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ТЕЛО И ТЕЛЕСНОСТ  
У АНТРОПОЛОшКОј ПЕРСПЕКТИВИ

Крајем седамдесетих година двадесетог века тело постаје једно од 
примарних питања друштвене и културне теорије, а данас проучавање 
тела представља једно од највише заступљених подручја антрополошког 
интересовања. Тело се у антропологији проучава из различитих епистемо-
лошких перспектива кроз питања његове концептуализације, коришћења 
и репрезентације.

Кључне речи: тело, дух, телесност, отеловљење, емоције, искуство, 
култура, антропологија

Питање телесности у антропологији једна је од највише заступљених 
тема последњих деценија, а настојања да се човек, његова телесност и 
његова „суштина“ одреде и дефинишу, представљају саставни део западне 
научне мисли, могло би се рећи од самих њених зачетака. Још су антички 
мислиоци покушавали да утврде шта је то што чини људско биће, и која је 
основна супстанција од које се оно састоји. Теорије које су развијали имале 
су утицаја на целокупан развој западног начина размишљања, а тај утицај се 
и данас огледа у друштвеним наукама. 

Постављaње питања да ли је човек суштински само материјална мани-
фестација видљива у појавном свету, или пак нека невидљива сила (дух, 
душа, ум и сл.) која с физички опипљивим телом чини јединствену целину, 
представља окосницу многих расправа и основу за проблематизовање 
различитих аспеката људске биолошке, социјалне и културне егзистенције.
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* * *

Два појма – тело и дух1 централна су у дискурсу концептуализовања 
човека у западној култури и њихову употребу можемо пратити још од 
старогрчке филозофије у којој су уочљива настојања да се та два појма 
поларизују.2 Премда се Платон и Аристотел на неки начин сматрају зачет-
ницима поларизације ова два појма, с питањем односа душе и тела се може-
мо сусрести још код историјски првих познатих старогрчких филозофа који 
душу посматрају као нешто живо и „божанствено“ и постављају духовни 
живот, односно дух или душу наспрам природних процеса, односно тела. У 
наредном периоду, овакво схватање је постало све више заступљено, да би 
своје упориште касније нашло и у хришћанској мисли.

Под утицајем хришћанске традиције, поларизација тела и духа постајала 
је више изражена, а такво схватање човека је коначно институционализова-
но на основу Декартових поставки. Oво је имало велики утицај не само на 
научну већ и на лаичку мисао и стварање различитих детерминанти у одно-
су и поступању према телу. Наиме, тело је посматрано као супстанција која 
је више инфериорна у односу на дух и подвођено је под категорију природе 
или биологије, што је условило да се на Западу тело најчешће посматра кроз 
материјалистичке или физикалистичке концепте. 

У друштвеним и хуманистичким наукама, од друге половине двадесетог 
века, тело је почело да заузима значајно место у оквиру изучавања различи-
тих друштвених и културних догађања. Још се у првој половини двадесе-
тог века Марсел Мос бавио питањем форми коришћења тела проучавајући 
телесне технике3 полазећи од става да је немогуће говорити о „природном 
понашању“, већ да је у тело уписан поредак једног друштва и једне културе. 
Нешто касније, Мери Даглас је покушала да објасни неравноправност коју 
различити делови тела имају у ритуалима и социјалној организацији разли-
читих култура,4 јер је оно увек друштвено контролисано. 

Ипак, тело, иако присутно, дуго времена није имало значајан положај 
у антрополошкој проблематици, није засебно изучавано, нити се обраћала 
пажња на питања концептуализације самог тела јер је оно посматрано у 
оквиру неких других проблема којима се бавила антропологија. Тако је сре-

1 Термин mind се најчешће на српски језик преводи као ум, што није нетачно, али ипак 
не представља еквивалентан превод; наиме, mind у енглеском језику реферира на целокупни 
„унутрашњи живот“ особе, а не само на његове менталне процесе, те је у том смислу много 
ближи термину дух.

2 E. Gros, Promenljiva tela: ka telesnom feminizmu, Centar za ženske studije i istraživanja roda, 
Beograd, 2005, 25.

3 Према њему су телесне технике попут техника рађања, акушерства, одгоја деце, техника 
спавања, хигијене, плеса итд. условљене од стране друштва и културе; види: M. Mos, Telesne 
tehnike, Sociologija i antropologija, knj. II, XX vek, Prosveta, Beograd, 1998.

