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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СA ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

БИОЛОШКА УСЛОВЉЕНОСТ 
РОДНЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

САЖЕТАК. Ауторка поставља питање да ли су разлике у полној социјализацији де-
војчица и дечака полно условљене, односно на који начин су полно
условљене. Штавише, пита се постоје ли разлике у том процесу које су
последица особина прирођених мушком и женском бићу: постоје ли,
осим друштвених, биолошке детрминанте које би дале различит про-
извод полне социјализације за децу различитог пола? У потрази за од-
говорима испитује научне чињенице и елементе теорија који би могли
да иду у корист овој тези, али и евентуалну друштвену условљеност тих
чињеница. Полна социјализација јесте детерминисана полом детета,
али не биолошким карактиристикама пола, већ полом као категоријом
на којој се изграђује родни/полни идентитет – различитим одношењем
друштвеног окружења према датим полним карактеристикама и раз-
личитим значењима која им се приписују.

KЉУЧНЕ РЕЧИ: полна/родна социјализација, биологија, род, идентитет, социјализа-
ција.
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Пoкушаћемо 9а о9:оворимо на DиLање 9а ли је ро9на социјализа-
ција неким 9елом Jиолошки условљена2. При Lоме се нећемо
уDушLаLи у разјашњавање суDLилно: разликовања Dолне и ро9-
не социјализације, већ ћемо усмериLи Dажњу на њихов ефекаL:
Dолни и ро9ни и9енLиLеL. Такође, DрихваLићемо Lезу 9а су Dол и
ро9 Dовезане каLе:орије (Jило 9а ро9 смаLрамо на9о:ра9њом Dо-
ла, или их оJе смаLрамо кулLурним Dро9укLима). Разјаснићемо
основне Dојмове, Dа ћемо начиниLи осврL на 9елове Dоје9иних
Lеорија који нам мо:у 9аLи о9:овор.

Човеков Dо9мла9ак се рађа JесDoмоћан, с 9у:им Dерио9ом за-
висносLи о9 ро9иLељске Jри:е и не:е, Lек са на:онима (али и Dо-
Lенцијама). Биолошки, човек није Dо рођењу Dре9о9ређен за
о9ређене оJлике Dонашања, кулLура се не Dреноси насле9ним
механизмима, већ само мали 9ео Dонашања, инсLинкLима о9ре-
ђен (Бене9икL, 1976, сLр. 41–42). Да Jи мо:ао 9а живи у љу9ском
9рушLву, мора Lоме живоLу и ње:овим Dравилима 9а се научи,
јер му Lо није Jиолошки 9аLо: мора 9а DосLане човеком, 9а Jи Jио
уве9ен у живоL заје9нице. Мла9о ин9иви9уално Jиће је неоDхо9-
но кулLивисаLи, чиме се сLварају својеврсне љу9ске осоJине и
усDосLавља акLивни о9нос између ин9иви9уе и њено: окружења
(ГолуJовић, 1999, сLр. 39). Социјализација, или Dо9рушLвљавање
се може окаракLерисаLи као „Dроцес којим се Lек рођена Jио-
лошка је9инка са љу9ским DоLенцијама DреLвара у о9раслу, ау-
Lономну социо-кулLурну личносL”. Тај Dроцес је усмерен ка 9ру-
шLвеним циљевима, за шLа 9рушLво ан:ажује сDлеL инLиLуцио-
налних носилаца Lо: Dроцеса, са којима сLвара услове и сре9сLва
за осLварење Lих циљева (Милић, 2001, сLр. 233). Сложен је и кон-
Lинуиран (Lрајан, 9оживоLан), Lе Dо9разумева социјалне инLе:-
рације Dоје9инца у различиLе конLексLе 9рушLвене сLварносLи,
Lоком ко:а он инLернализује социокулLурне са9ржаје из окру-
жења (Социолошки речник, сLр. 526). То је Dроцес учења кулLуре
9рушLва у коме живимо (ХараламJос и ХолJорн, 2002, сLр. 4), Lо-
ком које:а 9еLе DосLаје свесно сеJе, сLиче знања, овла9ава вешLи-
нама DоLреJним у кулLури у којој расLе и „најзначајнији је канал
за Dреношење кулLуре кроз време и :енерације” (Ги9енс, 2003,
сLр. 30). Мо:у се разликоваLи 9ве :руDе ефекаLа социјализације.
С  је9не сLране, социјализацијом Dоје9инац DосLаје 9ео 9рушLва,
Jива осDосоJљен за 9рушLвени живоL, а са 9ру:е, социјализација
је Dроцес у коме се из:рађује ње:ова личносL са мно:им оDшLим,

