ђу ју ће се о ско, због че га не из не на ђу је за ка сне ла при вред на и дру штве-
на мо дер ни за ци ја, ко ју је тре ба ло ре а ли зо ва ти па ра лел но са „ви ше 

1 Алек сан дар Па вло вић, Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
1918 – 1941. го ди не, Ин сти тут за срп ску ку ту ру При шти на-Ле по са вић, 2011, 18.

2 Hen ri Le feb vre, Kri ti ka sva ki da šnjeg ži vo ta, Na pri jed – Za greb, 1959.
3 О сва ко днев ном жи во ту и дру штве ном по ло жа ју же на у до ба Кра ље ви не 

Ју го сла ви је ви де ти: Ива на Ари то но вић, Дру штве ни по ло жај же на у Ср би ји у до ба 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ба шти на, св. 27, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на – Ле-
по са вић, стр. 233–257. 
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пу та по кре ну том ре кон струк ци јом ра зо ре них со ци јал них струк ту ра, 
укљу чу ју ћи и оне на ми кро пла ну, ко је се од но се на сва ко дне ви цу по је-
ди на ца, ка ко у ње го вим ма тич ним обла сти ма та ко и ван њи хо вих гра-
ни ца“.4 У скла ду са та да ва же ћим дру штве ним окол но сти ма, ауто ри су 
пи са ли о сва ко днев ном жи во ту на се лу – про стор ном окви ру нео т пор
ном на мо дер ни за циј ске про ме не. Ме ђу тим, град као про стор ни оквир 
(у пр вом ре ду Бе о град), по ја вљу је се као упо ри ште ве ли ких дру штве-
них про ме на, со ци јал не стра ти фи ка ци је, но вих на уч них и умет нич ких 
пра ва ца, као и си ро ма штва и жи во та на мар ги на ма дру штва. Тим пре 
члан ци ко ји се од но се на сва ко дне ви цу у гра ду об ра ђу ју ком плек сни-
је (под)те ме и ко ре ла ци ју раз ли чи тих фак то ра сва ко днев ног жи во та. 

На по чет ку ра да на гла ша ва мо раз ли ку ре ал ног про сто ра у ко јем 
се од ви јао сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка Ср би је. Об ја вље ни ра до-
ви (ко ји се од но се на пр ву по ло ви ну ми ну лог ве ка) по твр ђу ју да се 
у пре о вла ђу ју ће се о ском дру штву рет ко би ла пре ла зи ла гра ни ца свог 
ата ра, због че га су пред ста ве о остат ку све та би ле ма гло ви те. Ово је 
на ро чи то ва жи ло за же не, чи ји су жи во ти би ли огра ни че ни још ужим 
про стор ним кру гом. Раз ли ка је, ме ђу тим, ви дљи ва уко ли ко се освр не мо 
на ра до ве ко ји се од но се на град. „За Бе о гра ђа ни на или Шап ча ни на 
ствар ни свет до 1914. го ди не по чи њао је на дру гој стра ни Са ве или 
Ду на ва, и ње го ви ути ца ји на сва ко днев ни жи вот (...) би ли су мно го-
стру ки, сва ко днев ни, уво ђе ни су и при хва та ни по сте пе но, по ста ја ли 
‘сво ји’ – ку хи ња, ви до ви за ба ве, мо да, на чин ста но ва ња, хи ги јен ске на-
ви ке, ди на ми ка жи во та итд“.5 Пре пли та ње тра ди ци о нал ног и мо дер-
ног, се о ског и град ског, би ло је све очи глед ни је, али не у свим де ло ви-
ма Ср би је истим ин тен зи те том. Упра во та ква си ту а ци ја, усло жње на 
ре ги о нал ним раз ли ка ма, чи ни ла је ис тра жи ва ња спе ци фич но сти сва-
ко дне ви це иза зов ни јим.

До про ме на до ла зи на кон Дру гог свет ског ра та, услед де а гра ри-
за ци је, ве ли ке по кре тљи во сти ста нов ни штва, до ступ но сти но вих тех-
но ло шких до стиг ну ћа и ин фор ма ци ја (те ле фон, ра дио, ТВ), ко ји су 
усло ви ли ре кон струк ци ју сва ко дне ви це. Уко ли ко се у об зир узме ге-
о граф ски про стор чи та ве др жа ве, чи ји је Ср би ја би ла део, као и по-
кра јин ске осо бе но сти у окви ру ње, ис по ста вља се да је ша ро ли кост  

4 Ми лан Ри сто вић, „Од кон струк ци је до де кон струк ци је при ват но сти (и на-
зад) – вре ме, про стор, љу ди, пи та ња“, у: Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни жи вот 
код Ср ба у 20. ве ку, Бе о град, 2007, 9.

5 Исто, 12.
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ет нич ких гру па, је зи ка, но шње, оби ча ја и ку хи ње, оста ви ла зна ча јан 
траг на сфе ру при ват но сти. Ми гра ци је чи ја је фор ма у дру гој по ло-
ви ни ХХ ве ка тран сфор ми са на од до бро вољ них ми гра ци ја са еко ном-
ским пред зна ком (де а гра ри за ци ја, со ци јал но-иде о ло шки „ин же ње-
ринг“) до при сил них ми гра ци ја на са мом кра ју ве ка, ма ни фе сто ва ног 
у ви ду сто ти на хи ља да из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, из но ва је 
усло ви ла раз ли ке у сфе ри при ват ни сти.

Пр ва де це ни ја ХХI ве ка обе ле же на је мир но доп ским усло ви ма 
жи во та на те ри то ри ји Вој во ди не и цен трал не Ср би је, али и ме ђу на-
род ним про тек то ра том на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. Тран сфор-
ма ци ја сва ко дне ви це у та квом ин сти ту ци јал ном окви ру не ми нов на је. 
Оту да не мо же мо го во ри ти о сва ко днев ном жи во ту же на у Ср би ји са 
ци љем уоп шта ва ња, већ је пре реч о сва ко дне ви ци у раз ли чи тим ре-
ги о ни ма. Због то га не мо же мо из бе ћи ни би нар ну по зи ци ју тра ди-
ци о нал но – „мо дер но/европ ско“, ко ја се раз ли чи то ин тер пре ти ра у 
скла ду са днев но по ли тич ким по тре ба ма. Не мо же мо, ме ђу тим, из бе-
ћи ни ре тра ди ци о на ли за ци ју вред но сти на ста лу као од го вор на ег зи-
стен ци јал ну кри зу 1990-их го ди на, ни ти об но вљен тренд про ши ре них 
по ро ди ца, на ко је су не ки мла ди брач ни па ро ви при ну ђе ни, у од су ству 
бо љих усло ва за жи вот. Не мо же мо за не ма ри ти ни од ла га ње сту па ња у 
брак на ста ло из слич них раз ло га. 

Оп шта дру штве на си ту а ци ја од ра жа ва се на сва ко днев ни жи вот 
мно го ве ћим ин тен зи те том не го што се мо жда да на пр ви по глед чи-
ни. Због то га и је сте ва жно са гле да ти раз ли чи те при сту пе про у ча ва-
ња сва ко дне ви це у ра до ви ма ауто ра у ми ну лом и те ку ћем ве ку, ка ко 
би смо што бо ље са гле да ли ин тен зи тет про ме на при ват но сти, на кон-
ти ну му од ма лих „бе зна чај них“ про ме на ка кво је ко ри шће ње ра ди ја/
те ле ви зи је, до ве ли ких – на мет ну тих про ме на у ви ду си ве сва ко дне ви-
це у по је ди ним де ло ви ма др жа ве. За по тре бе ра да ко ри шће на је об-
ја вље на со ци о ло шка, исто риј ска и ан тро по ло шка ли те ра ту ра, у ви ду 
чла на ка, збор ни ка и мо но гра фи ја, ко ја пру жа увид у сфе ру при ват но-
сти, од но сно сва ко дне ви це у прет ход них 70 го ди на. Пе ри од на ко ји 
се овај рад од но си бо гат је све до чан стви ма о све сло же ни јим по јав-
ним об ли ци ма сва ко дне ви це. Оту да не чу ди што се убр за но по ве ћа ва 
број и вр ста об ја вље них из во ра, ко ји пред на уч ни ке по ста вља ју све 
озбиљ ни је ме то до ло шке зах те ве. У ис тра жи ва њи ма сва ко дне ви це, не-
до вољ но до бро ме то до ло шки уте ме ље ним, зна чај но је лак ше на га ђа-
ти и ола ко до но си ти за кључ ке. Оту да је за да так овог ра да ука зи ва ње 
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на спе ци фич но сти до са да об ја вље них ра до ва о сва ко днев ном жи во-
ту же на у срп ском дру штву, уз на ше ви ђе ње тран сфор ма ци је сфе ре 
„мун да ног“ жи во та.6 

Ср би ја у до ба СФРЈ

На кон Дру гог свет ског ра та, Ср би ја по ста је ре пу бли ка, чи ји је 
раз вој ду бо ко иде о ло шки ин стру мен та ли зо ван. Пре по зна тљи ва раз-
ли ка из ме ђу не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је и но во ство ре не СФРЈ 
(тј. ФНРЈ) би ло је на сто ја ње дру ге да до сег не до свих по ра жи во та гра-
ђа на, са мим тим и при ват но сти по је ди на ца. У со ци о ло шким (исто риј-
ским и ан тро по ло шким) ра до ви ма по све ће ним сва ко дне ви ци у до ба 
ко му ни зма у Ср би ји, пре о вла да ва став о све при сут но сти др жа ве. Сти-
че се ути сак да су за вре ме Дру гог свет ског ра та, ко му ни сти за го ва-
ра ли еман ци па тор ску по ли ти ку, по све ће ну же на ма и омла ди ни. Ни је 
те шко прет по ста ви ти да је ова ква по ру ка има ла од је ка, по го то во код 
жен ске омла ди не. „Ко му ни сти су фор мал но ис пу ни ли сво је обе ћа ње 
о еман ци па ци ји по сле до ла ска на власт“.7 Овом ста ву у при лог го во ри 
чи ње ни ца да су же не у до ба ку му ни зма до би ле пра во гла са, као и из-
јед на ча ва ње са му шкар ци ма у сфе ри имо вин ских и гра ђан ских пра ва. 
Власт у та да шњој Ју го сла ви ји, као и оста лим со ци ја ли стич ким зе мља-
ма, за го ва ра ла је прин цип дру штве не јед на ко сти. „У род ном сми слу, 
та је по ли ти ка под ра зу ме ва ла ре про дук тив на пра ва и со ци јал не ме ре 
ко ји ма су же не охра бри ва не да се фор мал но обра зу ју, да ра де ван ку ће 
и да се ан га жу ју и у по ли ти ци (за шта су по сто ја ле и по себ не кво те), 
а исто ри о гра фи су по кла ња ли ве ли ку па жњу и до при но су же на у пар-
ти зан ском по кре ту от по ра то ком Дру гог свет ског ра та“.8 На осно ву 
рас по ло жи ве ли те ра ту ре, са зна је мо и о све ма сов ни јем огра ни зо ва њу 
же на (Ан ти фа ши стич ки фронт же на, Са вез жен ских дру шта ва, Кон
фе рен ци ју за дру штве ну ак тив ност же на).9 Бу ду ћи да је пр вих го ди на 
на кон ра та у со ци ја ли зму све би ло јав но, др жа ва је не рет ко ути ца ла на 