4 M. Daglas, Čisto i opasno, Analiza pojmova prljavštine i tabua, Biblioteka XX vek, Plato, 
1993.
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дином двадесетог века, тело, иако присутно, највише значаја имало у окви-
ру тадашњег интересовања за комуникацију као културни процес, то јест, 
посматрано је као средство или медијум комуникације5 што га је сводило 
на ниво знака или једноставнe „ствари“ на коју се пројектују културни об-
расци.

Све до краја седамдесетих година, у социјалној антропологији тело је 
углавном било концептуализовано као биолошка универзалија која је мно-
го више потпадала под домен природних него друштвених наука. Тек у 
последње две деценије „антропологија тело и људску полност престаје да 
посматра као биолошку датост и у значајнијој мери пажњу почиње да усме-
рава на социјалне и културне димензије његове егзистенције“.6

До тада је постојала тенденција да се људско тело и „људска природа“, а 
самим тим и целокупна људска егзистенција посматрају као нешто што је у 
потпуности биолошки и генетски одређено. Овакво становиште било је при-
сутно у неким научним тумачењима, попут социобиологије7 која често кул-
туру дефинише као „епифеномен, круну генетике“,8 а коју савремени антро-
полози и биолози најчешће оштро критикују и овакве ставове оповргавају 
тиме што сматрају да се нека карактеристика човековог понашања, иако 
уочљива у свим, или већини људских друштава, не може узети као доказ 
ригидне генетичке контроле људске популације, и да је готово немогуће ут-
врдити да је нека карактеристика човека генетички условљена.9 

Такође, раније општеприхваћено перципирање света и човека кроз 
дихотомизацију њихових карактеристика: дух – тело, природа – култура, 
разум – емоције, мушко – женско и сл. није отварало много могућности за 
проучавање саме човекове телесности. Наиме, анатомија је одређивала суд-
бину и то је представљало крај проблематизовања тела у друштвеној теорији. 
Категорије или појаве које се нису уклапале у стандарде и прихватљиве теме 
друштвених наука на Западу (нпр. различити облици сексуалности, однос 
према телу, поимање здравља и болести итд.), једноставно су одбациване 
под изговором да не представљају предмет друштвених наука, већ само ме-
дицине, биологије и њима сродних наука.

Картезијански принципи су били присутни и у самом одређивању 
предмета већине друштвених наука. људско тело је стога често посма-
трано искључиво физикалистички – као објекат или пак машина који 
постоји у простору, док се с друге стране класична психологија бавила само 

5 T. J. Csordas, “The Body’s career in Anthropology”, u: H. L. Moore (ed.), Anthropological 
Theory Today, Polity Press, Cambridge, 1999, 172; Prema: Z. Ivanović, Pogovor, u: Antropologija 
žene, Drugo izdanje, Biblioteka XX vek, Beograd, 2003.

6 Z. Ivanović, P. Šarčević, uvod: o statusu tela u antropologiji, u: Antropologija tela, Kultura, 
br. 105/106, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2003, 14.

7 види: Z. Ivanović, P. Šarčević, н. д.; и у: N. Tucić, Evolucija, čovek i društvo, Dosije i 
аlternativna akademska obrazovna mreža, Beograd, 1999.

8 Z. Ivanović, P. Šarčević, н. д., 12.
9 N. Tucić, н. д., 148–153.
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„унутрашњим животом“ човека, не доводећи тај живот у везу с физички 
постојећим телом. 

Један од највећих утицаја на проучавање тела у филозофији среди-
ном двадесетог века имала је феноменологија. Хусерл се на известан на-
чин сматра првим заговорником теме о телесности10, али је највећи утицај 
у том смислу имала Мерло-Понтијева Феноменологија перцепције у којој 
он настоји да феномен тела проучи кроз све облике његовог постојања, 
инсистирајући на проматрању тога како „обичан човек“ перципира себе и 
свет око себе, то јест на значају сопствених телесних искустава, а без по-
требе за научном адекватношћу. Наиме, „Феноменолошка анализа феноме-
на тјелесности ишла је трагом његове трансценденталне генезе и изнашла 
да се као посљедица истодобне узајамне трансценденталне конституције 
природе, тијела и душе у свијету као њихову заједничком хоризонту они 
презентирају и добивају свој смисао у перцепцији у временском модусу 
садашњости“.11 За Мерло-Понтија тело представља иманентни и трансцен-
дентални феномен, и објекат кога чине отеловљена искуства и субјекат који 
та искуства живи. Он се не базира на картезијанским претпоставкама, већ 
наглашава значај међусобног односа духа и тела. 