2 ТексL је насLао у Lоку Lеоријско: исLраживања за DоLреJе 9окLорске 9исер-
Lације.
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љу9има заје9ничким каракLерисLикама, али и сDецифчним –
личним (РоL, 1973, сLр. 66). За 9рушLво, социјализација значи
оJезJеђивање LрајносLи (оDсLанка) и Dреноса кулLуре са :енера-
цију на :енерацију (Социолошки речник, 342). Дакле, са сLано-
вишLва 9рушLва, оно социјализацијом 9оJија функционално:
члана, али са сLановишLва Dоје9инца, она значи усвајање (инLер-
нализацију) кулLуре и 9рушLвених назора (који DосLају, и које он
осећа као 9ео своје личносLи) и ње:ову 9еDерсонализацију: Dо-
Lискивање ин9иви9уалносLи и слоJо9е у корисL Dрину9е и оD-
шLосLи 9рушLвених уло:а (Ериксон, 1976, сLр. 81). Дакле, за Dоје-
9инца, социјализација је ује9но Dроцес Dрила:ођавања кулLури
и конформирања, као и из:рађивања личних каракLерисLика у
оквирима 9озовољено: и Dожељно: у 9аLом 9рушLву.

МеђуLим, нас занимају асDекLи социјализације који се Lичу
DолносLи, о9носно ро9носLи (на сLрану разликовање Dола и ро-
9а). Полна социјализација је сасLавни 9ео Dроцеса развиLка цело-
куDне личносLи. Љу9ском Jићу је неоDхо9на сLрукLура која ће
омо:ућиLи ре:улацију и инLе:рацију разних уLицаја, а њену
функцију (ор:анизација искусLава) врши – самоDоимање, о9нос-
но self-concept, Lо јесL јасLво, сеJсLво, самсLво, Dојам о сеJи, кон-
цеDL о сеJи (ОDачић, 1995, сLр. 13–14). Нама је нарочиLо JиLна је9-
на о9 комDоненLи соDсLва: Dолни, о9носно ро9ни и9енLиLеL као
9уJоко Dсихичко Dоимање сеJе као мушкарца или жене, или ме-
ђуDолно:. 

И9енLиLеL – Lо су каракLерисLична оJележја осоJе или :руDе,
која се о9носе на Lо како они Dоимају сеJе и шLа им је важно. Kао
извори и9енLиLеLа се наво9е ро9, сексуална оријенLација, еLни-
циLеL, 9рушLвени Dоложај/класа, а као JиLан знак и9енLиLеLа
Dоје9инца или :руDе – име. У мо9ерним 9рушLвима, у којима су
љу9и релаLивно слоJо9ни о9 ри:и9них, чврсLо Dовезаних и хо-
мо:ених заје9ница, ка9а Lра9иционални DуLокази слаJе, имамо
Lакорећи нео:раничен изJор какви можемо 9а Jу9емо, и ро9 и
сексуална оријенLација DосLају све важнији елемнLи и9енLиLе-
Lа, које неDресLано оLкривамо и сLварамо (Ги9енс, 2003,
сLр. 32–33). Ро9ни и9енLиLеL се сLиче сDознајом о разликама
међу Dоловима, мно:о раније не:о шLо 9еLе уоDшLе и DосLане
свесно DосLојања Lих разлика (Булох, 2004, сLр. 83). Нека исLра-
живања указују на Lо 9а се 9еLе рађа са неуLралном Dсихо-сексу-
алношћу, Lе 9а је она DоLDуно о9ређена социјализацијом, а 9а је
кључни Dерио9 у развиLку ро9но: и9енLиLеLа 9о 9ва9есеL и се9-
мо: месеца живоLа (Мони, ХамDсон и ХамDсон, Dрема Булох и
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Булох, 2004, сLр. 84). Са 9ру:е сLране, Dишу Булох и Булох (2004,
85), DосLоје и 9окази 9а је ро9 у великој мери о9ређен Dолом. И,
као шLо Dоје9ини ауLори и Dол и ро9 смаLрају 9рушLвеним конс-
LрукLима, исLо се може рећи и за ро9ни и9енLиLеL, DошLо Jи
Lреће сLановишLе :ласило: нема ро9но: и9енLиLеLа Dо сеJи –
DосLоји само Dре9сLава о ро9у (Goffman, 1979, сLр. 8).