6 Ива на Спа сић, Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та, ЗУНС, Бе о град, 2004.
7 Пре драг Мар ко вић, „Сек су ал ност из ме ђу при ват ног и јав ног у 20. ве ку“, у: 

Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Ве о град, 2007, 123.
8 Стеф Јан сен, Ан ти на ци о на ли зам, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град, 14.
9 Реч је о ис тој ор га ни за ци ји, ко ја је нај пре но си ла на зив Ан ти фа ши стич ки 

фронт же на, за тим је 1953. го ди не пре и ме но ва на у Са вез жен ских дру шта ва, а 
1961. го ди не у Кон фе рен ци ју за дру штве ну ак тив ност же на.
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сва ко днев ни жи вот сво јих чла но ва пар ти је. „Зах те ви пар ти је ишли су 
та ко да ле ко да су при мо ра ва ли же не да се од рек ну сво јих му же ва ако 
су се ‘огре ши ли о пар ти ју’ и ње ну иде о ло ги ју“.10 У де це ни ја ма ко је су 
усле ди ле до шло је до отва ра ња др жа ве пре ма За па ду, што је усло ви ло 
по пу шта ње сте га пар ти је за рад афир ма ци је при ват но сти. Ути цај За па-
да био је очи гле дан у сфе ри усва ја ња ма сов не кул ту ре и сти ло ва жи во-
та, ко ји су би ли усло вље ни по бољ ша њем жи вот ног стан дар да гра ђа на. 
По пр ви пут же на ма је га ран то ва но пра во на шко ло ва ње и обра зо ва ње 
под јед на ким усло ви ма, пра во на рад и јед на ку пла ту за исти рад, пра во 
гла са на из бо ри ма, пла ће но по ро диљ ско од су ство, со ци јал но оси гу ра-
ње, пра во на раз вод, ле гал ни пре кид труд но ће и дру го.11 Оба ве зе му жа 
и же не пре ма де ци су из јед на че не – де ца из ван брач них за јед ни ца пред 
за ко ном су по ста ла јед на ка де ци из брач них за јед ни ца. До шло је до 
про ме на и у сфе ри ауто ри те та у по ро ди ци, тим пре што су оче ви све 
ма ње би ли не при ко сно ве ни ауто ри те ти. 

Усло ви ста но ва ња у гра до ви ма, са дру ге стра не, би ли су ве о ма ло-
ши. По себ но су би ли ло ши стам бе ни усло ви же на ко је су због по сла 
до ла зи ле из уну тра шњо сти у Бе о град.12 Ти ме се еман ци па ци ја же на на 
сва ко днев ном ни воу не мо же сма тра ти пот пу ном. Оп те ре ће не рад ним 
вре ме ном и оба ве за ма, ло шим стам бе ним усло ви ма и де кла ра тив ном 
бри гом др жав ног апа ра та о њи хо вим пра ви ма, же не су и да ље би ле сто-
же ри по ро ди ца. Од го вор ност ко ју су има ле, бри га је о до ма ћин ству, де-
ци и оста лим уку ћа ни ма. Кућ ни рад и да ље је сма тран ис кљу чи во оба ве-
зом же не, што упу ћу је на за кљу чак да се же на у „кућ ном ра ду“ по сма тра 
као „не ви дљи ва же на“.13 Ње но уме ће у при ват ној сфе ри ни је до во ђе но 
у пи та ње; оно се под ра зу ме ва ло и као та кво ни је би ло вред но ва но. Же-
на у пред у зе ћу, са дру ге стра не, „по сма тра на је као ‘же на у све ту му шка-
ра ца’, тј. као же на у под руч ју ра да где до ла зи до из ра жа ја ње на бор ба за 
ег зи стен ци ју у јав ној сфе ри“.14 Оту да су пред став ни це жен ских удру же-
ња свој рад усме ри ле на пра ће ње, ана ли зу и про у ча ва ње про бле ма као 
што су: „за шти та де це и про блем фи нан си ра ња из град ње и одр жа ва ња 
де чи јих уста но ва; струч но обра зо ва ње же на и њи хов по ло жај у рад ном 

10 Ве ра Гу дац-До дић, „Же на у со ци ја ли зму: сфе ре при ват но сти“, у Ми лан Ри сто-
вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Клио, Бе о град, 2007, 167.

11 Исто, 169.
12 Исто, 173.
13 Бо жо Ми ло ше вић, Уме ће ра да, Про ме теј, Но ви Сад, 2004, 289.
14 Исто.
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од но су; дру штве на ис хра на; здрав стве на за шти та же на, по себ но за шти-
та од не же ље не труд но ће и, нај зад, дру штве но-по ли тич ка ак тив ност 
же на“.15 Ак тив но сти жен ских удру же ња би ле су ва жне, с об зи ром на 
њи хо ве по ку ша је на ме та ња про бле ма же на као оп ште дру штве них. На 
том пу ту, оства ре на је са рад ња са ве ли ким бро јем дру штве но-по ли тич-
ких, струч них и на уч них рад ни ца и рад ни ка. По да ци, ме ђу тим го во ре 
да ни је до шло до њи хо ве ре а ли за ци је. За раз ли ку од гра до ва у ко ји ма 
је рад удру же ња био ви дљив, сва ко днев ни жи вот же на на се лу и да ље 
је био под сте га ма тра ди ци о нал но-па три јар хал ног кон тек ста и у сен ци 
оби чај ног пра ва. Тим пре де кла ра тив ност на сто ја ња др жа ве за род ном 
рав но прав но шћу би ва очи глед ни ја. Раз вој на опре де ље ност др жа ве ка 
ур ба ни за ци ји и ин ду стри ја ли за ци ји пре ћут но је иза зва ла дис кри ми на-
ци ју се о ског ста нов ни штва. Же не са се ла су усло ве за еман ци па ци ју 
мо гле на ћи у сфе ри сред њег и ви со ког обра зо ва ња или при сту пом рад-
ном кон ти ген ту у гра до ви ма. Оне же не ко је су чи ни ле по љо при вред но 
ста нов ни штво има ле су за кон ски га ран то ва но пра во на основ но школ-
ско обра зо ва ње и пра во гла са. Оста ли ви до ви сва ко дне ви це би ли су 
под сте га ма тра ди ци је. 

У сфе ри обра зо ва ња би ло је све ви ше де вој чи ца и де во ја ка. Удео 
му шка ра ца и же на у основ ним и сред њим шко ла ма био је ско ро из-
јед на чен. На уни вер зи те ти ма си ту а ци ја је би ла дру га чи ја у ко рист му-
шка ра ца, али је и та мо удео же на ра стао. Ни во струч не спре ме био је 
у ди рект ној ве зи са про ме на ма у по ро дич ним од но си ма же на, на ру ша-
ва ју ћи тра ди ци о нал не обра сце у бра ку и по ро ди ци. То је та ко ђе зна-
чи ло и сма ње ње на та ли те та у Ср би ји, пре све га у град ским сре ди на ма. 
За де вој ке са се ла обра зо ва ње је пред ста вља ло ва жан ка нал дру штве не 
по кре тљи во сти, бу ду ћи да су на кон шко ло ва ња има ле ве ће шан се за за-
по сле ње и брак у гра до ви ма. У те жњи од ла ска са се ла и при бли жа ва ња 
род ној рав но прав но сти кроз уче шће у рад ном кон ти ген ту, а у кон тек-
сту ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је, же не са се ла има ле су шан су за 
про стор ном и вер ти кал ном по кре тљи во шћу. Она је пак до но си ла но ве 
про бле ме, у ви ду (ску че ног) стам бе ног про сто ра, ло ших хи ги јен ских 
усло ва у гра до ви ма, по ро ди це ко ја је (опет) на жен ским пле ћи ма. 

Очи глед на је, ме ђу тим, раз ли ка у дру штве ном по ло жа ју, као и 
сва ко днев ном жи во ту же на у Ср би ји у раз ли чи тим ин сти ту ци јал-
ним окви ри ма, ка кви су Кра ље ви на Ју го сла ви ја и СФРЈ би ли, што на 

15 Не да Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у 19. и 20. ве ку, Бе о град, 1996, 186.
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осно ву рас по ло жи ве ли те ра ту ре ни је те шко уви де ти. За раз ли ку од 
пр вог ин сти ту ци јал ног окви ра, у Ср би ји је на кон Дру гог свет ског 
ра та би ло при сут но пре по зна ва ње ва жно сти дру штве ног по ло жа ја 
же на. Не ре ше ност мно гих про бле ма, ме ђу тим, го во ри о не до вољ-
ном по све ћи ва њу па жње или чак ма ни пу ла ци ји же на ма, у иде о ло шку 
и пар тиј ску ко рист. Ис по ста вља се да су же не и по ред де кла ра тив не 
ин сти ту ци јал не по др шке за пра во би ле пре пу ште не се би, као и фор-
ми ра њу и ме ђу соб ној са рад њи жен ских ор га ни за ци ја, као јед ном од 
на чи на за кон крет ним уна пре ђе њем дру штве ног по ло жа ја. У сфе ри 
сва ко днев ног жи во та, пре све га по ро дич ног устрој ства, оне су у до ба 
со ци ја ли зма, до би ле ви ше од го вор но сти и кон тро ле над по ро дич ним 
жи во том. Ме ђу тим, му шкар ци су за др жа ли дис кре ци о но пра во по-
тен ци јал ног угро жа ва ња са мо стал но сти од лу чи ва ња же на. Та ко же на 
би ва „дво стру ко при сут на“ и „дво стру ко оп те ре ће на“, бу ду ћи да кроз 
рад ну ак тив ност до би ја је дан део ауто но ми је16, али у по ро ди ци и да ље 
мо ра при бе га ва ти не фор мал ним/суп тил ним стра те ги ја ма по бољ ша-
ња сво је по зи ци је. Тим пре и оста ле сфе ре сва ко днев ног жи во та, по-
пут сло бод ног вре ме на и по тро шње би ва ју у сен ци по ро ди це и ра да. 