Феминистичка теорија је, ослањајући се у великој мери на поставке по-
пут Мерло-Понтијевих, када је реч о проучавању телесности, крајем седам-
десетих и почетком осамдесетих година двадесетог века извршила велики 
утицај на друштвену теорију, самим тим и на антропологију и тако допри-
нела промени начина схватања тела, телесности и родних односа. Наиме, 
тадашња феминистичка критика се бавила питањима објективности науч-
ног сазнања и односима моћи, указивала на потенцирање андроцентризма и 
одсуство „женске перспективе“ у научном сагледавању света, прикупљању 
и презентовању података, али и на недостатак тумачења статуса жене у 
друштву што је укључивало у разматрање и проблематику тела и критику 
биомедицине. Феминистичке теоретичарке су настојале да тело поставе на 
„интелектуалну мапу“, и уз критику, у науци до тада постојеће дихотомије 
тела и духа вршиле су ревалуацију самог концепта тела.12 

Првенствено указујући на важност сагледавања система пол/род као 
аналитичке категорије, односно одређивање пола као биолошке датости, а 
рода као социјалног конструкта, феминистичка теорија осамдесетих годи-
на двадесетог века уводи у антропологију нову перспективу. За разлику од 
ранијих схватања, била је прихваћена могућност постојања неколико родних 
категорија, иако су оне и даље биле засноване на различитим тумачењима 
полног диморфизма у различитим културама, јер је пол (означен као мушки 

10 види: D. Pejović, Pogovor: Tjelesnost čovjeka kao bitak u svijetu, u: M. Merleau-Ponty, 
Fenomenologija percepcije, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.

11  Исто, 541.
12 види: А. Van Lenning, The body as crowbar, Transcending or stretching sex?, Feminist 

Theory, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2004.
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или женски), одређивао род – мушки женски или трећи (који је опет, мање 
или више, био везиван за један од ова два пола). Феминистичка критика је 
указивала и на последице изузимања психолошких, емоционалних и култур-
них значења у сагледавању проблематике човекове телесности и настојала 
да их у њу укључи.

Дуалистичко резоновање које се протезало и на друге области инте-
ре совања антропологије у том периоду почело је да се проблематизује. 
Деконструкција поменутих концепција односа тело/дух, пол/род, природа/
култура, представља значајну промену у епистемолошком смислу када гово-
римо о проучавању тела у антропологији и друштвеним наукама уопште. 

Проучавање граница између онога што је наука означавала терминима 
природа, биологија и култура постаје веома изражено, и све је више присут-
на идеја да се о тим бинарним опозицијама не може говорити као о нечему 
самоподразумевајућем. Може се приметити да је у друштвеним наукама од 
тог периода инсистирано на превазилажењу поменутог концепта дуалности, 
али да је и врло чест случај било одлажење у другу крајност попут тога да се 
он сам у потпуности негира, или пак да се и саме научне дисциплине између 
себе поларизују. 

Док се тако, на пример, у филозофији кроз дисциплине попут филозофије 
духа може уочити проблематизовање питања дух/тело и проучавање њихове 
„суштине“, у антропологији је највише пажње посвећивано самим начи-
нима проучавања телесности и односу пол/род, који је дуго времена и био 
централна тема антропологије тела, али око којег, од деведесетих година 
двадесетог века, почињу да се етнографски и теоријски покрећу и друга 
питања. У вези с овим Гилберт Херт указује на „замке сталног настојања 
да се објективизује дихотомија пола и рода и залаже се за преиспитивање 
историјске и културне повезаности полног диморфизма, теорије друштве-
них наука и етнокласификација анатомије, еротског понашања и друштве-
них односа“.13