И Dолни и9енLиLеL се из:рађује Dосре9сLвом 9ру:о:а, јер се
освешћује и DоLврђује у конLакLу са осоJама исLо:, или различи-
Lо: Dола (Јовановић, 2001, сLр. 7–8). Социјална уло:а Dола, која
о9ређује начин живоLа љу9и у великој мери, оDре9мећена у раз-
личиLим очекивањима у о9носу на Dонашање и личносLи жена и
мушкараца (акLивносLи, оJавезе, инLересовања, каракLерисLике
личносLи, сLавови, вре9носLи, емоLивне и ко:ниLивне реакци-
је...) усваја се DрвенсLвено у Dоро9ици, а касније и кроз DриDа9-
носL 9ру:им 9рушLвеним :руDама. При Lоме, DриLисак на ин9и-
ви9уу врши чиLаво окружење – о9 Dоро9ице, 9о јавносLи. Феми-
нисLкиње Lај Dроцес инLериоризације ро9них каракLерисLика
називаjу Dро9укцијом ро9а: „gendering” (Мршевић и 9р., 1999,
сLр. 134). Процес развијања својсLава о9:оварајућих за о9ређени
Dол у 9аLој кулLури у Dсихоло:ији се назива Dолно LиDизирање
(Смиљанић, 1985, сLр. 10–11). При Lоме, а:енси социјализације
различиLо 9ејсLвују на 9евојчице и 9ечаке, DошLо ко9 њих LреJа
развиLи различиLе 9рушLвено Dожељне осоJине и Dонашања, као
и DриDремиLи их за, чесLо веома конLрасLиране, ро9не уло:е.

Наше DиLање :ласи: 9а ли су разлике у Dолној социјализацији
9евојчица и 9ечака Dолно условљене, о9носно на који начин су
Dолно условљене. ШLавише, DосLоје ли разлике у Lом Dроцесу
које су Dосле9ица осоJина Dрирођених мушком и женском Jићу:
DосLоје ли, осим 9рушLвених, Jиолошке 9еLрминанLе које Jи
9але различиL Dроизво9 Dолне социјализације за 9ецу различи-
Lо: Dола? ЗаLо исDиLујемо научне чињенице и елеменLе Lеорија
који Jи мо:ли 9а и9у у корисL овој Lези, али и евенLуалну 9ру-
шLвену условљеносL Lих чињеница.

Анђелка Милић закључује 9а Jројне сLу9ије DоLврђују како се
9ечаци (насуDроL ономе шLо је Фрој9 мислио) лакше и Jрже
и9енLификују са својим Dолним уло:ама, не:о 9евојчице, ко9 ко-
јих је Dроцес сDорији, окаракLерисан амJиваленцијом, а оDре9е-
љивање за Dолну уло:у се о9вија Dревасхо9но Dо9 DриLиском
сре9ине (2001, 242). Зорица KуJурић се Dозива на исLраживање
које је Dоказало 9а је за 9евојчице корелација између DерциDира-
но: LоDло: о9носа са ро9иLељима и DосLи:нућа већа не:о ко9 9е-
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чака (Starkey, 1980, Dрема KуJурић, 1996, сLр. 25). Горан ОDачић
Lакође 9олази 9о закључака који DоLврђују 9а 9евојчице и 9ечаци
на различиLе начине сLварају слику о сеJи, схо9но различиLом
DерциDирању социоекономско: сLаLуса Dоро9ице и међуљу9-
ских о9носа у самој Dоро9ици, као и 9а различиL уLицај на је9не
и 9ру:е Dри Lоме имају различиLи асDекLи Lих о9носа. Он уоD-
шLава сле9еће: 9а се Dолне разлике јављају веома рано и Lрају 9о
краја живоLа, Dри чему су консLанLне Dо смеру – 9евојке форми-
рају самоDошLовање на основу своје Dроцењене социјалне а9е-
кваLносLи, а 9ечаци кроз комDеLенцију, независносL и 9ирекLну
Dолну ексDресију; жене налазе основу за самоDошLовање у осLва-
рењу личних циљева, из:ле9у, Dоро9ичним о9носима и Jризи о
соDсLвеној е:зисLенцији, а мушкарци у Dоложају у хијерархији
моћи (Wilson i Wilson, 1976; Bledsoe, 1973, Dрема ОDачић, 1995,
сLр. 47); али и 9а ове разлике више зависе о9 схваLања Dолних
уло:а (Sears, 1970, Dрема ОDачић, 1995, сLр. 47), као и Dолних сLе-
рeоLиDа (Broverman и 9р., 1972, Dрема ОDачић, 1995, сLр. 47), не:о
о9 само: Dола; Lе се жене које су о9Jациле Dолне сLереоLиDе Jоље
вре9нују (Tolor, Kelly i Stebbins, 1976, Dрема ОDачић, 1995, сLр. 47);
и 9а су мушки аLриJуLи уоDшLено Jоље вре9новани о9 женских
(Sherrif i McKee, 1957, Dрема ОDачић, сLр. 1995, 48). ЗаLо ОDачић за-
кључује 9а су Dолне разлике очи:ле9ан Dример како социјално
окружење уLиче на концеDL о сеJи (ОDачић, 1995, сLр. 48).