У до ба со ци ја ли зма, Ср би ја је (уко ли ко за не ма ри мо Ко со во и Ме-
то хи ју) из гу би ла ста тус ви со ко фер тил не ре пу бли ке, по че му је би ла 
све слич ни ја оста лим европ ским зе мља ма. То, ме ђу тим, не зна чи да је 
на пу сти ла оста ле тра ди ци о нал не ре ла ци о не мо де ле, бу ду ћи да су брак 
и дво ро ди тељ ска по ро ди ца и да ље до ми ни ра ли над раз во дом, јед но-
ро ди тељ ским по ро ди ца ма, ко ха би та ци ја ма, ван брач ним ра ђа њи ма.17 
Мо же се ре ћи да је пре ђа шњи, тра ди ци о нал ни, ауто ри тар ни по ре дак 
од но са ро ди те љи-де ца и муж-же на био све ви ше од ба ци ван, али не и 
ис ко ре њен. Ти ме је био успо рен про цес ин ди ви ду а ли за ци је чла но ва 
по ро ди це, у пр вом ре ду же не, чи ја уло га је и да ље би ла слич ни ја тра ди-
ци о нал ној у по ре ђе њу са уло га ма оста лих чла но ва по ро ди це. 

На Ко со ву и Ме то хи ји, со ци ја ли зам је у из ве сној ме ри амор ти-
зо вао ме ђу ет нич ке ани мо зи те те. Че шће је, ме ђу тим. опи си ва но као 
при мер по зи тив ног ути ца ја на гле ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци-
је, ко ја је у том нај ма ње раз ви је ном де лу (бив ше) СФРЈ на сту пи ла 

16 О то ме све до чи по да так да је 1981. го ди не у Ју го сла ви ји број же на на ру ко-
во де ћим по зи ци ја ма био де сет пу та ма њи од бро ја му шка ра ца (ви де ти: Бо жо Ми-
ло ше вић, нав. де ло, 2004, 290).

17 Ан ђел ка Ми лић, Же не, по ли ти ка, по ро ди ца, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1994, 105.
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у де це ниј ма на кон Дру гог свет ског ра та. Са мо у прав ни со ци ја ли зам, 
за сно ван на оба ве зном и бес плат ном основ но школ ском обра зо ва њу, 
бес плат ном здрав стве ном си сте му, хи је рар хиј ској ор га ни за ци ји ра да 
и слич ним осно ва ма, у ре зул та ти ма со ци о ло шких ис тра жи ва ња при-
ка зи ван је као оквир еман ци па ци је же на.18 У та да шњим ис тра жи ва-
њи ма, углав ном за сно ва ним на де ли ма Марк са и Ен гел са, а у сфе ри 
сва ко днев ног жи во та Ле фе вра и Хе ле ро ве, пи та ње дру штве ног по ло-
жа ја же на са гле да ва но је та ко да су „же не увек оста ја ле у ап стракт ној 
и еко но ми стич кој узроч ној схе ми“.19 До ме ти оста лих ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња не рет ко су би ли де скрип тив ни, при че му су опи си ва не 
де мо граф ске, ре ли гиј ске, кул ту ро ло шке осо бе но сти од ре ђе них ет-
нич ких гру па, као и ал бан ска по ро дич на за дру га – спе ци фи чан вид 
по ро дич но-еко ном ског уре ђе ња, ко је је у на ве де ној ет нич кој гру пи 
по сто ја ло и у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка,20 без по ку ша ја ком па ра ци је 
на ет нич ком, ре ли гиј ском, род ном или не ком дру гом осно ву. У де-
це ни ја ма ко је су усле ди ле, као при о ри тет ни је те ме про у ча ва ња пре-
по зна ти су дру штве ни су ко би, ми гра ци је, из бе гла и ра се ље на ли ца 
и за ка сне ла мо дер ни за ци ја, услед че га је сва ко дне ви ца из но ва би ла 
за не ма ре на, иако су упра во на ову сфе ру на гле дру штве но-по ли тич ке 
про ме не оста ви ле еви ден тан траг. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на со ци ја ли за ци ју ге не ра ци ја же-
на (и му шка ра ца) уте ме ље ну на тра ди ци о нал но–па три јар хал ним вред-
но сти ма. Та ко, при ме ра ра ди, Ђерђ Ра пи го во ре ћи о од но су чла но ва 
за дру ге и ши ре дру штве не за јед ни це у вре ме СФРЈ на гла ша ва: „Же на 
ни ка да ни је би ло у СК и ни су ан га жо ва не у дру штве но-по ли тич ком 
ра ду. Не да оне ни су би ле осло бо ђе не тра ди ци о нал них схва та ња, не го 
ни су осло бо ђе ни тих схва та ња њи хо ви му же ви, де ве ри и дру ги. Ова кав 

18 Ви де ти: Бој ко Бо јо вић, Ме то хи ја, Је дин ство, При шти на, 1979.
19 Жа ра на Па пић, Со ци о ло ги ја и фе ми ни зам, ИИЦ, ССОС, Бе о град.1989, 40.
20 Ви де ти: Ваљ бо на Бе го ни, „По ло жај же не на Ко со ву пре ма оби чај ном пра-

ву“, Обе леж ја, бр. 6, При шти на, 1979, 131–149; Хив зи Исља ми, „Не ке зна чај ни је 
ка рак те ри сти ке но ви јег раз во ја по ро ди це и до ма ћин ста ва Ко со ва са освр том на 
но ви ји тип“, Со ци о ло шки пре глед, бр. 2–3, Бе о град, 1974; Марк Кра сни ћи, „Шип-
тар ска по ро дич на за дру га у ко сов ско-ме то хиј ској обла сти“, Гла сник му зе ја Ко со ва 
и Ме то хи је, 1959-1960, бр. 4–5; Сур ја Пу пов ци, Гра ђан ско прав ни од но си у За ко ни
ку Ље ке Ду ка ђи ни ја, За јед ни ца на уч них уста но ва Ко со ва и Ме то хи је, При шти на, 
1968, Ђерџ Ра пи, „О по ро дич ној за дру зи Ја кај из се ла Ре нов ца“, Со ци о ло ги ја, бр. 1, 
Бе о град, 1972; Ђерџ Ра пи, Са вре ме не ал бан ске за дру жне по ро ди це на Ко со ву, ИСИ 
ФФ, Бе о град, 1995.
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па три јар хал ни дух по пи та њу же на дик ти ра и њи хо во по на ша ње ван 
за дру ге: оне рет ко из ла зе из ку ће, њи хов из ла зак је оправ дан је ди но у 
слу ча је ви ма бо ле сти, бо ле сти ро ди те ља, сла ве или не ког не пред ви ђе-
ног до га ђа ја. Њи хов из ла зак и у не по сре дан ком ши лук мо ра да се пот-
кре пи ја ким раз ло зи ма“.21 На слич не за кључ ке на и ла зи мо и у ис тра жи-
ва њу Ру же Пе тро вић, ко ја ка же: „Ка да се то ме до да нео бра зо ва ност 
жен ског ал бан ског ста нов ни штва и вла да ви на нор ми оби чај ног пра ва 
ко је не до зво ља ва же ни са мо стал ну ег зи стен ци ју и еко ном ску не за ви-
сност, ја сно је за што је еко ном ска ак тив ност ме ђу Ал бан ка ма за не мар-
љи во ни ска и чак у опа да њу. Ова кве осо бе но сти по ро ди це са јед не, 
пре о би ље му шке рад не сна ге са дру ге, чвр сто др же ал бан ске же не ван 
са вре ме ног дру штва и ње го вих ути ца ја“.22 Та ко нај ве ћи број же на ни-
је имао сна ге за тран сфор ма ци ју сво је сва ко дне ви це, тим пре што су 
још од при мар не со ци ја ли за ци је вас пи та ва не у ду ху суб ми сив но сти 
му шкар цу (оцу, а ка сни је му жу). У том кон тек сту, же не су сво је ме сто 
у по ро ди ци и ло кал ној за јед ни ци нај лак ше по бољ ша ва ле ра ђа њем (му-
шке) де це. Овим се дру штве ни по ло жај же на по ве зу је ис кљу чи во са 
ро ди тељ ством. Оту да не тре ба би ти из не на ђен чи ње ни цом да су мно ге 
же не свој иден ти тет из гра ди ле на осно ву пол не уло ге, што је оте жа ло 
еман ци па циј ске ис ко ра ке. Уко ли ко по ме не мо и не за ин те ре со ва ност 
за раз вој мул ти кул тур не сре ди не, по ста је ја сно за што су же не из ју жне 
срп ске по кра ји не би ле да ље од кре а тив не тран сфор ма ци је сва ко днев-
ног жи во та, у од но су на же не из оста лих де ло ва Ср би је. 

