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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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чуди због чега аутор те активности не издваја у 
посебно поглавље. Но, како је лов нешто што чи-
ни структуру свакодневног живота те заједнице, 
аутор је заправо исправно поступио распоредив-
ши велики број детаља читавом књигом. То је 
урађено не само с грађом која се односи на лов 
већ са свим подацима који заокружују суштину 
живота те групе Индијанаца, будући да ми захва-
љујући приповестима наглашеним у појединим 
поглављима сазнајемо готово све што се могло 
сазнати о Аче Гату: од тога како се припрема 
нека једноставна храна до у митологији дубоко 
укорењених табуа везаних за лов; од тога како 
деца стичу имунитет жваћући прљаве комаде ме-
са до целокупног система сродства; од тога како 
се узгајају ларве до космогонијске митологије. У 
књизи не недостаје ни приказ материјалне култу-
ре. О њој се не пише много, али не због тога што 
аутор није обраћао пажњу на тај сегмент културе 
Гвајакија већ једноставно због тога што она у тих 
Индијанаца није развијена, а у исто време садржи 
све што им је неопходно. Штавише, читава књига 
је прожета квалитетним цртежима разних предме-
та које Гвајаки користе. Таква концепција књиге 
омогућава читаоцу да сагледа укупну логику ми-
шљења тих Индијанаца.

Читајући Хронику од почетка, увиђамо да 
Кластр постепено дезинтегрише дистанцу егзотич-
ности коју је „западна цивилизација“ столећима 
градила према „дивљацима“. Приказујући свако-
дневни живот тих људи, откривајући нам понекад 
чак и најинтимније делове тог живота, аутор нам 
их чини блиским. Професионална грешка ипак 
не сме бити начињена јер, Гвајаки индијанци, 
односно група Аче Гату, којој је аутор посветио 
највише пажње, јесу примитивна заједница. Због 
тога нас Кластр у последњим поглављима ипак 
враћа суровој страни живота тих Индијанаца, али 
не да би створио хијерархијску дистанцу или да 
би оправдао расизам већ да би нам у правом антро-
полошком смислу показао због чега неко друштво 
називамо примитивним.

Хроника о Гвајаки Индијанцима не прати 
ниједан конкретну етнолошку или антрополошку 
теорију. Књига је писана у духу класичних етно-
графија, али се не може назвату „само“ етногра-
фијом. У књизи веома лако препознајемо одређен 
формалноаналитички ниво где аутор покушава 
поједине елементе живота Гвајаки Индијанаца 
да смести у припадајући еколошки, социјални 
и историјски контекст и да прикаже њихов зна-
чај у структури те заједнице. Књига је, дакле, 
растерећена од сувишног теоретисања, што је у 
великој мери чини неутралном и објективном. Те 
две карактеристике чине ову књигу готово обаве-
зним штивом у образовању сваког антрополога. 
Сагледана у целини, књига представља корпус 

проблема које једна примитивна заједница може 
да постави пред етнологију и антропологију.

Милош Матић

Јован Р. Ћаласан, ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ ПИВЕ, 
Нови Сад 2004.

Име Јован Ћаласан није непознато у струч-
но-научној и нашој широј јавности. Неколико 
његових књига које су објављене код новосадских 
издавача „Прометеј“ и „Будућност“ заузимају сво-
је место међучитаоцима свих профила. Посеже се 
за његовом књигом Мратиње за незаборав, као 
и Приче са Коштана које је објавио „Прометеј“. 
Књига Мађарице (издавaчко предузеће „Будућ-
ност“), на пример, светлуцањем израза из старог 
завичаја Пивљана, префињеним стилом дочарава 
живот и прилагођавање планинаца у равници. 
У књизи Човјек из Пиве – др Обрен Благојевић 
(издавач „Будућност“) јасно се види да је Јован 
Ћаласан носио Пиву у свом срцу до задњег даха 
овоземаљског живота. Уосталом, то је потврдио и 
књигом Знаменити људи Пиве (издавач „Будућ-
ност“) коју је припремио за штампу, али није до-
живео њено објављивање. Послове у вези са штам-
пањем привела је крају његова породица и тако 
омогућила да се овековечи труд аутора и сачувају 
од заборава неке личности које су биле судионици 
и творци пивске историје и осталих прегнућа не 
само у минулом него и у наше време. Дакле, Јован 
Ћаласан је оставио дела по којима ће се памтити, 
посебно међу Пивљанима, и у садашњим и у буду-
ћим нараштајима.

Из књиге Знаменити људи Пиве, види се да 
о Пиви и Пивљанима постоји релативно обимна 
литература. Проучаване су географске облике 
Пиве, њена историјска прошлост, етнички развој. 
Приказан је у монографским, посебним и поједи-
начним освртима народни живот и делатност по-
јединих личности, као и многа друга питања аод 
општег и посебног интереса. Том богатству, због 
његовог специфичног и у много чему обједињују-
ћег садржаја, придружује се и ова изузетно зани-
мљива књига Јована Р. Ћаласана, чија је садржина 
намењена Пивљанима у Пиви и ван ње – да кроз 
њен садржај сачувају сазнања о свом родном кра-
ју, не само за себе него и за пријатеље у окружењу 
и генерације које долазе.

Идеја за писање те књиге потекла је од покој-
ног Обрена Благојевића, великог Пивљанина, који 
је до последњег даха носио Пиву у срци и дао јој 
своја најкомплекснија дела, мада, нажалост, нити 
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