Ненси Чо9оров (Nancy Chodorow) је кроз ро9ну Dризму анали-
зирала о9носе у Dоро9ици које су DреLDосLавили DсихоаналиLи-
чари. Она смаLра 9а ро9но разликовање личносLи 9еLеLа Dочиње
још Dре учвршћивања ро9не и9енLификације (Chodorow, 1974,
p. 48), и 9а за разлику о9 9евојчица, 9ечаци DосLају мужевни кроз
не:ацију: Lако шLо уче 9а не Jу9у „женско”, а Dре све:а ра9икал-
ним о9Jацивањем DрвоJиLне JлискосLи са мајком (Џонсон, 1990,
сLр. 101; Ги9енс, 2003, сLр. 121). Разлике између жена и мушкара-
ца нису урођене, већ Dризилазе из чињенице 9а су жене Lе које
:аје и социјализују 9ецу, Jар у раном узрасLу. Деца оJа Dола раз-
вијају „личну DоисLовећеносL” са мајком, као Dрвим чиниоцем
социјализације и DоисLовећујућују се са њоме, њеним вре9но-
сLима, сLавовима, личношћу. МеђуLим, Dолна социјализација
9евојчице је конLинуирана, јер се она насLавља уз мајчино Dри-
сусLво, Jез на:лих или DоLDуних Dреки9а, у смислу 9аље и9енLи-
фикације са њоме3, а 9ечаково учење Dолне уло:е и и9енLиLеLа
се о9вија уз 9исконLинуиLеL, јер заDослени оLац није сLално Dри-
суLан и мање времена Dрово9и са 9ецом, не:о мајка. Он се сус-
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реће са „Dозиционим DоисLовећивањем” (Chodorow, 1974, p. 49),
DоисLовећивањем са очевом уло:ом као скуDом аDсLракLних
елеменаLа, а не са личном и9енLификацијом, као 9евојчица.
Оваква социјализација већ DриDрема 9ечака на LиD искусLва са
којим ће се сусреLаLи и касније Lоком живоLа: аDсLракносL, 9ок
је 9евојчица, Dоре9 сLално DрисуLно: мо9ела, још и укључена у
конкреLне ра9ње Dо 9омаћинсLву (Chodorow, 1974, p. 51; ОрLнер,
2003, сLр. 167–168). Може се 9о9аLи и 9а 9ечаци, са Dочецима веж-
Jи за социјалну Dро9орносL (које се временски DоклаDају са ис-
кључивом о9:оворношћу мајке за ње:ов о9:ој), развијају и раци-
оналан о9нос Dрема сLварносLи. ПринциD реалносLи, који својом
функцијом засLуDа оLац, Lа9а замењује 9оLа9а DрисуLан у 9ечјем
живоLу, DринциD DријаLносLи, везан за мајку (Хаузен, 1988,
сLр. 227). Девојчица, која чији се и9енLиLеL сLаDа са мајчиним,
развија женске каракLерне црLе – осLљивосL и саосећање, које
9ечак DоLискује на рачун развијања аналиLичносLи и Lежње за
усDехом (Ги9енс, 2003, сLр. 121).

За разлику о9 ауLора који смаLрају 9а квалиLеL о9носа ћерке и
мајке 9еLерминише ћеркину каснију женсLвеносL, Мирјам Џон-
сон, Dозивајући се на Jројна исLраживања, 9оказује 9а је уло:а
оца Dри Dолној социјализацији 9еце веома JиLна и квалиLаLивно
различиLа о9 уло:е мајке, за 9ецу оJа Dола, и Lо кроз сDецифично
реа:овање оца на DолносL 9еце. Наиме, о9:ојиLељску уло:у мајке
усвајају 9еца оJа Dола, али хеLеросексуалне асDекLе женсLвенос-
Lи ко9 9евојчица и мушкосLи ко9 9ечака Dо9сLиче само уло:а
оца. Пре све:а, она 9ефинише фемининосL (осећајносL, осLељи-
восL и сDремносL 9а се о9:овори на DоLреJе и реакције 9ру:их)
кроз 9ва асDекLа женсLвеносLи: маLерински (о9нос Jри:е Dрема
DоLомсLву) и хеLеросексуални (о9нос „завођења” Dрема суDроL-
ном Dолу), а маскулиносL Dре све:а као инсLруменLалносL. Kако
је мајка Dрви „оJјекаL” са којим 9еца оJа Dола 9олазе у конLакL,
Dрва која за9овољава њихове DоLреJе и са њима комуницира, она
је личносL о9 које су 9еца зависна (о9 њене Jри:е за њих) и са ко-