Пе ри од пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је

У по след њој де це ни ји ХХ ве ка, сва ко днев ни жи вот по стао је све 
ви ше ис тра жи ва но по ље у срп ској со ци о ло ги ји. То ме у при лог го во-
ре збор ни ци ра до ва у из да њу Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
из Бе о гра да, мо но гра фи је23 и члан ци об ја вље ни у на уч ним ча со пи си-
ма оста лих уни вер зи тет ских цен та ра. У исто вре ме, исто ри ја при ват-
ног (и сва ко днев ног жи во та) по ста је ве о ма ак ту ел на, што је на ро чи то 
ви дљи во у окви ру еди ци је „При ват ни жи вот код Ср ба“, ко ја об ра ђу је 

21 Ђерџ Ра пи, нав. де ло, 1995, 89-90.
22 Ру жа Пе тро вић, „Де мо граф ске осо бе но сти раз во ја Ко со ва и ет нич ке при ли ке“, 

Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1991, 189.
23 У пр вом ре ду се ми сли на док тор ску ди сер та ци ју Ива не Спа сић об ја вље ну 

под на зи вом „Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та“, ЗУНС, Бе о град, 2004.
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раз ли чи те исто риј ске епо хе и упо зна је нас са ка рак те ри сти ка ма, слич-
но сти ма, раз ли ка ма и тран сфор ма ци јом сва ко днев ног жи во та на овим 
про сто ри ма. Из не над на за ин те ре со ва ност со ци о ло га за ово по ље дру-
штве ног жи во та, из ме ђу оста лог, мо же би ти об ја шње на дез ин те гра ци-
јом свих дру штве них и жи вот них сфе ра, због че га су дру штве ни ак те ри 
спро во ди ли соп стве не ви до ве бор бе про тив на ста ле си ту а ци је. Ово је 
на ро чи то не га тив но ути ца ло на фун да мен тал ну дру штве ну ин сти ту ци-
ју – по ро ди цу, што мо же ука за ти на но ву уло гу/оба ве зу ко ју су же не у 
Ср би ји на кра ју ХХ ве ка до би ле. 

Уло га и зна чај ко ју по ро ди ца пре у зи ма у дез ин те гри са ном дру-
штву је ве ли ка, али су опа сно сти и оба ве зе на мет ну те же на ма још ве ће. 
Ушав ши не при пре мље не у пе ри од пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма-
ци је, при том жи ве ћи у ста њу „ни ра та ни ми ра“24, по ро ди це у Ср би ји 
по ста ле су упо ри ште пси хо-фи зи чог пре жи вља ва ња. По сма тра но чи
та ву де це ни ју ка сни је, ти ме ни смо из не на ђе ни, бу ду ћи да су оста ле 
дру штве не ин сти ту ци је би ле у ду бо кој кри зи. Дру штве ни про бле ми 
усло жње ни су и ве ли ким при ли вом из бе гли ца и, на са мом кра ју де це-
ни је, ин тер но ра се ље них ли ца. Тре ба ука за ти и на дру штве ни по ло жај 
же не ко ји је у да том пе ри о ду био обр ну то про пор ци о на лан про це су 
еман ци па ци је. По ро ди ца је из но ва про ла зи ла кроз про цес тран сфор-
ма ци је, али за раз ли ку од пр ве по ло ви не ве ка, без чвр стог ослон ца. 
Ка да је из ме ђу два свет ска ра та до шло до тран сфор ма ци је по ро ди це, 
би ло је ре чи о на пу шта њу кон цеп та по ро дич них за дру га, на ту рал но-
про из во ђач ког ти па. Ипак, мно ге оби чај не и мо рал не нор ме и да ље 
су би ле на сна зи, ути чу ћи на по ро дич но устрој ство. На кон Дру гог 
свет ског ра та, а у кон тек ту де а гра ри за ци је и ин ду стри ја ли за ци је, из-
но ва до ла зи до тран сфор ма ци је по ро ди це, у скла ду са ко му ни стич ком 
иде о ло ги јом. У по след њој де це ни ји до ла зи до при вред ног кра ха, због 
ет нич ког су ко ба на ци ја ко је су прет ход но са чи ња ва ле др жав ну (и при-
вред ну) це ли ну. У та квој си ту а ци ји, ра ди кал ног пре ки да уоби ча је не 
сва ко дне ви це, по ро ди ца ни је има ла тра ди ци о нал но-па три јар хал но 
или пак иде о ло шко (ко му ни стич ко) упо ри ште. Пре пу ште на је се би, 
због че га су ње не об но ви тељ ске сна ге до ве де не у пи та ње. 

У струч ној ли те ра ту ри углав ном по сто ји са гла сност око то га да је 
по след ња/тран зи ци о на де це ни ја ХХ ве ка, на не ла озбиљ ну ште ту еман-
ци па ци ји же на. Уво ђе њем не ког ви да ка пи та ли зма, же не су из гу би ле 
ра ни је сте че на дру штве на и еко ном ска пра ва, ре ду ко ва но је њи хо во 

24 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 1994, 113.
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уче шће у јав ном жи во ту, што је до дат но усло жње но на ци о на ли стич ко-
ма ску ли ни стич ким дис кур сом. У на ста лој си ту а ци ји тре ба ло је из но ва 
ожи ве ти па три јар хал не – мо рал не вред но сти и нор ме, што је од же на 
зах те ва ло „тра ди ци о нал ну род ну уло гу“. До шло је до за го ва ра ња „де-
мо граф ске об но ве“ и ве ли ча ња уло ге мај ке, ука зу ју ћи на угро же ност 
сво је на ци је „ко јој пре те се ку лар на мо дер ност и ано мал но плод ни су-
се ди му сли ма ни (ко сов ски Ал бан ци и/или Бо шња ци)“.25 У сфе ри сва-
ко днев ног жи во та, то јест сва ко днев не бор бе за пре жи вља ва ње, пред 
же не су по ста вља ни зах те ви ве ћин ског мо ра ла. „Та ко је па три јар хал на 
ре то ри ка са мо про ду би ла већ по сто је ћи јаз из ме ђу иде а ли зо ва них 
пред ста ва о ро ду и им пе ра ти ва сва ко днев ног жи во та, па је у зе мља ма 
бив ше Ју го сла ви је на та ли тет, са свим на су прот при жељ ки ва ном трен-
ду, дра ма тич но опао то ком рат них го ди на“.26 Па ра док сал но, у ат мос-
фе ри за го ва ра ња остан ка же на по ред кућ ног ог њи шта, мно ге од њих 
би ле су при мо ра не да иза ђу на ули цу и укљу че се у та ко зва ни „ди вљи 
ка пи та ли зам“. То је на ро чи то ви дљи во у сфе ри ма те ри јал ног обез вре-
ђи ва ња сред ње кла се, чи ји/е при пад ни ци/е се по вла че са јав не сце не. 
Њи хо ва бор ба за оп ста нак пре ба че на је у сфе ру при ват но сти, „си ву 
еко но ми ју“ (нпр. не при ја вље не адво кат ске кан це ла ри је и ле кар ске ор-
ди на ци је, при ват ни ча со ви и слич но), ула га ње уште ђе ви не у ри зич не 
тран сак ци је или про да ја по крет не имо ви не од вред но сти, на „по лу ле-
гал ним тр жи шти ма ан ти ква ри ја та“.27 

У та квој ат мос фе ри, та ло же ној го ди на ма, пи та ње еман ци па ци је 
же на сма тра но је на зад ном, од но сно те ко ви ном со ци ја ли зма. Тре ба ло 
је рас ки ну ти све ве зе са та квом про шло шћу. Фе ми ни стич ки по ку ша-
ји по нов ног ус по ста вља ња кон ти ну и те та род не еман ци па ци је, на и ла-
зи ли су на оспо ра ва ње. Не за вид на по зи ци ја же на, би ла је усло жње на 
ста њем у ко јем је по ро ди ца узе та као ме то ни ми ја за на ци ју, што их је 

25 О пси хо ло шким по сле ди ца ма та квог дис кур са не ће мо го во ри ти у овом ра ду, 
иако сма тра мо да је то те ма ко јој тре ба по све ти ти па жњу, већ ће мо ука за ти на не-
слав не ре зул та те на ве де них (на ци о на ли стич ких) апе ла; ви де ти: Стеф Јан сен, нав. 
де ло, 2005, 32.

26 Исто, 33.
27 Не ста ја ње сред њег сло ја усло вље но је и еми гра ци јом ве ли ког бро ја чи та вих 

по ро ди ца, пре све га мла дих струч ња ка и ин те лек ту а ла ца, што пред ста вља не на док-
на див струк ту рал ни гу би так за Ср би ју. Ви де ти: Ан ђел ка Ми лић, „По ро ди ца и иза-
зо ви гло бал не тран сфор ма ци је“, у Вре ме по ро ди ца – Со ци о ло шка сту ди ја о по ро
дич ној тран сфор ма ци ји у са вре ме ној Ср би ји, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, 51.
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до ве ло у по зи ци ју ста ра те љи ца о соп стве ној на ци ји. На го ми ла ни еко-
ном ски, дру штве ни, по ли тич ки, кул ту ро ло шки и пси хо ло шки про бле-
ми усло ви ли су ста ње си ве сва ко дне ви це, из чи је пер спек ти ве је сва ко-
днев ни жи вот у до ба СФРЈ не рет ко био ју го но стал ги чар ски при зи ван. 

У тра га њу за што кон зи стент ни јим ви дом бор бе про тив на ста ле си-
ту а ци је, же не (ма хом из ур ба них сре ди на) су пру жа ле от пор на ци о на-
ли стич кој иде о ло ги ји, мо би ли за ци ји му шка ра ца, ра то ви ма... Нај лак ше је 
би ло пре по зна ти ак ти ви зам фе ми нист ки ња, ко је су на не ки на чин би ле 
укљу че не у рад ци вил ног сек то ра (нпр. Же не у цр ном). У на ста лој иде о-
ло ги ји, у ко јој је на сту пи ло де гра ди ра ње еман ци па тор ске пред ста ве о 
же ни, ни је би ло до вољ но мо гућ но сти да се же не и ма сов ни је ор га ни-
зу ју. У уну тра шњо сти зе мље, же не ни су по ка за ле ову вр сту ак ти ви зма, 
што мо же мо об ја сни ти и ве ћим ути ца јем зва нич не иде о ло ги је, као и цр-
кве ко ја по но во сту па на дру штве ну сце ну, уз све ве ћи ути цај. Као по 
пра ви лу, ова кве ак тив но сти би ле су при влач не углав ном обра зо ва ним 
же на ма из ве ћих ур ба них сре ди на, док су до гра ђа на из уну тра шњо сти 
зе мље лак ше до пи ра ле иде о ло шке и вер ске по ру ке. Оне су у та квим при-
ли ка ма, у те жњи да пре жи ве или у бри зи за му шке при пад ни ке по ро ди це 
(не рет ко мо би ли зо ва не), оста ја ле иму не на фе ми ни стич ки ак ти ви зам. У 
та да шњој ат мос фе ри, мно го је лак ше би ло не по ка за ти от пор, не го на-
и ћи на не по вољ ну или на сил ну ре ак ци ју љу ди из нај бли жег окру же ња. 