Расправе Мишела Фукоа о историји идеја и система мишљења и рас-
праве о биолошкој моћи су такође извршиле велики утицај на антрополош-
ко изучавање тела, обликујући, пре свега, даљи социјалконструктивистички 
приступ телу. За Фукоа тело представља „истовремени трансисторијски 
и кроскултурални феномен“, нешто што је у сваком моменту могуће кон-
струисати у оквиру неког дискурса, при чему оно губи своју материјалну 
димензију и постоји само у оквиру процеса ума.14

У Историји сексуалности, Фуко износи став да пол не постоји пре него 
што је одређен у оквиру дискурса у којем се налази, односно да тела немају 
пол изван дискурса у којем су означена као полна, што Џудит Батлер тумачи 

13 Z. Ivanović, P. Šarčević, н. д, 13.
14  види: C. Shilling, Sociology, dualism and the Body, u: K. Woodward (ed.), Identity and Dif-

ference, SAGE Publications, The Open University, 1997, 96–97.
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као могућност да на крају између пола и рода уопште и не постоји разлика.15 
Фуко сматра да се средства власти, односно моћи непосредно надовезују 
на тело/тела, функције, физиолошке процесе, осећања, задовољства итд. Да 
би се схватило овакво Фукоово становиште потребно је узети у обзир да 
његов рад генерално означавају три кључна појма: дискурс, моћ и знање и 
став да „у једној култури и у једном одређеном тренутку постоји увек само 
једна епистема, која одређује услове на основу којих је могуће целокуп-
но знање“.16 Најједноставније би било рећи да се суштина његове поставке 
огледа у томе да је један културни феномен валидан само у оквиру дис-
курса у којем је настао (у овом случају тело) при чему треба имати у виду 
да он под појмом дискурс подразумева целокупну област знања (сазнања) 
одређене социјалне групе у одређеном времену (а не само језик, како је овај 
термин обично тумачен).

Фукоова теоријска перспектива је примењена у оквиру социјалкон-
структивизма приликом питања деконструкције и поновног промишљања 
дотадашњег схватања система и односа пол/род, при чему се не иде ка 
превазилажењу дуалистичких идеја већ се опозиције природа/култу-
ра и тело/дух кодирају помоћу разлика између биологије и психологије и 
продукцијом/репродукцијом тела и идеологијом духа. За теоретичаре со-
цијалконструктивистичког приступа, тело представља биолошки објекат 
којем значење увек дају друштвени системи. 

Неки аутори попут Силвије Јанагисако и Џејн Колијер износе став да 
не можемо искључиво претпостављати да два, биолошки дата пола свуда 
стварају категорије мушко/женско, јер, ако су родни конструкти културал-
но променљиви, онда су то и категорије полне различитости; односно, да 
осим рода и пол представља конструкт у зависности од интерпретације био-
лошких чињеница у оквиру одређеног културног дискурса.17 Дистинкцију 
која је направљена између појмова пол и род, проучава и Џудит Батлер. 
По њој та дистинкција представља варку, због чега она и доводи у питање 
схваћање пола као биолошке датости. За њу, он (пол) представља конструи-
сану категорију „ми нити имамо нити јесмо пол, али ми га стварамо помоћу 
већ постојећих средстава и норми“.18 

Насупрот социјалконструктивистичким тежњама да покажу да је тело 
примарно друштвено и културно конструисан феномен, стоје идеје аутора 
који, попут Мориса Годелијеа сматрају да су тело, полност, сексуалност и 
биолошка репродукција основа образовања друштвених односа и заступају 
тезу о „друштвеном регулисању људске сексуалности као предуслову не 
само формирања већ и репродуковања сваког друштва“.19 

15  види: L. H. Moore, A Passion for Difference, Essays in Anthropology and Gender, 1994, 12.
16 N. Milošević, Pogovor: Foucault, LéviStrauss, Derrida, u: Derrida, J. o gramatologiji, IP 

Veselin Masleša, Sarajevo, 1976, 422–423.
17 Z. Ivanović, P. Šarčević, н. д., 13.
18  A. Van Lenning, н. д., 29.
19 Z. Ivanović, P. Šarčević, н. д., 18.
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За Мориса Годелијеа и Мишела Панофа „представе о телу стварају 
целину идеја, слика, симбола, емоција и вредносних судова који у свакој 
култури служе не само да појме тело већ и да га контролишу. Ове предста-
ве формирају неку врсту спреге идејних и емоционалних реалности, дакле 
и физичких, које су исто тако и потискивања унутар појединца, као и ван 
њега, која започињу чим се роди“.20