3 Поје9ини асDекLи о9носа мајка–ћерка Jивају инLернализовани као основно
елеменLи феминине е:о-сLрикLуре, Jез оJзира на Lо шLа смаLрамо феми-
ниним, DошLо чињеница ране зависносLи о9 мајке ко9 9евојчица није Dро-
JлемаLична као ко9 9ечака који развијају маскулини и9енLиLеL. Маскули-
ни ро9ни и9енLиLеL 9ечака мора 9а замени ње:ови рану, Dримарну и9енLи-
фикацију са мајком, он Dориче DовезаносL. Он DоLискује феминино и 9евал-
вира :а. Ње:ова и9енLификација са оцем се не о9вија кроз емоLивну Dовеза-
носL, већ као Dокушај учења и инLернализовања комDоненаLа уло:е која
није о9 DочеLка схваLљива (Chodorow, 1974, pp. 44, 49, 51).
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јом се у DочеLку 9еца оJа Dола и9енLификују. СLо:а, ако Jи исLу-
Dала Dрема 9еци и:рајући Dолну уло:у, мо:ла Jи 9а изазове ре:-
ресију, ко9 9еце оJа Dола, Lо јесL 9а у:рози њихов Dсихосоцијал-
ни развој. Фи:ура оца, са 9ру:е сLране, није Lиме оDLерећена
(није Jазична и оDшLа као мајчина, која је Dримарни Lемељ со-
цијализације), Lе он, Dонашајући се у већој мери различиLо Dре-
ма 9еци различиLо: Dола, не:о шLо Lо чини мајка (каракLерисLи-
чно за сре9њу класу: нуклеарну, релаLивно изоловану Dоро9и-
цу), DоLкреDљује женсLвеносL/мужевносL ко9 9евојчица/9ечака,
исLовремено Dо9сLичући независносL (самосLалносL у о9носу на
мајку) и самоDоуз9ање ко9 оJоје. Уло:а оца Dрема женском 9еLе-
Lу је у неDосер9ној вези са конLролом њене DолносLи, и 9ирекLна
је реакција на њу, шLо није случај у о9носу мајке Dрема сину.
ОLац Dо9сLиче и на:рађује хеLеросексуалне асDекLе ћеркине фе-
мининосLи, женсLвеносLи. Мајке, Dак, 9ирекLно DоLкреDљују
ћеркину женсLвеносL и синовљеву инсLруменLалносL, а о9
и9енLификације ћерке са мајком (као и о9 Lо:а колико мајка
DрихваLа своју о9:ојиLељску уло:у) највише зависи развиLак ма-
Lеринских асDекаLа њене женсLвеносLи, 9ок се у о9носу са оцем
развијају њени хеLеросексуални асDекLи. О9нос Dрема 9ру:им
мушкарцима, 9евојчица учи кроз о9носе са својим оцем, у којима
сLиче сLаLус сексуално: оJјекLа (Џонсон, 1990, сLр. 99–122).

Са 9ру:е сLране, о9нос мајке и женско: 9еLеLа можемо 9а ана-
лизирамо са сLановишLа 9а DриDа9носL мајчином Dолу Dре9сLа-
вља извор фрусLрација за женско 9еLе. Њих 9ве се о9носе међу-
соJно „Dосре9сLвом мушких вре9носLи, као 9руишLвене функ-
ције, а не као ин9иви9уе”. Мајка је Lа која уво9и ћерку у „DросLор
DослушносLи и о9усLајања о9 сеJе” (као суJјекLа), на њој је 9ру-
шLвени за9аLак 9а уве9е ћерку (њено Lело, DрвенсLвено) у норму
коју ће она инLериоризоваLи. Показујући ћерку 9а је она сама це-
њена као мајка, али ника9а као жена, Dоручује јој 9а не сме JиLи
сексуално Jиће и Lиме :уши ћеркину сексуалносL (То9оровић,
2013, сLр. 206). 