Оно што је за јед нич ко же на ма (али и му шкар ци ма) из це ле зе мље, 
је сте на сто ја ње за одр жи нор мал но сти сва ко дне ви це, то јест кон ти ну-
и те та уоби ча је ног жи во та. Че сто фо ку си ра ју ћи сво је ак ци је на по ро-
ди цу, уз кон стру и са ње но вих мо де ла по ро дич них од но са, по ли ти ча ри 
као и пред став ни ци вер ских ин сти ту ци ја, на сто ја ли су да ство ре но ви 
тип дру штва. Оно што су гра ђа ни (у пр вом ре ду же не) на сва ко днев-
ном жи во ту же ле ли је сте по вра так нор мал но сти прет ход ног мир но-
доп ског по рет ка. Оту да ни је те шко прет по ста ви ти да по ро ди це у Ср-
би ји и да нас осе ћа ју по сле ди це не ка да шње си ве сва ко дне ви це.28 

Та ко до ла зи мо до за кључ ка да су же не оста ле не моћ не пред та ла-
сом по нов ног кон сти ту и са ња на ци је, као од го вор на рас пад др жа ве, 
због че га по ро ди ца до ла зи у фо кус као основ на дру штве на ин сти ту-
ци ја, од но сно ре про дук тив на је ди ни ца. У крат ком ро ку је иде о ло ги ју 
брат ства и је дин ства тре ба ло за ме ни ти на ци о на ли стич ком, због че га 
је ре тра ди ци о на ли за ци ја по ро ди це би ла не ми нов на. Из но ва су же не 

28 Ви де ти: Ми лић 1994, 2001, 2004, 2010, Бол чић (ур.) 1995, Ни ко лић-Ри ста-
но вић 1996, Мар ко вић 1998, Бо жи но вић 1996, Г. Трип ко вић 2005, Јан сен 2005.
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под не ле нај ве ћи те рет ова квог про це са, због че га је њи хо ва „дво стру ка 
оп те ре ће ност“ – на по слу и у по ро ди ци, би ла ви ше стру ко усло жље на, 
с об зи ром на бор бу за ег зи стен ци јал ну одр жи вост и ука зи ва ње па жње 
свим чла но ви ма по ро ди це. Ни је те шко прет по ста ви ти да су ова кве ак-
тив но сти ре ду ко ва ле и ру ти ни зо ва ле сва ко дне ви цу же на, све де ну на 
основ не фор ме пре жи вља ва ња, при че му су раз вој њи хо ве со ци јал не 
ин те ли ген ци је, сло бод но вре ме, по тро шња, це ло ку пан стил жи во та, 
све де ни на за не ма ри ве (на зад не) окви ре. 

Сва ко днев ни жи вот же на  
у пр вој де це ни ји ХХI ве ка

На кон ни за дру штве них про ме на, чи је су по сле ди це и да нас при-
сут не ме ђу гра ђа ни ма Ср би је, со ци о ло зи су ин тен зив ни је при сту пи-
ли ис тра жи ва њу стра те ги ја (пре жи вља ва ња) дру штве них гру па. То ме 
све до че збор ни ци ра до ва фо ку си ра ни упра во на фор ме тран сфор ма-
ци је по ро ди це и сва ко днев ног жи во та. Же не као при ви ле го ва ни ак те
ри сва ко дне ви це, из но ва су до би ле при ли ку за ис ка зи ва ње до ми шља-
то сти у ци љу пре жи вља ва ња. Док су со ци о ло шка ис тра жи ва ња кра јем 
‘80-их го ди на ХХ ве ка ука зи ва ла на тран сфор ма ци ју по ро ди це у скла-
ду са мо дер ним вред но сти ма (реч је о ве ли чи ни, струк ту ри и сти лу 
жи во та чла но ва по ро ди ца), при че му је кра јем на ве де ног пе ри о да до-
стиг нут про сек од 3,5 чла на по до ма ћин ству, на по чет ку тре ћег ми-
ле ни ју ма при сут на је дру га чи ја тен ден ци ја. По бе ду ну кле ар ног ти па 
по ро ди це у Ср би ји у пи та ње су до ве ле број не (не га тив не) дру штве-
не про ме не. На гло оси ро ма ше ње то ком 90-их го ди на, узро ко ва ло је 
стра те ги је сва ко днев ног пре жи вља ва ња. То је нај че шће озна ча ва ло 
по вра так ра ни је од ба че ним тра ди ци о нал ним об ли ци ма по ро дич-
ног жи во та, због че га ис тра жи ва чи ни су би ли из не на ђе ни про це сом 
ре тра ди о ци о на ли за ци је. До шло је и до пре вред но ва ња срод нич-
ких ре ла ци ја, ко је су не ка да сма тра не „пре ва зи ђе ним со ци јал ним и 
кул тур ним на сле ђем“, а са да ин сти ту ци јом од стра те шког зна ча ја 
„у функ ци о ни са њу са вре ме них по ро дич них и до ма ћих за јед ни ца“.29 

29 Ан ђел ка Ми лић, „Тран сфор ма ци ја по ро ди це и до ма ћин ста ва – за стој и стра-
те ги ја пре жи вља ва ња“, у Ми лић Ан ђел ка (прир.): Дру штве на тран сфор ма ци ја и 
стра те ги је дру штве них гру па: Сва ко днев ни ца Ср би је на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, 
Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2004, 318.
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Уме сто кре та ња ко ја би во ди ла ка мо дер ни за циј ској тран сфор ма ци ји  
по ро ди це (са мим тим и сва ко дне ви це же на), у ви ду сма њи ва ња бро ја 
чла но ва по ро ди це или при бе га ва ња ал тер на тив ним ви до ви ма парт-
нер ских ве за и по ро дич них об ли ка, по но во се ја вља ју вер ти кал но 
про ши ре не по ро ди це. „Прак тич но, у не ким ве ли чи на ма смо се вра-
ти ли на го ди не по сле II свет ског ра та (уче шће про ши ре них ти по ва 
до ма ћин ста ва), а са дру ге стра не, по ја ви ле су се за ма шне гру пе по ро-
ди ца и до ма ћин ста ва ко ја су за вр ши ла сво ју ре про дук ци ју и ко ји ма у 
бли ској бу дућ но сти пред сто ји фи зич ко не ста ја ње“.30 Ово прак тич но 
зна чи да је основ на по ро дич на фор ма, ко ја је сма тра на си но ни мом за 
мо дер ни за циј ске то ко ве – ма ла ну кле ар на по ро ди ца – у опа да њу.

У кон тек сту ис тра жи ва ња сва ко днев ног жи во та же на, у пи та ње 
су до ве де ни сти ло ви жи во та же на, ауто но ми ја у од лу чи ва њу о по ро-
дич ном и соп стве ном жи во ту, реч ју, уна пре ђе ње њи хо вог дру штве ног 
по ло жа ја. Уме сто про це са на пре до ва ња, раз во ја и ин ди ви ду а ли за ци је, 
же не при бе га ва ју (тра ди ци о нал ним) стра те ги ја ма упра вља ња огра-
ни че ним ре сур си ма. Ни је те шко прет по ста ви ти да до ла зи до ин тим-
ног не за до вољ ства же на, на ста лог услед сва ко днев них фру стра ци ја. 
До бив ши у но вом31 ми ле ни ју му отво ре не мо гућ но сти за по ли тич ки, 
пред у зет нич ки, као и ак ти ви зам у ци вил ном сек то ру, же не су ипак на 
сва ко днев ном ни воу не за до вољ не ка ко сво јим по ро дич ним по ло жа јем 
у сфе ри при ват но сти, та ко и еко ном ским по ло жа јем у рад ном кон ти-
ген ту. Пи та ње је ко ли ко су гра ђа ни Ср би је уоп ште за до вољ ни сво јим 
жи во том, ста ту сом, уло га ма и по ло жа ји ма ко је оства ру ју, али се ис по-
ста вља да су же не (пре)ду го би ле ослон ци сво јих по ро дич них и срод-
нич ких гру па, због че га је ни во не за до вољ ства ви сок. 

У об зир тре ба узе ти и про ме не у основ ним функ ци ја ма по ро ди це, 
на ста лим у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка, то јест за ме не про из вод не функ ци је 
по тро шач ком. По узо ру на раз ви је ни је зе мље, по тро шач ки стил жи во та 
по стао је до ми нан тан обра зац жи во та, без об зи ра на еко ном ски ста тус 
по ро ди це. Ис тра жи ва ња ука зу ју на спор опо ра вак, у пр вом ре ду сред-
ње кла се, на кон 2000. го ди не. Овај за кљу чак из ве ден је нај пре у кон тек-
сту по врат ка ове кла се „на ста ре по зи ци је нај ве ћег дру штве ног по тро-
ша ча“32. За кљу чак је из ве ден де лом и због де ли мич но бо љих дру штве них 
окол но сти, ко је су при пад ни ци ма ове кла се пру же ни, у ви ду ис ка зи ва ња 

30 Исто, 325.
31 Услед зва нич не про ме не по ли тич ког си сте ма.
32 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 2004, 320.
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струч них и ин те лек ту ал них ве шти на, а у ци љу со ци јал не про мо ци је и на-
пу шта ња ста ња па у пе ри за ци је. Ста ње је и да ље да ле ко од за до во ља ва ју-
ћег, тим пре што ве ли ки број мла ди ћа и де во ја ка и да ље на пу шта Ср би ју, 
услед ве ли ке не за по сле но сти, али су по зи тив ни ко ра ци ви дљи ви у по ре-
ђе њу са прет ход ном де це ни јом.