Схватање слично овом има и Франсоаз Еритје која сматра да „у кон-
струисању система сродства и брака, родних (gender) односа, као и у де-
финисању идентитета појединца, све полази од тела“,21 „...и до самог појма 
идентитета долази се кроз представу о телу и његовом месту у свету. Први 
предмет размишљања човека који излази из стања анималности јесте његово 
тело, налажење места за његово тело у окружењу других животињских и 
биљних врста, и шире, у космосу чији је део“.22

Различита схватања и тумачења односа природе и културе па и схватања 
односа тело/дух и пол/род у оквиру тога, иду до тенденција да се тело по-
сматра или као искључиво универзална биолошка датост, или да потпуно 
нестаје као „материјални феномен“ и постаје искључиво друштвени. 

Поједини аутори тумаче све ове видове сагледавања као немогућност 
антропологије да превазиђе картезијанске концепте утиснуте у запад-
не научне системе мишљења, што се може уочити и у употреби одређене 
терминологије у језику науке која још увек ствара дискурс за разумевање 
интеграције телесног, менталног и културног.23 

Тако на пример, постмодернистичке тенденције у друштвеним наукама 
инсистирају на одбацивању дуализама сваке врсте, карактеришући их као 
одредницу модернистичког рационализма.

Узевши све ово у обзир, може се закључити да као што је немогуће од-
војити значење природе и културе, тако је немогуће у потпуности одвојити 
тело и дух, пол и род и искључиво означити људско биће или биологијом/
природом или културом/друштвеним конструктом, већ однос између „теле-
сног и социјалног“ треба схватити као „интерактиван двосмеран однос у 
којем је материјално тело обликовано како социјалним тако и ‘природним’ 
процесима“.24

20 M. Godelije, i M. Panof, Stvaranje tela, u: Antropologija tela, н. д., 42.
21 F. Heritier, Masculin/Féminin, La pensée de la différence, Editions Odiele Jacob, Paris, 

1996, 22; према: З. Ивановић, На кога личе деца: сродство код Срба и принципи перцепције 
сличности међу сродницима, у: обичаји животног циклуса, ПИ ЕИ САНУ 48, Београд 2002, 
376.

22 F. Eritje, Dve sestre i njihova mati, Antropologija incesta, Biblioteka XX vek, Beograd, 2003, 
229.

23  види: U. Sharma, Bringing the Body into the (social) action. Techniques of the body and the 
(cultural) imagination, Social Anthropology 4.3, European Association of Sociаl Anthropology, 
1996; R. Astuti, Are we natural dulists? A cognitive developmental approach, Journal of Royal 
Anthropology Institute 7, 2001.

24  F. Eritje, н. д., 21.
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У складу с тим, антропологија тела данас, предлаже теоријске интер-
претације које не инсистирају на негирању дихотомија природа/култура, пол/
род, тело/дух, јер она (антропологија) тело више не приказује као биолошку 
‘црну кутију’ нити као једноставан шаблон за социјалну организацију25, већ 
указује да се поменути појмови, односно феномени не налазе у опозицији 
него у сталном међусобном преиспитивању и динамичној интеракцији.

Померањем фокуса с промишљања самог питања могућности про-
учавања тела у антропологији, људска телесност постаје окосница различи-
тих научних расправа у контексту сексуалности, емоција, идентитета, ког-
нитивних процеса, родних односа, религије, медицине, односа моћи итд. На 
тај начин телесност постаје доминантна категорија у односу на раније више 
заступљене категорије колективног типа попут „друштва“ и „културе“.26 При 
томе, тело се све мање посматра као пасиван физички објекат, инструмент 
духа, а све више као један конститутивaн аспект људског бића, нераздвојив од 
менталних и емотивних, али и социјалних и културолошких процеса. Ипак, 
често се поставља питање граница тела и преиспитује његово одређивање 
као носиоца идентитета и изједначавања с концептом личности.

