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perspektivu. Etnografski opis obuhvata 
gotovo sve domene predratnog i posle-
ratnog orahovačkog života potkrepljene i 
komparativnim primerima, koji su temat-
ski odeljeni i predstavljeni u poglavljima: 
Bratstva i sela, Privreda, Porodica, Kuća 
za stanovanje i pomoćne zgrade, Period 
posle rata (Ženski narativ, Narativi o ise-
ljavanju i Savremeno stanje).

Na kraju knjige dolazimo do izvornog 
memoarskog teksta Orahovčanke Milene 
Perović iz 1999. godine, koja je bila i jedna 
od ključnih informantkinja G. Gorunović. 
Iako su njeni memoari u celosti objavljeni 
u knjizi i iako predstavljaju dragocen pri-
mer lokalnog znanja i izvorni dokument o 
sećanju i iskustvu jedne pripadnice lokal-
ne zajednice, hronikalan pregled lokalne 
socijalne istorije i etnografska kontekstu-
alizacija, zajedno sa antropološkim ko-
mentarima kojima je autorka nameravala 
samo da „uokviri“ pomenute memoare, 
mogu se smatrati barem podjednako dra-
gocenim za upoznavanje ovih sela kao i 
sama autobiografija na koju je stavljen ak-
cenat u naslovu. Isticanje važnosti datog 
memoarskog spisa, kao privatne literalne 
zaostavštine njegove autorke, očigledno 
je posledica velike moralne i intelektual-
ne odgovornosti (i zahvalnosti) autorke 
Autobiografije u kontekstu na ukazanom 
poverenju, što ona i sama pominje u knji-
zi. Ipak, vrednost ove vrsta narativa jeste 
neosporna, jer pored pogleda „iznutra“, 
on pruža i dragocen izvor za razumevanje 
socio-kulturnih i političko-ekonomskih 
okolnosti, odnosa i vrednosti u periodu 
uoči, za vreme i posle Drugog svetskog 
rata u Orahovcu i Boki Kotorskoj. G. 
Gorunović zbog te njihove vrednosti me-
moare karakteriše i kao „autobiografiju o 
drugima“.

Ivana Gačanović

Усамљеност и преиспитивање 
антрополошке визије

Džon T. Kasiopo i Vilijam Patrik, 
Usamljenost: ljudska priroda i potreba 
za društvenom povezanošću, Clio, Beo-
grad, 2014.

Предмет ове научно добро фунди-
ране и узбудљиве књиге је усамљеност 
као неуспех у успостављању друштвене 
повезаности људи. Књига је настала као 
резултат вишедеценијског свестраног 
истраживања узрока, природе, облика, 
манифестација и психофизичких по-
следица усамљености. Она представља 
заједнички подухват двојице коаутора, 
психолога-истраживача Џона Т. Каси-
опа, професора Универзитета у Чикагу 
и директора Центра за когнитивну и со-
цијалну неуронауку, и Вилијама Патри-
ка, публицисте и уредника научне еди-
ције Харвард јуниверсити преса.

Осећање усамљености је веома не-
пријатно субјективно осећање. Оно је у 
толикој мери неподношљиво и страш-
но, да је остракизам, од античких вре-
мена до данас, остао као најстрашнија 
казна за људско биће које је нужно 
упућено на друштвену заједницу. Један 
од највећих људских страхова је страх 
од усамљености, који може да прерасте 
у паралишући ужас услед потпуне бес-
помоћности пред опасношћу.

Усамљеност, осећање социјалне 
изопштености, искључености, данас је 
један од великих не само индивидуал-
них, него и друштвених проблема на-
шег времена, о чему речито говоре по-
даци савремених истраживања. Тако, 
рецимо, у САД једна петина станов-
ништва се осећа усамљено, а то значи 
да се неких шездесет милиона људи 
осећа толико изоловано да то може да 
постане за њих извор велике несреће! 
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А 2004. године у једној анкети је три 
пута више људи изјавило да немају с 
ким да причају о битним стварима него 
само две деценије раније.

Уместо недостајућих блиских, 
аутентичних међуљудских односа, 
сусрета с другим људским бићем од 
крви и меса и комуникације „лицем 
у лице“, данас се у свету све више 
формирају сурогати ових веза, односно 
парасоцијални односи (с ликовима 
из филмова, серија, с „пријатељима“ 
с фејсбука, с естрадним звездама, 
кућним љубимцима, антропоморфним 
машинама). На место стварних људских 
заједница, данас имамо мноштво 
виртуелних, фиктивних, које постоје 
само у сајбер простору, где бестелесни 
људи и роботи комуницирају без гласа, 
мириса, додира. Све ове замене не 
могу да утоле људску глад за стварним, 
пуним, физичким људским контактом.