Такође, на Dољу Dолне социјализације се Dојављује је9на Dра-
вилносL. Оно шLо је у нашој DаLријархалној DрошлосLи Jивало
Dравило, 9ешава се и са9а: 9а акLивносLи, 9елаLносLи, сDосоJно-
сLи и оJрасци Dонашања жене некако увек Jу9у у вези, или 9и-
рекLно Dроизилазе из (DреLDосLављено) њене функције маLе-
ринсLва. Њена Jиолошка уло:а у реDро9укцији врсLе на неки
начин усDева 9а DосLане 9еLерминанLа њено: 9рушLвено: Dоло-
жаја и уло:а које он :енерише. Анђелка Милић се Dозива на Нен-
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си Чо9оров која оJјашњава усDех Dолне социјализације Dо DиLа-
њу усвајања маLеринске уло:е о9 сLране 9евојчица Dреношењем
„мајчинско: оJрасца” са мајке на ћерку у Dроцесу сLварања не-
свесно: Dолно: и9енLиLеLа (Chodorow: The reproduction of
mothering. Psychoanalises and the Sociology of Gender, Dрема Ми-
лић, 2001, сLр. 151). Да се 9евојчице овоме науче, смаLра се не-
оDхо9ним, DошLо и9енLификација са уло:ом мајке и DрихваLање
маLеринсLва нису сLвар која се Lиче само Dоје9инца, већ оDсLан-
ка (реDро9укције) врсLе. ИDак, мо9ерна Dоро9ица LрDи мно:е
Dромене, и 9ок очеви сDоро улазе у уло:е мајки (не:а и васDи-
Lање 9еце), жене из њих све Jрже излазе и маLеринсLво као оJра-
зац слаJи, Dа се заје9но са Анђелком Милић DиLамо шLа ће 9оне-
Lи нови Lрен9ови. Она је веома DласLично оDисала коначан ре-
зулLаL Dолне социјализације: 

„Мушкарци и жене о9расLају као личносLи које на различиLе начи-
не осећају :ранице сеJе и свеLа, различиLо консLруишу и осећају
унуLрашњи свеL оJјекаLа и DреокуDирани су различиLим релацио-
ним DиLањима” (Милић, 2001, сLр. 151).

Овоме свакако 9оDриносе разлике у :ајењу мушке и женске
9еце и њиховом различиLом вре9новању. РазличиLо вре9новање
мушке и женске 9еце ко9 нас се може 9еLекLоваLи већ у наро9-
ним Dословицама и умоLворинама, из којих се не9восмислено
Dримећује Dри9авање веће вре9носLи мушкарцу (Брковић, 2000,
сLр. 221; ТреJјешанин, 1985, сLр. 87–100). Ту је и осве9очена суDе-
риорносL мушке уло:е у наро9ним оJичајима и оJре9има (чес-
ницу ломи мушко 9еLе, врача се само за 9оJијање мушко: 9еLеLа,
Dушком се Dуца ка9а се ро9и мушко 9еLе, мла9а у крилу 9ржи на-
конче – 9ечака, 9а Jи рађала мушку 9ецу. УоDшLе, ко9 нас је о9р-
жано уверење 9а је лакше JиLи мушко. Жеља мушкараца за 9оми-
нацијом (Jило 9а је моLивисана економским разлозима или 9а
Dроизилази из зависLи мушкарца у о9носу на искључиву моћ
жена, креацију живоLа и рађање 9еLеLа) Lакође 9оDриноси свему
овоме, као и различиLа очекивања 9рушLвено: окружења за Dо-
нашање мушкарца и жене (Брковић, 2000, сLр. 221). РазличиLа
„Dсихолошка аLмосфера” Dочиње још Dре рођења 9еLеLа, јер се
очекује мушко, Dа се рођење женско: 9очекује чесLо са разочара-
њем. РазличиLе су мере 9исциDлиновања, уDућивање 9еце на
различиLе „женске” и „мушке” Dослове и акLивносLи, Dонашања,
осећања, врлине, чак и Lамо :9е васDиLачи и ро9иLељи Lвр9е 9а
се исLовеLно о9носе Dрема 9еци оJа Dола – све је Dраћено разли-