Увођењем појма отеловљења (embodiment) у антропологију, проучавање 
тела добија нову димензију. Томас Чордаш, настојећи да овај појам постави 
као антрополошку парадигму и методолошку оријентацију, указује на 
потребу да се тело схвати не као објекат који се може промишљати у 
односу на културу, већ као субјекат, као егзистенцијална основа културе, 
при чему отеловљено искуство представља полазну тачку за проучавање 
сопства, културе и друштва.27 Основна одлика отеловљења као парадигме је 
превазилажење дуалистичких концепата духа и тела, субјекта и објекта, а у 
Чордашовој интерпретацији се темељи на теоријама отеловљења – Мерло – 
Понтијевој и Бурдјеовој. 

Мерло – Понти разматра отеловљење кроз питања перцепције и жив
љеног тела, док га Бурдје посматра у антрополошком дискурсу праксе и 
хабитуса.28 Овде је поново видљив утицај феноменологије на антрополошку 
теорију, у смислу интересовања за концепт искуства у који је неизоставно 
укључена и проблематика тела. Наиме, за Мерло-Понтија је познавање све--Понтија је познавање све-
та једино могуће кроз тело путем перцепције, односно његовог активног 
учествовања, а за Бурдјеа је тело под сталним утицајем хабитуса, и оно кроз 
свакодневни живот представља поље његове праксе и репродукције – оно је 
заправо генерисано у хабитус. 

25M. M. Lock, cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and 
Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 136.

26  види: T. Turner, Social Body and Embodied Subject: Bodiliness, Subjectivity, and Social-
ity among the Kayapo, Cultural Anthropology, Vol. 10, No. 2, Anthropologies of the Body, AAA, 
1995.

27  види: J. T., Csordas, Embodiment as a Paradigm for Anthropology, Ethos, Vol. 18, no. 2, 
AAA March, 1990.

28  Исто, 7.
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 Наглашавање значаја личног искуства укључује у антрополошке рас-
праве још неке детерминанте и појмове на основу којих се искуство може 
посматрати као саставни део научног дискурса. Искуство је, како га дефи-
нише Клајнман, (до)живљени ток интерперсоналне комуникације и односа 
који заузимају место у локалном свету. Оно је стога интерсубјективно – под-
разумева медијум у којем се колективни и субјективни процеси прожимају.29 
Ипак, поједини аутори сматрају да ми можемо само знати језик који рефе-
рира на искуство другога, али никада и само искуство.30

У проучавању искуства, емоције и појам интерсубјективности заузимају 
веома значајно место, што поново указује на феноменолошке утицаје у 
антро пологији. Интерсубјективност представља поље конструктивне, 
деструктивне и реконструктивне интеракције у оквиру интерперсоналних 
односа као облика постојања у свету.31 Интерсубјективност је заправо оно 
што образује систем значења кроз међусобне односе наше субјективности 
са субјективношћу других. Човек није изоловани субјект „заглављен“ у 
физичком телу, већ неко ко дели интерсубјективни миље с другима, у који 
су укључене интеракције сопствених, туђих и заједничких представа и ис-
куства тела, односно знања, мисли и емоција. Према томе, тело треба по-
сматрати као интеркомуникативно и активно – не као тело које имамо, већ 
као тело које јесмо.32

За Мајкла Џексона, једног од најпроминентнијих представника феноме-
нолошке антропологије, интерсубјективност представља кључ за разумевање 
самог процеса разумевања других, због тога што, како он претпоставља, 
разумевање као процес мора ићи и изван нивоа епистемологије и когниције 
и обухватити домен емпатије.33

У дискурсу свакодневице термини који означавају емоције указују на 
искуства која укључују и значења и осећања, и дух и тело. Психолози и 
психодинамички оријентисани антрополози схватају емоције као телес-
ни и универзални феномен, док их антрополози који се баве културом и 
когницијом виде као аспекте значења културе, које су стога и радикално 
варијабилне. Ипак, емоције, попут других аспеката људске егзистенције, не 
могу ригидно потпасти у систем дихотомије – емоције обухватају и значења 

29  види: А. Kleinman, Experience and its Moral Modes: culture, Human conditions, and Dis-
order, Tanner Lectures, In G.B. Peterson, (ed.): The Tanner Lectures on Human Values, Salt lake 
City: University of Utah Press, Vol. 20, 1998.