Истраживања показују да људи који 
редовно и често иду у цркву живе дуже 
од оних који нису религиозни, па чак и 
оних који су религиозни али не одлазе 
у цркву. Човек има потребу за смислом 
и за трансценденцијом, за суштин-
ским повезивањем са нечим већим од 
себе (Богом), а тиме превазилази свој 
страх и очајање због усамљености, 
пролазности и смртности. Један од уте-
мељивача социбиологије Е. О. Вилсон 
пише: „Људи морају да припадају пле-
мену, они жуде за сврхом која превази-
лази њих саме“.1

Али, ваља имати на уму да човек 
не мора бити физички одвојен од дру-
гих да би осетио нелагодност усамље-
ности, он се може осећати психолошки 

1 О потреби за трансценденцијом као о 
основној људској потреби писао је и Ерих 
Фром у многим својим делима (Човек за 
себе, Здраво друштво итд.).

издвојен од других људи невидљивом 
баријером и онда када се налази у мо-
штву људи који су му далеки, стра-
ни, за које није емоционално везан. А 
неко може живети сам, али се не осећа 
усамљеним, што значи да је битно 
субјективно осећање социјалне изо-
лованости. Најзад, људима је важан и 
квалитет друштвене везе, потребна им 
је смислена и дубока повезаност, а не 
било каква.

Сазнања изнета у овој књизи о фе-
номену усамљености и њеним после-
дицама по здравље, заснивају се на 
добро планираним експериментима, 
анкетним истраживањима, на епидеми-
олошким студијама, али и на студијама 
случајева карактеристичних поједина-
ца, чије нам аутентичне животне приче 
дочаравају погубност доживљаја друш-
твене изолације. Глобални приступ 
проблему усамљености је етолошки, 
еволуциони, односно по мишљењу ау-
тора, осећање изолованости предста-
вља аларм за превазилажење овог дис-
функционалног понашања и подстицај 
за тражење драгоцене друштвене по-
везаности. Ово непријатно осећање 
усамљености, баш као жеђ, глад или 
бол, има улогу опомене, упозорења да 
нешто озбиљно није у реду, да постоји 
претња по нормално функционисање 
организма, те да ову виталну потребу 
ваља задовољити. „Физички бол шти-
ти појединца од физичких опасности. 
Друштвени бол, познат и као усамље-
ност, развио се из сличних разлога: зато 
што је штитио појединца од опасности 
да остане изолован. Безбедност и ус-
пешна репликација гена наших предака 
/.../ зависили су од друштвених веза“.

Откуда ово осећање усамљености 
у савременом друштву? Који су и ко-
лико су дубоки његови корени? Пре 
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свега, то је капиталистички систем, 
протестантска идеологија и њему 
примерен индивидуалистички, такми-
чарски начин живота који фаворизује 
појединца а слаби и кида друштвене 
везе (породичне, рођачке, комшијске, 
племенске), те производи осећање уса-
мљености код милиона људи широм 
света.2 Овоме доприноси и хобсовска 
антрополошка теорија о себичном и 
агресивном појединцу, који друге људе 
доживљава искчључиво као ривале у 
борби за опстанак. Према овој песи-
мистичкој антропологији, друштвене 
везе су наметнуте одозго, како се људи 
не би истребили владајући се по при-
родним себичним нагонима. Према 
томе, друштвеност, емпатија и алтруи-
зам, по овој суморној представи, нису 
својствени човековој природи него 
су резултат спољашњег притиска. Јер 
човеков природни живот је „усамље-
нички, сиромашан, гнусан, бруталан 
и кратак“, пише Хобс. Његова мрачна 
визија је, кажу аутори, драматично по-
грешна. „Нико не пориче да су надме-
тање, завист, мржња, суровост и издаја 
у људској природи, нити да су све ове 
негативности веома заступљене у људ-
ској прошлости. /.../ покретачка снага 
нашег напретка као врсте није била 
наша склоност да будемо брутално се-
бични у својим интересима, већ наша 
способност да друштвено сарађујемо“.

Познавање усамљености важно је 
само по себи. Али њено разумевање 

2 Политиколог Роберт Патнам (Putnam) 
у својој књизи Bowling Alone: The Collapse 
and Revival of American community (2000) 
указује да је у САД у „атомизованој култу-
ри“ истрошен „друштвени капитал“ (сара-
дања, узајамно помагање, колективна добра 
воља, грађанско ангажовање, повезаност са 
заједницом).

значајно је и зато што нам ова пато-
лошка појава открива колико је важна 
њена супротност. А то је смислена, 
окрепљујућа друштвена повезаност 
људи, благотворно дејство афективне 
везаности људи на њихово здравље, 
снагу, спокојство и срећу. Истраживања 
Болбија (Bowlby) и његових сарадника 
открила су биолошке корене друштве-
ности, указујући да бебе врло рано ма-
нифестују своју примарно социјалну 
природу кроз тежњу за успостављањем 
и одржавањем везе са својим одраслим, 
моћним заштитницима3. „Пошто су 
људи у почетку имали више шансе да 
преживе ако се држе заједно, еволуција 
је ојачала склоности ка јаким међу-
собним везама селекцијом гена који 
подстичу уживање у друштву а произ-
воде осећај нелагодности код невољне 
самоће“ (стр. 31). У друштву других 
људских јединки осећамо се добро, 
пријатно и сигурно, а када смо сами, 
издвојени, осећамо се лоше, непријат-
но, угрожено и анксиозно.

