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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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Становиште о примитивном друштву и 
ратовима Кластр сматра хетерогеним, али ипак 
разликује три велика правца: натуралистичко 
становиште, економско становиште и становиште 
размене. Натуралистичко становиште, експлици-
рано у делу Лероа-Гурана, (leroi-Gaurhan) при-
митивно ратовање третира као продужетак лова 
и тежње за опстанком. Самим тим насиље лежи 
у самој природи примитивног човека. Али, Кла-
стр јасно уочава да се лов и ратовање међусобно 
драстично разликују по одсуству агресивности у 
првом, те се стога рат у суштини не може посма-
трати продужетком лова. Економско становиште 
види исходиште примитивног насиља у схватању 
да је примитивна економија заправо економија 
беде и несреће. Непрекидна борба са конкурент-
ским групама за оскудне ресурсе покреће насиље. 
Такво схватање, уочава Кластр, губи свој научни 
ослонац у неспорној чињеници, доказаној од 
стране појединих економских антрополога (нпр. 
Салинс), да је примитивна економија заправо 
економија обиља. Уосталом, у условима беде при-
митивна друштва би непрестано била посвећена 
обезбеђивању хране и не би имала времена и 
снаге да ратују с другима, једноставно закључује 
Кластр.

Теоријско исходиште становишта размене 
Кластр налази у појединим фрагментима Леви-
Стросовог (levi-Strauss) дела, а можда највише у 
„Елементарним структурама сродства“ и идеји о 
размени жена. Сходно том становишту, размена и 
рат су два типа коегзистирајућих односа и о њима 
треба мислити у континуитету. Укратко, размене 
су ратови који су разрешени на миран начин, и 
обрнуто, ратови су последица размена које су 
кренуле по злу. Али, након разматрања суштине 
друштвеног бића примитивних заједница – које 
подразумева одсуство социјалне стратификације 
заједнице и спречавање инкарнације социјалних 
елемената попут моћи или богатства у појединцу, 
односно изван самог друштва – Кластр закључује 
да је логика примитивног друштва логика различи-
тости једне хомогене заједнице у односу на друге, 
и самим тим је антипод логици размене, која је у 
бити логика идентитета пошто је логика иденти-
фикације. хипотетичка свеопшта размена довела 
би до укидања различитости, односно Ми једне за-
једнице било би увучено у једно мета-Ми, чиме се 
разара универзална опозиција Ми и Други. Самим 
тим, примитивно друштво нестаје.

По Кластровом мишљену и хипотетичка 
ситуација општег рата сваког против свакога је 
у примитивном друштву нереална. Општи рат би 
као последицу, пре или касније, имао политичку 
стратификацију примитивног друштва, односно 
успостављање доминације победника над побеђе-
нима. Таква последица је поново у супротности 
с идејом о хомогеном јединству примитивног 

друштва што, попут општег пријатељства, пред-
ставља негацију примитивног друштвеног бића, 
односно негацију идеје о независности заједнице.

Примитивно друштво има у исто време по-
требу и за ратом и за разменом, како би одржало 
самосталност и одбацило поделе. Но, не може се 
овде говорити о некаквом балансу рата и размене, 
односно рата и мира. Рат се налази у политичкој 
сфери примитивног друштва и подразумева како 
сам сукоб тако и склапање савезништва. Функци-
онисање примитивних савеза омогућава размена, 
што значи да је размена, индиректно, средство за 
вођење рата. Овакав Кластров поглед на размену 
на известан начин изврће Леви-Стросово схвата-
ње размене као начина да се дође до општег ми-
ра, који је, видели смо, у примитивном друштву 
немогућ. Кластр оправдано пита: ако је размена 
жена врхунац реципрочног даривања, шта једна 
примитивна заједница заправо тиме добија? Она 
у исто време и узима и даје жене, тако да питање 
недостатка жена није решено. Дефицит жена се 
заправо решава ратом, отимањем, а не разменом. 
Размена је средство за успостављање или одржава-
ње каквог-таквог, али никада трајног савезништва, 
да би с ратовало с другима. Рат иницира савезни-
штво, а савезништво заснива размену. Размена је 
омеђена ратом, она постоји због тога што постоји 
рат. Погрешно је, дакле, примитивно друштво сво-
дити на размену, већ у његовом бићу треба тражи-
ти рат. Оно није биће-за-размену већ биће-за-рат. 
Размена се схвата кроз рат, а не обрнуто.

На крају, Кластр наводи да испитивање етно-
графских чињеница показује искључиво политич-
ку димензију ратничких активности. Општа слика 
примитивног друштва коју нам аутор даје у овој 
сажетој студији потврђује почетну констатацију 
да је друштвено биће Дивљака биће-за-рат. Рат 
је начин функционисања примитивног друштва и 
у њему је он универзална појава. У примитивном 
друштву рат је, као акт спољне политике, у исто 
време и средство унутрашње политике. Пратећи 
логику центрифуге, односно логику мноштва 
примитивног друштва, а не логику Једног, рат 
одржава политичку независност сваке заједнице. 
Унутар примитивног друштва рат спречава било 
који вид социјалне стратификације и подржава 
друштвени конзервативизам.