Осим при пад ни ца сред ње кла се, чи ја је сва ко дне ви ца об ли ко ва на у 
скла ду са дру штве ном по зи ци јом у окви ру рад ног кон ти ген та, у Ср би ји 
на по чет ку ХХI ве ка тре ба се за пи та ти и о сва ко дне ви ци же на на се лу. 
Се ло је у до ба ко му ни зма сма тра но за о ста лом те ко ви ном не ка да шње 
по љо при вред не Ср би је. У кон тек сту ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за-
ци је, се ља штво ни је има ло при ли ке за по бољ ша ње свог дру штве ног по-
ло жа ја, што је на ро чи то ва жи ло за же не. У по след њој де це ни ји ми ну лог 
ве ка, у ста њу на ци о на ли стич ке иде о ло ги је и ро ман ти чар ског при зи ва-
ња тра ди ци је и па три јар хал них вред но сти, ова ка те го ри ја ста нов ни-
штва по ста је ре сурс за по ли тич ке по е не. Се ло и се ља штво по ста ју и 
ва жан еко ном ски ре сурс, тим пре што у си ту а ци ји про па да ња при вре-
де и на мет ну тих еко ном ских санк ци ја, по ста је је ди ни из вор за до во ље-
ња ег зи стен ци јал них по тре ба. За раз ли ку од сред ње кла се, се ља штво 
је оста ло го то во нео кр ње но про це сом па у пе ри за ци је. Ме ђу тим, то не 
го во ри о по бољ ша њу сва ко днев ног жи во та же на на се лу. Шта ви ше, у 
кон тек сту ре ви та ли за ци је ре ли ги је и ве ли ча ња на ци о нал них вред но сти, 
из но ва се ин си сти ра ло на суб ми сив ној по зи ци ји же не. На кон 2000. го-
ди не до ла зи до па ра док са, то јест па у пе ри за ци је ко ју је се ља штво из бе-
гло у прет ход ној де це ни ји. „Са мо је дан ма њи део ко ји се бла го вре ме но 
сна шао у но вим од но си ма и ус пео да пре ор јен ти ше сво ју при звод њу на 
тр жи шни обра зац по сло ва ња, ус пео је да се ин те гри ра у но ве од но се 
и да оства ри и зна чај не ма те ри јал не до бит ке; ве ћи на сит ног се ља штва 
до жи вља ва де мо граф ско и еко ном ско про па да ње“.33 

Си ту а ци ја је сло же на и за же не са Ко со ва и Ме то хи је. Про шав ши 
кроз за себ не тран сфор ма циј ске про це се, услед на ра ста ју ћег ани мо зи-
те та из ме ђу срп ске и ал бан ске ет нич ке гру пе, за же не из тог де ла Ср-
би је ни је би ло до вољ но при ли ке за еман ци па ци ју и кре а тив ни је фор ме 
сва ко дне ви це. На кон по след њих дру штве них су ко ба, о сва ко дев ном 
жи во ту же на и ни је би ло зна чај ни јих ра до ва, бу ду ћи да су об ја вље ни 
ра до ви (срп ски, ал бан ски и ино стра ни) не рет ко би ли ет нич ки при-
стра сни, због че га су ве ли ча не ка рак те ри сти ке исто ри је, тра ди ци је и 
сва ко днев ног жи во та јед не за јед ни це, уз ми ни ми зи ра ње по зи тив них 

33 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 2004, 53.
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осо би на дру ге. Ипак, по след њих го ди на че сто су ци ти ра не књи ге Ге-
ра Деј зинг са (Ger Dej zings) Ре ли ги ја и иден ти тет на Ко со ву и Хе ле не 
Здрав ко вић По ли ти ка жр тве на Ко со ву, ко је пред ста вља ју ре зул та те 
ис тра жи ва ња ре а ли зо ва них на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је. Тре ба, 
ме ђу тим, има ти у ви ду да су обо је ис тра жи ва ње ре а ли зо ва ли као не
за ви сни и не при стра сни ис тра жи ва чи из ино стран ства, што је и је дан 
од ва жних раз ло га за обез бе ђи ва ње ис пи та ни ка и сло бо ду кре та ња по 
те ре ну. Ови ис тра жи ва чи на сто ја ли су да у те рен ским ис тра жи ва њи ма 
што не при стра сни је са гле да ју сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка по кра-
ји не, у пр вом слу ча ју пре, а у дру гом на кон дру штве них су ко ба, при че-
му је ши ра на уч на јав ност до би ла ја сни ји увид у тран сфор ма ци ју иден-
ти те та и ин си сти ра ње на уло зи жр тве ан та го ни стич ких гру па на кон 
су ко ба. Тим пре и њи хо ви ра до ви спа да ју у ред че сто ци ти ра них, ка да 
је сва ко дне ви ца ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је у пи та њу. По ус по ста-
вља њу ме ђу на род ног про тек то ра та на те ри то ри ји по кра ји не, до ма ћи 
со ци о ло зи ни су би ли у при ли ци да ре а ли зу ју озбиљ ни ја ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња, због ве о ма оте жа не сло бо де кре та ња не ал ба на ца ко ја и 
да нас тра је. Осим то га, ни је би ло ни еви дент них по ку ша ја срп ских или 
ал бан ских со ци о ло га са Ко со ва и Ме то хи је да ис тра же спе ци фич но-
сти ет нич ке гру пе ко јој са ми не при па да ју. На кон јед но стра но про-
гла ше не не за ви сно сти по кра ји не од стра не при вре ме них ко сов ских 
ин сти ту ци ја све су че шћи по ку ша ји јед ног бро ја ал бан ских со ци о ло-
га и пси хо ло га, ана га жо ва них на про јек ти ма ко је фи нан си ра ју ме ђу-
на род не ор га ни за ци је34, да про на ђу и ан га жу ју ко ле ге Ср бе ка ко би 
до ла зи ли до по да та ка о жи во ту Ср ба у се вер ном де лу по кра ји не, ко јем 
са ми не ма ју при ступ, а ко ји же ле да у сво јим ис тра жи ва њи ма при ка жу 
као део ко сов ског дру штва. На осно ву при мар ног ис ку ства, ме ђу тим, 
за кљу чи ли смо да се ис тра жи ва ња на се ве ру по кра ји не ре а ли зу ју под 
окол но сти ма ко је не за до во ља ва ју на уч не кри те ри ју ме, у пр вом ре ду у 
ода би ру ис пи та ни ка, ан ке та ра и ре пре зен та тив но сти узор ка.35 

Ка да је у пи та њу ус по ста вља ње ин тер ет нич ких кон та ка та же на 
на сва ко днев ном ни воу, за хва љу ју ћи им пле мен та ци ји број них про-
је ка та ме ђу на род них и ло кал них не вла ди них ор га ни за ци ја, до ла зи ло 
је до све че шћих су сре та же на, а са ци љем по бољ ша ња дру штве ног  

34 Реч је о сле де ћим ор га ни за ци ја ма: UNDP, US AID, ICO, UNI CEF.
35 Овај ути сак сте кли смо у не ко ли ко на вра та, бу ду ћи да смо би ли све до ци ода-

би ра ис пи та ни ка на осно ву кри те ри ју ма ко ји ни су би ли ме то до ло шки ва лид ни, а 
ко ја је ре а ли зо ва ла НВО „To get her Ko so va” из При шти не.
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по ло жа ја и ква ли те та сва ко днев ног жи во та. Про блем ко ји се у овим 
слу ча је ви ма, ме ђу тим, ја вља је сте об у хват ност, од но сно ма ли број 
же на ко је су ан га жо ва не нај че шће на осно ву при мар них ве за (ком-
шиј ских, ро ђач ких, при ја тељ ских) са ак ти вист ки ња ма у ци вил ном 
сек то ру. На ве де ни про јек ти36 не ма ју на уч но (те о риј ско и епи сте мо-
ло шко), већ ан га жо ва но/праг ма тич но упо ри ште, али оно мо же по-
слу жи ти као по ла зна тач ка за си сте мат ска ис тра жи ва ња сва ко дне-
ви це же на у бу дућ но сти, уз укљу чи ва ње што ве ћег бро ја ис пи та ни ца 
у ис тра жи ва ње. На ве де ни про јек ти у скла ду су са пред ло гом ко ји је 
Ма ри на Бла го је вић из ло жи ла пре две де це ни је, а ко ји гла си да је: „за 
про ме ну ме ђу ет нич ких од но са на Ко со ву нео п хо дан про грам ет нич-
ке ин те гра ци је. Овај про грам би мо рао на ми кро, а не на ма кро ни воу 
као што то чи не еко ном ска по ли ти ка, др жа ва или кул тур на по ли ти-
ка, си сте ма тич но и пла ни ра но да уно си про ме не ко је ће во ди ти ус по-
ста вља њу рас ки ну тих ве за, људ ске ко му ни ка ци је из ме ђу при пад ни ка 
раз ли чи тих ет нич ких гру па. Под ми кро ни во ом ов де под ра зу ме ва мо 
уже гру пе ко је се фор ми ра ју на ни воу сва ки да шњег жи во та“.37 Две 
де це ни је ка сни је, си ту а ци ја у про бле ма ти зо ва ном со ци о кул тур ном 
окви ру ни је мно го дру га чи ја – за пра во, су шти на је иста. Сва ко днев ни 
аспект нео п хо дан је у оства ри ва њу афир ма ци је по што ва ња раз ли чи-
то сти, од но сно ме ђу ет нич ке то ле ран ци је. Осим то га, ра до ви ко је смо 
по ми ња ли, а чи ји је при ступ сва ко днев ном жи во ту ста нов ни ка Ко со-
ва и Ме то хи је био ви ше де скрип тив ног не го ана ли тич ког ка рак те ра, 
ипак мо гу по слу жи ти као осно ва за њи хо во кри тич ко пре и спи ти ва ње 
и упо ре ђи ва ње ка рак те ри сти ка сва ко дне ви це же на пре и на кон дру-
штве них су ко ба, ко ји су нај зна чај ни ји раз лог ре кон струк ци је сва ко-
дне ви це, нор ми, вред но сти и дру штве них про ме на уоп ште.