Ми, људи, саздани смо као друштве-
на бића којима је неопходно друштвено 
окружење и блиски, складни односи са 
другима. Зато је за нашу врсту и њен оп-
станак од пресудног значаја да успешно 
читамо друштвене сигнале и да имамо 
развијену социјалну интелигенцију.4 За 

3 О далекосежном значају урођеног об-
расца афективне везаности за опстанак и 
развој људских бића уверљиво и аргумен-
товано је расправљао Џон Болби (Bowlby) 
у свом капиталном делу Attachment and 
Loss, vol. I-III (1969–1980), као и у књизи 
Сигурна база: клиничке примене теорије 
афективне везаности (Завод за уџбенике, 
Београд 2011).

4 О значају сарадње и друштвених од-
носа за менталну еволуцију људских бића, 
која су еволуцијом „ожичена за сарадњу“ 
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адаптацију појединца неопходно је да 
он има добру социјалну перцепцију да 
на основу вербалног и невербалног по-
нашања адекватно опажа и тумачи шта 
други људи осећају, желе, намеравају и 
мисле. „Кључ за успешну друштвену по-
везаност било које врсте лежи у тачном 
читању друштвених знакова и у вештом 
– емпатичном – сналажењу у везама“, 
пишу аутори (стр. 215).

Хронична усамљеност ремети спо-
собност усклађивања властитог по-
нашања са другим људима. Снажно 
осећање усамљености праћено страхом 
од одбацивања може и да омета адек-
ватно тумачење социјалних сигнала и 
да доведе до погрешног разумевања 
порука других људи. Што су људи били 
више усамљени, показује експеримент, 
то су били мање успешни у тачном 
тумачењу емоција других људи на ос-
нову фацијалне експресије (стр.181). 
Социјална когниција (опажање других 
и наша представа друштвеног света) 
бива изопачена услед хроничне уса-
мљености и осећања угрожености и 
беспомоћности. Негативно понашање 
других се преувеличава и прецењује, 
а добронамерно се превиђа или пот-
цењује. Усамљена особа верује да 
други мисле да је неспособна, незани-
мљива, глупа и да ће је зато увек људи 
избегавати, што доводи до још већег 
повлачења у самоћу и – потврђивања 
својих очекивања! Њена негативна оче-
кивања од других постају тако самоис-
пуњавајућа пророчанства!

Хронична усамљеност изазива и 
низ физиолошких промена које дово-
де до болести и сталних стресова, до 
појачаног лучења кортизола, ремети 
функционисање имуног и кардиова-

в. Данијел Големан, Социјална интелиген-
ција, Геопоетика, Београд 2007.

скуларног система. Заправо, усамље-
ност, поремећај у важним друштвеним 
везама, појачава субјективни доживљај 
стресне ситуације што доводи до штет-
них последица по психичку равнотежу 
и до болести. Сукцесивни стресови 
због изолованости доприносе „ха-
бању“ организма, убрзавају процес 
старења и скраћују живот. Усамљени-
ма недостаје благотворна социјална 
подршка блиских људи у превлада-
вању последица стресова и болести. 
Епидемиолошке студије су показале да 
особе с оскудним међуличним везама 
имају „два до три пута већу вероват-
ноћу да умру у следећих девет година 
него људи који су имали много више 
контаката“. Ове особе имају повећан 
ризик умирања од различитих болести: 
„исхемијске болести срца, церебровас-
куларне болести и болести крвних су-
дова, канцера ...“ (109).

Људи на различите начине настоје 
да „затрпају“ осећање празнине и де-
пресије услед усамљености. Неус-
пешни начини су: присилна куповина, 
сталне промене сексуалних партнера, 
енормно конзумирање хране, алкохола, 
дроге, патолошко коцкање. Али, упркос 
привременој анестезији и тренутном 
поправљању расположења, сви ови су-
рогати не успевају да попуне душевну 
празнину нити да уклоне очајање услед 
изолованости. Напротив, компулзивно 
куповање, једење, опијање, дрогирање, 
коцкање доводе до нарушавања физич-
ког и психичког здравља, интегритета 
личности, до кварења и прекидања зна-
чајних међуљудских веза и до још веће 
друштвене издвојености.

Прави „лекови“ за усамљеност су 
исправљање погрешне социјалне пер-
цепције, враћање поверења у себе у 
властите снаге, у себе самог и у друге, 
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односно, пре свега промена когнитив-
них навика, негативних мисли и очеки-
вања у позитивне („Нисам ја баш бак-
суз, безвредна и невољена особа, неки 
ме људи воле“).

Верујем да ће ова, идејама и резул-
татима истраживања богата и инспира-
тивна књига наићи на велико интере-
совање код наше стручне, али и шире 
јавности.

Жарко Требјешанин