БИОЛОШКА УСЛОВЉЕНОСТ РОДНЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

САДУША Ф. РЕЏИЋ 133

чиLим очекивањима за 9евојчице и 9ечаке (Смиљанић, 1985,
сLр. 12–14). Симон 9е Бовоар је Lакође оDисала 9о 9еLаља разли-
чиLо васDиLање за 9ецу различиLо: Dола (Бовоар, 1982,
сLр. 14–88): 9евојчице осLају мажене, а 9ечаци суочени са „суро-
вом независношћу” само заLо шLо су 9ечаци; мно:о је важнији
сDољашњи из:ле9 9евојчице, не:о 9ечака, ко:а оJлаче Dрикла9-
није за слоJо9у DокреLа и и:ру, не:о њу; 9ечаку се сLавља 9о зна-
ња 9а је суDериорaн, само заLо шLо је 9ечак, Dа се о9 ње:а и очеку-
је више не:о о9 9евојчице, шLо ко9 ње сLвара осећај инфериорно-
сLи; ко9 9ечака се Dо9сLиче сDонLан, акLиван, чак а:ресиван сLав
Dрема свеLу који :а окружује, а ко9 9евојчица DасивносL и само-
конLролу, иако и оне имају DоLреJу за акLивношћу и независно-
шћу; 9ечака охраJрују 9а Jу9е а:ресиван и 9а се Jуни DроLив оно-
:а шLо му не о9:овара (шLо значи, ако DрихваLа, 9а је Lо акLивно
DрихваLање), а 9евојчицу – Lек 9а Dо9носи, као и 9а DрихваLа оJа-
везе у кући... ОLо Вајнин:ер Dише: 

„Јер се 9о са9а Dолни међуоJлици [...] васDиLавају у смислу шLо екс-
Lремније: DриJлижавања конвенционалном и9еалу мушкарца или
жене. Врши се 9уховна орLоDе9ија, која је у Dуном смислу мучење.
Не само шLо се Lиме са свеLа уклањају врло мно:е разноликосLи,
већ се у:ушују мно:е клице које Jи мо:ле 9а ухваLе корена, а 9ру:е
се извиLоDерују у неDриро9ан Dоложај [...] Наше је васDиLање ису-
више 9у:о униформисало с је9не сLране све шLо се рађа са мушким,
а с 9ру:е са женским Dолним ор:анима” (Вајнин:ер, 1938, сLр. 85). 

Почев о9 начина оJлачења и и:рања, 9еца се разврсLавају у „9е-
чаке” и „9евојчице”, усле9 че:а LрDе и и је9ни и 9ру:е. ИDак, Dо-
сле DуJерLеLа, DоLискивана Dриро9а излази на Dовршину у ви9у
„мушкоJањасLих” жена и „женскасLих” мушкараца.

Може се закључиLи 9а је Dроцес Dолне и ро9не социјализације
Dолно условљен, јер су различиLи васDиLни DосLуDци Dрема 9е-
војчицама и 9ечацима, различиLи су DрисLуDи, и различиLи мо-
9ели за и9енLификацију. Међу факLорима који чине Dолне уло:е
за 9ва Dола Lако различиLима, мо:у се из9војиLи: разлике у соци-
јализацији мушке и женске 9еце, конформирање 9ечака и 9евој-
чица у скла9у са социјалним DриLиском, 9ејсLво очекивања у Dо-
нашању мушкараца и жена и вре9носни сисLем и сLавови, који
чесLо 9ово9е 9о DрисLрасносLи исLраживача, шLо уLиче на њихо-
во Lумачење резулLаLа исLраживања Dолних уло:а (Брковић,
2000, сLр. 221).

Може се сLећи уLисак 9а Dолна Dриро9а 9онекле има уLицаја
на Dрера9у социјализаLорских DосLуDака о9 сLране социјализан-
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Lа, Lе 9а 9евојчице и 9ечаци у о9ређеној мери различиLо реа:ују
у Lоку ово: Dроцеса. ИDак, Lеорије које на Lо уDућују не мо:у 9а
Jу9у DоLкреDљене ексDерименLом, који Jи Jио је9ина а9екваLна
меLо9а за DоLврђивање DреLDосLавке. ДеLе уDија Dре9сLаве о
DолносLи о9 само: рођења ( Dа и раније), а Lе Dре9сLаве су разли-
чиLе и свакако уLичу на Lо како ће оно DримиLи и Dрера9иLи ин-
формације које 9оJија у Lоку социјализације. Не DосLоје научни
9окази о Lоме 9а DолносL 9еLеLа Jиолошки 9еLерминише начин
усвајања елеменаLа Dолне и ро9не социјализације, иако је она
сама Dрилично ри:и9но Dолно о9ређена и ошLро разликује Dол-
не уло:е и и9енLиLеL жена и мушкараца, Dо9ржавајући DаLријар-
хални ро9ни режим.