Очи глед но је да су у пр вој де це ни ји ХХI ве ка, же не у ју жној срп-
ској по кра ји ни до би ле при ли ку за со ци јал ну про мо ци ју у ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма и ци вил ном сек то ру. Ово је на ро чи то ви дљи во 

36 При ме ра ра ди, тре нут но је у фа зи ре а ли за ци ја про јек та „Же не за јед но за 
људ ска пра ва“, ко ји фи нан си ра Европ ска ко ми си ја, а ре а ли зи ју ло кал не не вла ди не 
ор га ни за ци је Ca ri tas и Com mu nity Bu il ding Mi tro vi ca. Су шти на про јек та је сте за-
јед нич ко ан га жо ва ње же на раз ли чи тих ет нич ких гру па из Ко сов ске Ми тро ви це, а 
са ци љем уна пре ђе ња са рад ње же на, њи хо вог дру штве ног по ло жа ја и за јед нич ког 
ло би ра ња код до на то ра ка да је у пи та њу из град ња ин фра струк тур них про је ка та. 

37 Ма ри на Бла го је вић, „Срп ске се о бе са Ко со ва од кра ја 60-их го ди на: дру-
штве ни чи ни о ци“, Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Бе о град, 439.
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код Ал бан ки, ко је су на кон де це ни је про ве де не у сен ци, у но вом ин сти-
ту ци јал ном окви ру до би ле при ли ку за еман ци па ци ју. То је очи глед-
но у При шти ни, као глав ном гра ду и уни вер зи тет ском цен тру, док у 
оста лим ме сти ма и да ље оп ста ју ста во ви о же ни као мај ци, до ма ћи ци 
и су пру зи. Бу ду ћи да на Ко со ву и Ме то хи ји вла да ви сок сте пен не за-
по сле но сти, чи ји су глав ни ак те ри же не, ни је те шко прет по ста ви ти да 
до зна чај ни је тран сфор ма ци је сва ко днев ни це за пра во и ни је до шло. 
Си ту а ци ја је не што дру га чи ја са срп ским на ро дом, пре све га у се вер-
ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја је срп ски уни вер зи тет ски цен тар 
у по кра ји ни. Не ка да из бе га ва на бу џет ска рад на ме ста, ко ја су му шкар-
ци пре пу шта ли же на ма (рад у обра зо ва њу – основ ним и сред њим шко-
ла ма, здрав ству, на шал те ри ма по шта и ба на ка) да нас су бо ље пла ће на 
од по сло ва у ин ду стриј ском сек то ру и, при ме ра ра ди, суд ству. То је 
за по сле ним Срп ки ња ма оста ви ло мо гућ но сти за по бољ ша ње еко ном-
ског по ло жа ја у по ро ди ци, на ро чи то у по ро ди ца ма где су му же ви/оче-
ви оста ли без по сла. Осим по ро ди це, до шло је и до тран сфор ма ци је 
сва ко дне ви це. У од но су на прет ход ну де це ни ју, да нас ве ћи број же на 
во ди ра чу на о уво ђе њу кре а тив ни јих са др жа ја у сва ко днев ни жи вот, у 
ви ду дру же ња, из ла за ка са при ја те љи ца ма, оби ла за ка про дав ни ца, фри-
зер ских и ко зме тич ких са ло на и фит нес цен та ра. Ис пу ње ни ји сва ко-
днев ни жи вот у ди рект ној је ве зи са бо љим еко ном ским мо гућ но сти-
ма тих же на. Са дру ге стра не, у по кра ји ни жи ви ве ли ки број ин тер но 
ра се ље них ли ца, ко ја су на мар ги на ма ло кал не за јед ни це, као и ве ли ки 
број же на ко је су не ка да ра ди ле у ин ду стриј ским по стро је њи ма, а да-
нас при ма ју ми ни мал ну нов ча ну на док на ду. Оту да је жи вот Срп ки ња 
ди рект но усло вљен ма те ри јал ним стан дар дом, као и жи во том на се ве-
ру (на се ље ном Ср би ма) или оста лим де ло ви ма по кра ји не (где су део 
ет нич ки ма њин ског ста нов ни штва). 

За кљу чак

У ра ду смо на сто ја ли да ука же мо на зна чај ис тра жи ва ња сва ко-
днев ног жи во та у срп ском дру штву, тим пре што су тур бу лент не дру-
штве не про ме не у Ср би ји кроз исто ри ју усло вља ва ле тран сфор ма ци ју 
сва ко дне ви це, та ко ђе. Ис тра жи ли смо при су ство ка те го ри је сва ко-
днев ног жи во та у ра до ви ма со ци о ло га (по сред но исто ри ча ра и ан тро-
по ло га), ка ко би смо са гле да ли то ко ве при ват но сти и дру штве ног по-
ло жа ја же на. Ис по ста ви ло се да су оне у раз ли чи тим ин сти ту ци јал ним 
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окви ри ма, по чев ши од мо нар хи је, пре ко „са мо у прав ног со ци ја ли зма“ 
до пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је, као за јед нич ку ка рак те ри сти-
ку има ле сва ко днев ни жи вот ис пу њен бор бом за ег зи стен ци ју сво јих 
по ро ди ца, усло жње ну бор бом за соп стве ну еман ци па ци ју. Та ман ка да 
се учи ни ло да ће до то га до ћи у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка, рас пад др жа-
ве узро ко вао је по ре ме ћај ин сти ту ци јал ног, као и си сте ма вред но сти, 
чи је су не га тив не по сле ди це ви дљи ве у сфе ри сва ко днев ног жи во та. 
Ста во ви о „дво стру кој при сут но сти“ и „дво стру кој оп те ре ће но сти“ 
же на у по след ње две де це ни је до би ли су но ву те жи ну у срп ском дру-
штву. О то ме све до чи ин тен зив ни је ин те ре со ва ње со ци ло га за сфе ру 
сва ко дне ви це у на ве де ном пе ри о ду. Об ја вље ни ра до ви, ко ји су нај пре 
ука зи ва ли на пре струк ту ри ра ње по ро ди це, у ви ду по нов ног по ја вљи-
ва ња вер ти кал но про ши ре не по ро ди це, за тим од ла га ње фор ми ра ња 
по ро ди це про кре а ци је, са мим тим оста мо ста љи ва ња, сма ње ње на та-
ли те та, усло жње ни сва ко днев ном бор бом за ег зи стен ци ју, чи ни ли су 
око сни цу тих ра до ва. Ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље них на кон 2000. 
го ди не ука зу ју на не што по зи тив ни ји тренд тран сфор ма ци је сва ко-
дне ви це, на ро чи то при пад ни ца/ка сред ње кла се, ко ја је 90-их го ди на 
би ла нај у гро же ни ја па у пе ри змом. Ис по ста вља се да су у де це ни ји за 
на ма при пад ни ци ове кла се до би ли не што бо ље усло ве за ис по ља ва ње 
сво јих ин те лек ту ал них, обра зов них и кре а тив них спо соб но сти, у кон-
тек сту из ла ска из за тво ре ног кру га нај бли жих срод ни ка, у ко јем су тра-
жи ли уто чи ште 90-их го ди на, за рад очу ва ња нор мал но сти. За раз ли ку 
од не што бо ље сва ко дне ви це у ве ћим ур ба ним цен три ма, же не са се ла 
још увек ни су до би ле при ли ку за уна пре ђе њем свог дру штве ног по ло-
жа ја, тим пре што је раз вој по љо при вре де у де це ни ји за на ма до ве ден 
у пи та ње. Па ра док сал но, ис по ста вља се да су же не са се ла рад но ак-
тив не у ин ду стри ји у до ба со ци ја ли зма, на кон кра ха ин ду стри је ма хом 
оста ле без по сла. Бор ба за ег зи стен ци ју све де на је на ба вље ње по љо-
при вре дом, без мо гућ но сти за ра де. Та ко су не ка да шњи ин ду стриј ски 
рад ни ци и рад ни це са се ла, у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ке тран сфор-
ма ци је по ста ли гу бит ни ци, на ро чи то у по ре ђе њу са сво јим ком ши ја ма 
и срод ни ци ма ко ји су се пер ма нент но ба ви ли по љо при вре дом. Ка да 
се по ме не и ре тра ди ци о на ли за ци ја, о ко јој је у ра ду би ло ре чи, ја сно је 
за што сва ко днев ни жи вот же на на се лу на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма 
не ка рак те ри шу еман ци па тор ски ко ра ци.

Си ту а ци ја је до дат но сло же на на пост кон фликт ном де лу те ри-
то ри је Ср би је – Ко со ву и Ме то хи ји, где је до шло до про ме на у свим 
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обла сти ма жи во та. Раз ли чи те ет нич ке и кла сне гру пе про ла зе кроз 
раз ли чи те про це се тран сфор ма ци је сва ко дне ви це. Док за Ал бан ке из 
ур ба них сре ди на пе ри од под ме ђу на род ним про тек то ра том пред ста-
вља при ли ку за еман ци па ци ју, у ви ду бо љих усло ва за обра зо ва ње и за-
по сле ње, оне ко је и да ље жи ве у ру рал ном окру же њу не мо гу на ве сти 
та кве про ме не на бо ље. Код Срп ки ња до тран сфор ма ци је до ла зи за-
ви сно од то га да ли се ра ди о ин тер но ра се ље ним ли ци ма, ме шта ни ма 
ен кла ва у пот пу ном ал бан ском окру же њу или Срп ки ња ма са се ве ра 
по кра ји не, где је се ди ште При штин ског уни вер зи те та и оста лих нај-
ва жни јих ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је. Уко ли ко по ме не мо за ра де 
за по сле них у бу џет ском сек то ру, ко је су сва ка ко бо ље од за ра да за по-
сле них у та ко зва ним ко сов ским ин сти ту ци ја ма, ја сно је да је еко ном-
ски стан дард Срп ки ња ви ши од стан дар да же на из оста лих ет нич ких 
гру па. То је ди рект но ути ца ло на бо љу по зи ци ју у по ро ди ци, као и 
ви ши ни во све сти о соп стве ним по тре ба ма за сло бод ним вре ме ном, 
дру же њем, пу то ва њи ма и по тро шњом. Иако о на ве де ном и да ље не по-
сто ји до во љан број об ја вље них ра до ва, си ту а ци ја на те ре ну ука зу је на 
низ спе ци фич них про ме на при ват но сти и сва ко днев ног жи во та ко је 
су, ме ђу тим, ди ску та бил не у си ту а ци ји угро же не без бед но сти срп ске 
ет нич ке гру пе, до ко јих по вре ме но до ла зи. Ти ме ком плек сност про-
бле ма одр жи во сти но вих фор ми сва ко днев ног жи во та на Ко со ву и 
Ме то хи ји би ва ја сни ја. 