30  види: Jenkins, Janis H. and Valiente Martha, Bodily transactions of the passions: el calor 
among Salvadoran women refugees, у: T. J. Csordas, (ed.), Embodiment and experience, The exis-
tential ground of culture and self, Cambridge University Press, 1994.

31  M. Jackson, Мinima Ethnographica, Intersubjectivity and Anthropological Project, The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago and London, 1998, 7– 28.

32 види: T. J. Csordas, Somatic Modes of Attention, Cultural Anthropology, vol. 8, Nо 2, AAA, 
1993; М. L. Lyon, J. M. Barbalet, Society’s body: emotion and the somatization of social theory, in: 
Csordas, J. Thomas (ed.), 1994.

33  А. Boskovic, “The Intersubjective turn“ and the question of subject in contemporary anthro-
pology, Campos, no 2, 2002, 58.
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и осећања, и тело и дух, и културу и биологију.34 Оне представљају и теле-
сна осећања и културална значења; оне су друштвено и симболички кон-
струисане, произведене, исказане и (до)живљене. (Отеловљене) емоције су 
заправо когнитивна средства којима човек спознаје друштвену и културну 
онтологију и кроз њих је могуће најјасније видети укрштања индивидуал-
ног и социјалног. 

Постављање емоција и искуства у дискурс антрополошких изучавања 
проширује перспективе проучавања људске телесности, с обзиром на то да 
се емоције посматрају као фактор који интегрише различите аспекте теле-
сности – материјалне и нематеријалне и представљају медијатора између 
различитих аспеката егзистенције – сопства и друштва, односно културе, те 
се стога могу поистоветити с когницијом.

Проучавање тела тако све више постаје холистичко, а под њим се под-
разумева и проучавање како физичког тела, организма, разних начина његове 
концептуализације и третирања, тако и проучавање емоција, искуства, мен-
талних процеса и других. 

Етнографски подаци из разних делова света нам дају увид у различите 
начине перцепције телесности. Иако се емоције постављају као универзал-
ни феномен, оне упућују на културни релативизам, јер појединачне емоције, 
њихово настајање или испољавање није исто у свим културама, нити оне 
свуда имају исто значење и улогу. Такође и различите лингвистичке и се-
мантичке категорије које постоје у тим културама (овде се најпре мисли 
на незападне) указују нам на различитости перципирања телесности, које 
је мање или више слично/различито у односу на постојеће западне и/или 
научне концепте. Ово омогућава једно шире сагледавање проблематике и 
разумевање како појединац или група у оквиру неког социо-културног кон-
текста перципирају и доживљавају своје и туђе тело/телесност и како се у 
односу на то позиционирају у свету око себе. Та разноликост идеја о томе шта 
је тело – да ли оно подразумева само физичку, материјалну манифестацију, 
или је пак концепт који подразумева и физички и духовни, емотивни, мен-
тални, енергетски, или пак само неки од тих видова иде у прилог холистич-
ком приступу у проучавању тела.
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Andja Srdic

BODY AND CORPOREALITY IN ANTHROPOLOGICAL  
PERSPECTIVE

Summary

Body and corporeality represent one of the most dominant subjects of interest in modern 
anthropology.

The development of the scientific thought on body and corporeality can be followed through 
the history of social and humanistic sciences from their very beginnings. They significantly in-
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fluenced anthropology, while philosophy and feminist theory had one of the greatest impacts on 
establishment and development of the “anthropology of body”.

Starting from a philosophical question as to what man is and what his essence is, a series of 
problems has been formed in time around which a phenomenon of human corporeality is discussed. 
However, in the mid twentieth-century, body had the highest significance in terms of the interest 
in communication as a cultural process that reduced it to a level of a sign or an object on which 
cultural patterns were projected.

As of the latter part of the twentieth century, body was increasingly represented in anthropol-
ogy and in the last decades, it became a backbone of speculation and research in various issues of 
human existence and socio-cultural phenomena. By gaining insight in variability of the understand-
ing of body and corporeality, based on ethnographic data gathered from different parts of the world, 
many issues were raised within the very discipline.

The study of body thus became increasingly holistic and it implies the study of a physical 
body, an organism, various ways of its conceptualization and treatment, as well as the study of 
emotions, experience and mental processes.

Today, body and corporeality are viewed in different discourses of its socio-cultural concep-
tualization, use and presentation.


