
М. Ю. Мартынова, МИР ТРАДИЦИй И 
МЕЖУКУЛьТУРНОЕ ОБщЕНИЕ В ПОМОщь 

ШКОЛьНОМУ УЧИТЕЛЮ 
(СВЕТ ТРАДИЦИЈЕ И МЕЂУКУЛТУРНЕ 
САРАДЊЕ КАО ПОМОЋ ШКОЛСКОМ 

УЧИТЕЉУ), МОСКВА 2004.
У оквиру Програма сарадње Европске уније 

и Русије (Тасис), 2004. године, у Москви, у изда-
њу  Руског универзитета народног пријатељства, 
под окриљем Руске академије наука, Института  за 
етнологију и антропологију Н. Н. Миклухо-Маклаја 
и Министарства за образовање и науку Руске Фе-
дерације, објављена је књига Марине Мартинове 
под (у наслову) наведеним називом, а у циљу 
побољшања међуетничких односа и развоја то-
леранције у Русији. Пројекат је финансиран из 
буџета Европске уније, а реализован од стране 
конзорцијума успоставњеног ради немачко-руске 
размене на том плану.

Рецензенти су доктор историјских наука, 
професор Л. Б. Заседателева и доктор психоло-
шких наука, професор Н. И. Лебедева.

Књига има 345 страна и текст је у садржају 
подељен по темама.

Тема I: од 5. до 10. стране посвећена је изу-
чавњу традиције и основе развића међукултурне 
надлежности. То је уједно и Увод књиге.

Тема II: од 10. до 23. стране говори о самом 
феномену културе.

Тема III: од 23. до 32. стране објашњава раз-
личитост становника Земље. Овде је реч о пора-
сту броја становника на планети, ауторка наводи 
имена најнасељенијих земаља и број становника 
у њима, а зaтим и колико бројчано има народа на 
свету. Она помиње број од три до четири хиљаде 
народа, али и наглашава да није могуће у неким 
случајевима одлучити да ли некој групи може 
да се припише назив посебног народа. Постоје 
многи народи који броје само десетак људи, као 
што су, например, Тоала у Индонезији, Ботокуди 
у Бразилу, Јмана у Аргентини и сл. Затим говори о 
томе по чему се народи Земље разликују једни од 

других, како их све називају, а сами народи имају 
своја имена без обзира на она која су им додељена 
од стране других. Мартинова говори о културним 
утицајима и о језику.

Тема IV: у првом делу говори се о Русима 
као најбројнијем народу у Русији. По традицији 
и територији, као и регионалним културним карак-
теристикама, она сагледава две подгрупе: северну 
и јужну. Говори о језику руског народа, материјал-
ној и духовној култури, захвата нешто од делат-
ности и вероисповести, али помиње и постојање 
митолошког света у земљи, под њом, али и у води 
и ваздуху. Фолклорно богатство је на заиста вирту-
озан начин, у пар речи, осмишљено додирнула, и 
том делу дала је наднаслов: „Вече за бајке – јутро 
за загонетке.“

Тема V: од 47. до 68. стране ауторка се поно-
во бави Русима. Ту је реч о другој групацији наро-
да, Поволожја, Урала, Кавказа. О њиховој култури 
живљења, становања, духовној и материјалној 
култури и привређивању.

Тема VI: реч је о другачијем виђењу исте 
ствари из угла различитих култура. Мартинова на-
лази пут ка сазнању и најскромније образованог 
човека користећи народне изреке, попут оних: 
„Срдачне речи до срца стижу“ или „У свакој шали 
има део истине“. На сјајан начин кроз анегдоту и 
народне изреке дате су карактеристике разних на-
рода. Шале би се могле, како она каже, бесконачно 
препричавати, а то је познато и захваљујући много-
бројној литератури, а и људима који имају додира 
с Русима и друже се с њима. Препричаћу једну од 
анегдота која је заиста огледало карактера одређе-
них народа, а захваљујући таквој анегдоти лако се 
прихватају неке особеност људи различитог подне-
бља. На пример: како ће се ко понашати ако у кри-
гли пива нађе муву. Практичан Немац ће извадити 
муву и продужити да пије пиво. Сентиментални 
Француз ће извадити муву, дувати у крила да се 
осуше и неће пити пиво. Рус, скроман и љубитељ 
пића, попиће пиво не обраћајући пажњу на муву, 
а Американац уверен у своја права, зваће келнера, 
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направиће скандал и тражиће другу криглу. Кинез 
(кинеска храна обилује необичним јелима) узима 
муву, пије пиво, а муву мези. Јевреј (ћифтински) 
пије пиво, а муву продаје Кинезу.