Уоп ште узев ши, срп ско дру штво и да ље тра га за сво јим ин сти ту-
ци јал ним упо ри штем. У раз ли чи тим ре ги о ни ма тог дру штва, сва ко-
днев ни или ду го роч ни при о ри те ти раз ли чи ти су. За јед нич ки име ни те-
љи свих ре ги о на, ипак, је су ни зак жи вот ни стан дард и од су ство ја сне 
ви зи је бу дућ но сти, због че га сма тра мо да ће ис тра жи ва ња о сва ко-
днев ном жи во ту у Ср би ји и да ље би ти ак ту ел на те ма ме ђу со ци о ло-
зи ма. Не ре ше ност про бле ма дру штве ног по ло жа ја же на, под ко јим се 
под ра зу ме ва низ ег зи стен ци јал них и сва ко днев них про бле ма, та ко ђе 
све до чи о не ис црп но сти ове ис тра жи вач ке те ме.

Ци ти ра на де ла

Бла го је вић 1991: М. Бла го је вић, „Срп ске се о бе са Ко со ва од кра ја 60-их го ди на: 
дру штве ни чи ни о ци“, Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Бе о град, 423–441. 

Бо жи но вић 1996: Н. Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у 19. и 20. ве ку, Бе о град.
Бо јо вић 1979: Б. Бо јо вић, Ме то хи ја, Је дин ство, При шти на.



Ивана Аритоновић376

Гу дац-До дић 2007: В. Гу дац-До дић, „Же на у со ци ја ли зму: сфе ре при ват но сти“, у 
Ми лан Ри сто вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Клио, 
Бе о град, 165-204.

Јан сен 2005: С. Јан сен, Ан ти на ци о на ли зам, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град.
Le feb vre 1959: H. Le feb vre, Kri ti ka sva ki da šnjeg ži vo ta, Na pri jed – Za greb. 
Мар ко вић 2007: П. Мар ко вић, „Сек су ал ност из ме ђу при ват ног и јав ног у 20. ве-

ку“, у: Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Ве о град, 
101-130

Ми лић 1994: А. Ми лић, Же не, по ли ти ка, по ро ди ца, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град.

Ми лић 2004: А. Ми лић, „Тран сфор ма ци ја по ро ди це и до ма ћин ста ва – за стој и 
стра те ги ја пре жи вља ва ња“, у Ми лић Ан ђел ка (прир.): Дру штве на тран сфор
ма ци ја и стра те ги је дру штве них гру па: Сва ко днев ни ца Ср би је на по чет ку тре
ћег ми ле ни ју ма, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, Бе о град, 317-347.

Ми лић 2010: А. Ми лић, „По ро ди ца и иза зо ви гло бал не тран сфор ма ци је“, у Вре ме 
по ро ди ца – Со ци о ло шка сту ди ја о по ро дич ној тран сфор ма ци ји у са вре ме ној Ср
би ји, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду, Бе о град, 13-32.

Ми ло ше вић 2004: Б. Ми ло ше вић, Уме ће ра да, Про ме теј, Но ви Сад, 2004.
Па пић1989: Ж. Па пић, Со ци о ло ги ја и фе ми ни зам, ИИЦ, ССОС, Бе о град.
Пе тро вић 1991: Р. Пе тро вић, „Де мо граф ске осо бе но сти раз во ја Ко со ва и ет нич ке 

при ли ке“, Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе-
о град, 173–191.

Пре до је вић 2001: Ј. Пре до је вић, „Тран зи ци ја фер ти ли те та у ра до ви ма ал бан ских 
ауто ра са Ко со ва и Ме то хи је“, Ста нов ни штво, 1-4, Бе о град, 131-156.

Ра пи 1995: Ђ. Ра пи, Са вре ме не ал бан ске за дру жне по ро ди це на Ко со ву, ИСИ ФФ, 
Бе о град. 

Ри сто вић 2007: М. ри сто вић, „Од кон струк ци је до де кон струк ци је при ват но сти (и 
на зад) – вре ме, про стор, љу ди, пи та ња“, у: Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни 
жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Ве о град, 2007, 5-29.

Спа сић 2004: И. Спа сић, Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та, ЗУНС, Бе о град.

Ли те ра ту ра

Ари то но вић 2009: И. Ари то но вић, Срп ске же не на Ко со ву и Ме то хи ји у рат ном 
окру же њу, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић.

Ари то но вић 2010: И. Ари то но вић, „Не ки узро ци и по сле ди це дру штве них су ко ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји“, Ба шти на, св. 28, 321–343. 

Бе го ни 1979: В. Бе го ни, „По ло жај же не на Ко со ву пре ма оби чај ном пра ву“, Обе
леж ја, бр. 6, При шти на, 131–149.

Исља ми 1974: Х. Исља ми, „Не ке зна чај ни је ка рак те ри сти ке но ви јег раз во ја по ро-
ди це и до ма ћин ста ва Ко со ва са освр том на но ви ји тип“, Со ци о ло шки пре глед, 
бр. 2–3, Бе о град. 



Истраживања свакодневице женске популације у српском друштву 377

Јан сен 2005: С. Јан сен, Ан ти на ци о на ли зам, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град. 
Ca stells 2002: М. Ca stells, Moć iden ti te ta, Gol den mar ke ting, Za greb.
Кра сни ћи 1959-1960: М. Кра сни ћи, „Шип тар ска по ро дич на за дру га у ко сов ско-ме-

то хиј ској обла сти“, Гла сник му зе ја Ко со ва и Ме то хи је, бр. 4–5. 
Кра сни ћи 1962: М. Кра сни ћи, „Еко ном ски аспек ти шип тар ске по ро дич не за дру ге 

на Ко со ву и Ме то хи ји“, Збор ник ра до ва еко ном ког фа кул те та, При шти на.
Le feb vre 1959: Н. Le feb vre, Kri ti ka sva ki da šnjeg ži vo ta, Na pri jed – Za greb.
Лу кач 1978: Ђ. Лу кач, „Пред го вор“, у Хе лер, Аг неш, Сва ко днев ни жи вот, Но лит, 

Бе о град, 1–18.
Пре до је вић 2002: Ј. Пре до је вић, „Тра ди ци о нал ни брач ни и по ро дич ни од но си ал-

бан ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је у све тлу за ко ни ка Ље ке Ду ка ђи-
ни ја“, Ста нов ни штво, 1-4, Бе о град, 129–145 .

Пу пов ци 1968: С. Пу пов ци, Гра ђан ско прав ни од но си у За ко ни ку Ље ке Ду ка ђи ни ја, 
За јед ни ца на уч них уста но ва Ко со ва и Ме то хи је, При шти на.

Ра пи 1972: Ђ. Ра пи, „О по ро дич ној за дру зи Ја кај из се ла Ре нов ца“, Со ци о ло ги ја, бр. 
1, Бе о град.

Re i neck 1987: Ј. Re i neck, „Ur ba ni za ci ja i pro ces tran sfor ma ci je po lo ža ja Al ban ke na 
Ko so vu“, Et no lo ške sve ske, Be o grad, 159–169.

Чеј ни 2003: Д. Чеј ни, Жи вот ни сти ло ви, КЛИО, Бе о град.



Ивана Аритоновић378

Iva na ARI TO NO VIć 

RE SE ARCH OF EVERYDAY LI FE OF WO MEN IN THE 
SER bIAN SO CI ETY TA KING ESPE CI ALLY IN TO  

CON SI DE RA TION KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

The aut hor at temp ted to show the pre sen ce of the ca te gory of everyday li fe 
of wo men in the works of so ci o lo gists (in di rectly hi sto ri ans and anthro po lo gists) 
in the Ser bian so ci ety. The aut hor was mo ti va ted to wri te this pa per by the fact it 
was abo ut in suf fi ci ently tre a ted phe no me non in do me stic so ci o logy. Nu me ro us, 
as a ru le, tur bu lent hap pe nings in dif fe rent ide o lo gi cal cir cum stan ces ap pro pri a-
ted to Ser bian so ci ety, in di ca te to the une qu al le vel of pre sen ce of the ca te gory of 
everyday li fe re se arch all the mo re so it was con si de red so ci o logy stu died “im por-
tant so cial events”. The mo re hap pe nings in the so ci ety we re tur bu lent, the mo re 
ca te gory of everyday li fe be co mes ac tual, sin ce the sphe re of pri vacy is re flec ted 
by all so cial chan ges. Thus, it is not sur pri sing that the lar gest num ber of pa pers 
in ma ga zi nes, col lec tion of pa pers, mo no graph pu bli ca ti ons was pu blis hed in the 
last two de ca des, when the tem po ra ri ness be ca me the word by which it was the 
easi est way to de scri be everyday li fe in Ser bia. Ge ne rally spe a king, Ser bian so ci-
ety is se ar ching its in sti tu ti o nal fo o ting any lon ger. Everyday or long-term pri o-
ri ti es are to be dif fe rent in dif fe rent re gi ons or so ci e ti es. Thus, com mon de no mi-
na tors of all re gi ons are low stan dard and ab sen ce of cle ar vi sion of fu tu re, due to 
that we think re se ar ches on everyday li fe in Ser bia are go ing to be ac tual the me 
amongst so ci o lo gists any lon ger. Non-re so lu tion of the so cial po si tion of wo men 
un der which se ri es of exi sten ti al and everyday pro blems are im plied, te sti fi es on 
the inex ha u sti bi lity of this the me to be re se ar ched. 

Key words: everyday li fe, wo men, fa mily, Ser bian so ci ety, post-so ci a list tran-
sfor ma tion, eman ci pa tion, Ko so vo and Me to hia.

Рад је пре дат 25. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