Општи утисак који стичемо читајући Архе-
ологију насиља јесте, пре свега, то да аутор веома 
добро познаје примитивна друштва. Познато је, 
уосталом, да је Пјер Кластр посветио велику па-
жњу проучавању јужноамеричких Индијанаца. 
Много је битније ипак то што је аутор посветио 
пажњу једној оваквој теми. Концизним разматра-
њем рата у примитивном друштву дат је један 
нови угао из којег можемо посматрати свет Ди-
вљака, самим тим добијајући једну нову слику о 
њима и увиђајући да неке класичне антрополошке 
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теорије могу да дају искривљену представу прими-
тивног друштва. Остаје отворено питање да ли је 
Кластр можда претерао окрећући Леви-Стросову 
теорију размене наглавачке. Не може се рећи да 
је Кластрова намера била да оповргава схватања 
својих колега, нарочито не свог земљака, већ је у 
овој књизи ипак, пре свега, реч о искреној намери 
да један антрополошки проблем буде размотрен 
из специфичног угла.

Милош Матић

Пјер Кластр, хРОНИКА О ГВАЈАКИ 
ИНДИЈАНЦИМА 

Киша, Нови Сад 2004, ISBN 86-7473-190-2

Етнолошка литература у Србији већ изве-
сно време није обогаћена једном оваквом књигом 
коју можемо да окарактеришемо као класично 
етнолошко дело посвећено једном примитивном 
друштву. Оригинал је објављен 1972. године у 
Француској; српски превод има око 390 страна 
(латиница, мек повез).

хроника о Гвајаки Индијанцима, која по-
некад поприма прозни карактер, подељена је на 
девет сасвим смислених поглавља: Рођење, О два 
мировна споразума, ход уназад, Одрасли људи, 
Жене, мед и рат, Убијање, Живот и смрт једног 
педераста, Људождери, Крај. Књига је заснована 
на емпиријском материјалу који је Кластр (pierre 
clastres) сам прикупио током једногодишњег 
(1963/64. године) боравака међу овим парагвај-
ским Индијанцима.

У првом поглављу представљен је комплекс 
практичних и ритуализованих поступака и верова-
ња везаних за рођење детета, односно за приспеће 
новог члана заједнице. У наредном поглављу Кла-
стр је описао контакт Гвајакија, односно Аче Гату, 
како сами себе називају, с белцима и сплет окол-
ности који их је довео у један логор, ускративши 
им дотадашњи типичан луталачки начин живота. 
У истом поглављу приказан је и социјални однос 
Гвајакија према њиховим првим суседима и непри-
јатељима, такође једној групи Гвајаки Индијанаца 
(Аче Ироианги). Поглавље „ход уназад“ предста-
вља реконструкцију генезе Гвајаки Индијанаца, у 
којој аутор заступа тезу да су они у прошлости 
били ратарско племе, те да су услед етничких 
помераја у Јужној Америци, борбом с другим 
индијанским народима, временом напустили по-
љопривреду и отпочели ловачко-номадски начин 
живота. Наредно поглавље, Одрасли људи, опису-

је иницирање младих чланова групе у свет одра-
слих, младића у свет одважних ловаца, а девојака 
у свет жена, мајки и сакупљача.

У поглављу „Жене, мед и рат“ најпре откри-
вамо тајне сексуалног живота Аче Гату, а потом 
уопште однос према женама, њихову улогу у брач-
ном животу и однос према брачном неверству. У 
том поглављу, међутим, није описано ратовање 
Гвајаки Индијанаца, већ мирољубиво годишње 
окупљање разних група племена, окупљање које 
у извесном смислу представља негацију рата и 
потврђивање мира. На путу ка месту окупљања 
сазнајемо какав је њихов однос према меду. Погла-
вље „Убијање“ не сведочи о убијању тек тако, не 
сведочи о убијању непријатеља и животиња. То по-
главље приказује аутодеструкцију групе Аче Гату, 
будући да приказује убијање сопствених чланова, 
пре свега деце, и то из освете. Освете чију логику 
вероватно само ти Индијанци могу да разумеју у 
потпуности. Примитивна друштва су често веома 
осетљива на девијантно понашање; у поглављу 
„Живот и смрт једног педераста“ приказан је 
однос према феминизираним мушкарцима. Ово 
поглавље прати живот два педераста (али не хомо-
сексуалца), једног који се прилагодио и прихватио 
женску улогу у заједници, и другог, који одбија 
да прихвати реалност. Кластр овде приказује и 
ритуал сахрањивања и однос према мртвима. Оно 
о чему размијшља готово сваки припадник „за-
падне цивилизације“, да су примитивна друштва 
канибалистичка, Кластр је услишио у поглављу 
„Људождери“. Иако су Аче Гату извесно време 
то скривали, на крају су ипак признали – они једу 
људско месо. Они заправо једу месо умрлих члано-
ва групе, али никада не лове људе.

И на крају, у веома кратком поглављу 
„Крај“, аутор прожето представља умирање једне 
мале групе јужноамеричких Индијанаца, и као да 
жели да нам у исто време предочи умирање једног 
„дивљег“, мада веома значајног, сегмента људске 
цивилизације. Мада на једном месту, раније у 
књизи, наводи да је за ваљано проучавање једног 
друштва неопходно да оно почне да се распада, 
Кластр је ипак, у неку руку, био сведок не распа-
дања већ буквалног умирања једног примитивног 
друштва, а проучавати друштво без будућности је 
већ нешто сасвим друго.

хроника о Гвајаки Индијанцима заправо 
није хроника у правом смислу те речи. Књига не 
прати буквално један след догађаја. Без обзира 
што има извесну хронолошку димензију, та књига 
у већој мери представља скуп синхроних пресека 
једне примитивне заједнице јужноамеричких Ин-
дијанаца.

Иако је подељен у поглавља, етнографски 
материјал је у Хроници о Гвајаки Индијанцима 
веома разуђен. Овде је реч о једној типичној ловач-
ко-сакупљачкој заједници па нас на први поглед 
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