Затиме следе теме под римским бројевима: 
kонтакти култура, од 89. до 101. стране, Традици-
онално гостопримство од 101. до 118, Културне ка-
рактеристике понашања за столом од 129. до 143, 
храна с тачке сазревања културе (где се посматра 
храна и са социјалног аспекта и др.) од 143. до 
155. стране. Затим, шта и како једемо, те боље 
светске кухиње, од 155. до 164. стране. Следи 
Кућа као огњиште култура, од 177. до 186. стране. 
У том делу даје се типологија најразличитијих тра-
диционалних кућа, почев од дрвета па надаље до 
преносиве куће јурте, код Монгола. Следи Орга-
низација животног пространства, од 186. до 195. 
стране, па Породица као микросредина етничких 
процеса од 195. до 211. стране. Етикета породич-
ног живота је тема о којој се говори од 211. до 
227. стране, затим следе Бисери фолклора – бајке, 
чему је дат простор од 245. до 253. стране. Следи 
део Магије и мудрости, од 253. до 267. стране, за-
тим, од 267. до 291. стране говори се о религији 
у савременом друштву. Последња XXII тема се 
односи на следећи наслов: Уместо закључка. Шта 
учити у школи. Од 327 стране до 336 су питања за 
понављање, а од 336. шта прочитати  за оног ко 
хоће да зна више.

На крају треба додати да сваки наслов прати 
симпатичан цртеж, а на крају сваке теме је цртеж 
две руке које се рукују и списак литературе коју 
треба, за дотичну тему, прочитати. Намерно сам 
стављала број страна да укажем на способност 
аутора да једну овако обимну област заиста струч-
но и озбиљно, на прилагодљив начин, и са што 
мање страна приближи не само учитељу коме 
ова књига представља водич за наставу, него и за 
неког ко жели у кратком року да се информише 
о свим темама које су у њој заступљене. Психо-
лошки приступ је одличан те се по изрекама, 
покојом анегдотом из традиционалног живота, те 
самим насловима и поднасловима уз симпатичне 
цртеже текст књиге невероватно брзо памти.

Књига Мартинове је један успешан експери-
мент који треба применити и у другим сферама 
науке. За наша учила ово је путоказ да и наши 
научници припреме нешто слично што би аними-
рало децу да лакше, брже и са задовољством уче и 
памте и најтежа градива.

Софија Костић

Пјер Кластр, АРхЕОЛОГИЈА НАСИЉА 
Киша, Нови Сад 2004, ISBN 86-902713-7-8

Књига Археологија насиља није великог оби-
ма, има тек нешто више од 100 страна (мек повез), 
али нуди веома интересантан приступ разматрању 
појма насиља, односно рата и ратовања у прими-
тивном друштву. Као што и сам Пјер Кластр (pie-
re clastres) наводи, ова књига представља увод у 
обимнију серију студија о насиљу у примитивном 
друштву. Књига у суштини има антрополошки 
приступ, те остаје нејасно због чега се аутор опре-
делио да у наслову употреби термин „археологи-
ја“ уместо „антропологија“. Могуће решење ове 
дилеме аутор назначава на самом почетку књиге, 
наводећи да су рат и ратовање искључени из ста-
новишта етнологије због тога што су примитивна 
друштва која би ратовала, и у којима би ратовање 
био предмет изучавања, на умору или потпуно 
трансформисана. Како се антрополози и етнолози 
нису сусретали с конкретним случајевима ратова 
у примитивном друштву, ратовање је изостало из 
проучавања. Но, стара етнографска документаци-
ја недвосмислено потврђује да су примитивна дру-
штва посвећена рату. Вероватно се Кластр, због 
тога што је своје разматрање засновао на старим 
списима и хроникама и на старијој етнографској 
литератури, определио за термин „археологија“. 
На самом почетку свог „археолошког ископава-
ња“ аутор износи социолошку констатацију да је 
друштвено биће примитивних друштава заправо 
биће-за-рат.

Интелектуални подстрек за своју кратку сту-
дију Кластр је потражио у хобсовом (hobbes) ви-
ђењу Дивљака као некога ко остаје изван друштве-
ног и живи у природном стању људи у коме влада 
рат сваког против свакога. Кластр јасно истиче да 
хобс даје не реалну већ логичну фигуру човека 
пре него што почне да живи у друштву, али ујед-
но напомиње да хобсу није непознат емпиријски 
материјал, у којем је он заправо и нашао потврду 
за своја убеђења.

Други разлог због чега у етнологији или 
антропологији недостаје проучавње насиља јесте, 
према Кластровом мишљењу, то што истраживачи 
приступају свом објекту истраживања с предход-
но усвојеним схватањем друштвеног бића прими-
тивних народа. То схватање у свом окриљу држи 
и одређене погледе на статус који код Дивљака 
има насиље. Одсуство етнолошког или антропо-
лошког проучавања насиља, чија је врховна мани-
фестација рат, може се, дакле, објаснити реалним 
недостатком ратова, али и специфичним типом 
социолошког становишта које тежи да искључи 
рат из поља друштвених односа у примитивном 
друштву.
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