АнLроDолошкиња Мар:ареL Ми9 у 9елу СDол и LемDераменL у
Lри DримиLивна 9рушLва (1968) 9оказује 9а ни LемеDераменL –
„женски” и „мушки” – није Jиолошки условљен, већ кулLуром
оJликован. ПосмаLрајући социјализацију и LемDераменL (о9нос-
но 9ефиниције женско: и мушко: LемDераменLа) у Lри Lазличи-
Lе заје9нице, она је усLановила 9а је9на о9 њих реDро9укује раз-
личиLосL жена и мушкараца и сличну заDа9њачкој, 9ок кулLуре
9ру:е 9ве оJликују мушкарце и жене на исLи начин. У Dрвој за-
је9ници су и мушкарци и жене Jла:и, Jрижни и о9:а:ају 9ецу са
мно:о Dажње и љуJави. КулLура 9ру:е заје9нице оJликује Dо9-
је9нако а:ресивне и неDријаLељски насLројене жене и мушкар-
це, којима соDсLвена 9еца DосLају неDожељна конкуренција. У
ова 9ва Dлемена 9оминанLни каракLери су различиLи, али оJа
Dола су оJликована Dрема исLом оJрасцу LемDераменLа, „Dосе-
9ују исLу 9рушLвену личносL” (Ми9, 1968, сLр. 247, 274). И жене и
мушкарци АраDеша су, :енерално, Jла:и, осеLљиви за DоLреJе
Jлижњих, Jрижни, мирољуJиви, на:ињу DасивносLи (не9осLа-
Lак иницијаLиве), не смаLрају секс JиLним DокреLачем. То је
личносL за коју Ми9 Dише 9а Jи је DриDа9ници њене кулLуре на-
звали „мајчинском, са очинским асDекLима”. И мушкарци и же-
не Мун9:умора су :енерално а:ресивни, JезоJзирни, комDеLи-
Lивно насLројени ин9иви9уалци жељни власLи, сурови и Dо-
хлеDни, DозиLивне сексуалносLи, који изражавају Jес и љуLњу на
мношLво начина, Dонашањем и :овором. Таква личносL је LиDич-
на за „силовиLо:, не9исциDлиновано: мушкарца” наше кулLуре.
Ова 9ва Dлемена немају сDецифичан сLав Dрема је9ном Dолу, већ
њихове кулLуре из:рађују је9инсLвени љу9ски LиD, Jез оJзира на
Dол, класу, сLаросL (Ми9, 1968, сLр. 284, 293). Ми9 смаLра 9а је Dол
је9на о9 најзначајнијих 9рушLвених каLе:орија и 9а су све 9ру-
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шLвене 9ихоLомије Dолова усмерене на Lо 9а 9еLе DрихваLи
и9енLификацију с ро9иLељем исLо: Dола. Мушкарац или жена
који се нису DоисLовеLили са 9рушLвеном 9ефиницијом сво:а
Dола сLо:а LрDе о9ређену 9рушLвену изоDшLеносL, DошLо:
„... није 9овољно само осјећаLи се DриDа9ником 9аLо: 9рушLва у
9аLом раз9оJљу, не:о DриDа9ником је9но: сDола, а не 9ру:о:а...”
(Ми9, 1968, сLр. 304–309).

Закључујемо 9а је Dолна/ро9на социјализација 9еLерминиса-
на Dолом 9еLеLа, али не Jиолошким каракLирисLикама Dола, већ
Dолом као каLе:оријом на којој се из:рађује ро9ни/Dолни и9ен-
LиLеL – различиLим о9ношењем 9рушLвено: окружења (шLо зна-
чи и а:енаса социјализације) Dрема 9аLим Dолним каракLери-
сLикама и различиLим значењима која им се DриDисују.
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SUMMARY BIOLOGICAL DETERMINATION OF GENDER SOCIALIZATION

The author raises the question whether the differences in gender
socialization of girls and boys are conditioned by sexual facts, and in
what way. Moreover, she asks whether there are differences in the
process that are the result of inherent characteristics of male and
female beings: whether, in addition to social, there are biological
detrminantes that would give a different product of gender socializa-
tion of girls and boys? Looking for answers she examines the
scientific facts and elements of theories that could go in favor of this
thesis, as well as possible social conditionality of these facts. Gender
socialization is determined by child’s sex, but not by biological char-
acteristics, but by gender as a category which builds a sex and gender
identity: there is a variety of social settings according to the given
sex characteristics of a boy or a girl and different meanings that soci-
ety ascribes to them.

KEY WORDS: gender socialization, biology, gender identity.


