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РАДА1

Савремени антрополошки теренски рад не обавља се одавно искљу-
чиво у егзотичним пределима, нити у руралним срединама. Самим тим, 
групе људи које постају микродруштвени оквир у којем се врше антро-
полошка проучавања, постају све разноврсније по свом облику, садржају 
и устројству, а неке од њих и тешко доступне, управо због начина живо-
та који воде. Такво стање изискује и методолошке иновације у погледу 
непосредног истраживачког рада на терену. Квалитативна истраживања 
представљају један од антрополошких одговора на дату ситуацију, с тех-
никама осмишљеним да помогну у добијању информација које на нај-
бољи начин илуструју не само праксу група које су проучаване, већ и њи-
хов поглед на свет, разлоге и мотиве њиховог социокултурног понашања. 
Методологија квалитативних антрополошких проучавања показала се 
посебно погодном за проучавање маргиналних друштвених група, попут 
интравенских корисника дроге или сексуалних радница, на пример, а ина-
че се користи у социјално епидемиолошким истраживањима и онима која 
су усмерена на проблеме јавног здравства уопште.

Кључне речи: антропологија, квалитативна методологија, теренс-
ки рад, маргиналне друштвене групе

Ниједна расправа која је вођена с циљем унапређења епистемологије 
друштвених наука у последњих четврт века, на пример, није успела да ме 

1 Овај прилог је настао као резултат рада на пројекту Културни идентитети у процесима 
европске интеграције и регионализације, бр. 147035, која у целости финансира Министар-
ство науке и заштите животне средине Републике Србије (МНЗЖС РС).
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убеди у то да је теренскоистраживачки рад превазиђен и непотребан2. Не 
могу да кажем то да не постоји знатан корпус проблематике која улази у ант-
рополошки истраживачки инвентар, а који не изискује теренски рад, нарав-
но, али тврдим да постоји исти такав корпус, за чије проучавање је неопход-
но изаћи из кабинета и библиотеке. Проблематика маргиналних друштвених 
група представља такав пример и овде ћу представити методологију про-
учавања која је била примењена у проучавању социјално епидемиолошких 
фактора вулнерабилности у односу на синдром стеченог недостатка имуни-
тета и хепатитиса Ц3 међу београдским интравенским корисницима дроге и 
сексуалним радницама, као и у студији особа које живе са хИв-ом.

Оно што поменуте друштвене групе чини маргиналним су две ствари, 
у основи: начин живота, који је организован око одређене праксе у првом 
случају, одређене професионалне делатности у другом, те одређеног здравс-
твеног статуса у трећем случају, као и чињеница да је тешко ступити с њима 
у контакт, односно да су у питању групе које су друштвено невидљиве, а 
чији припадници тешко да ће се сами идентификовати као такви. Основу 
такве маргиналности представља однос који општи друштвени контекст 
има према њима. Он постоји на нивоу јавног говора, али и на нивоу праксе: 
у ставовима, моралним нормама, законским актима, али и у поступцима и 
понашању појединаца и друштвених установа према припадницима група о 
којима је овде реч. Истина је да не можемо изједначити дискурзивне праксе 
према интравенским корисницима дроге и сексуалним радницама, с једне 
стране и према особама које живе са хИв-ом с друге, али ''права'' пракса 
показала је да у томе нема разлике у стварности (упор. Bernays et al. 2007).

Оно што ове групе чини тешко приступачним, пре свега, јесте њихово 
настојање да сакрију понашање које је у супротности са законским и/или 
друштвеним нормама, што се односи, наравно, на интравенске кориснике 
дроге и сексуалне раднице. Када су у питању особе које живе са хИв-ом, оне 
покушавају да сакрију своје здравствено стање, али не због тога што је оно у 
колизији с било каквим нормама, већ углавном због начина на који се средина 
у којој живе односи према њима, а затим и било која друштвена средина с 
којом дођу у додир4. Даље, припадници ових група, по правилу, имају лоша 
искуства с друштвеним установама, системом јавне заштите и томе слич-

2 Да будем искрен, већина таквих расправа не тврди то – барем не експлицитно; њихове 
имплицитне поруке, међутим, као да гласе да ако већ морамо да се бавимо радом са живим 
људима, не радимо то из наивног етнолошког и антрополошког разлога да бисмо објаснили 
оно шта они раде, у шта верују, шта мисле да је исправно о свету у којем живе, због чега им 
живот изгледа како изгледа итд, већ да бисмо, не научили нешто о знању по себи, него могли 
да расправљамо о томе, рецимо, да ли је оно наша фикција или постоји само за себе. У сва-
ком случају, у смислу некаквих временских међаша, као збиља конструктивне расправе на 
тему истраживачке епистемологије, препоручио бих Bryman 1984 и Миленковић 2006.

3 У даљем тексту хИв и хЦв.
4 Односи се, пре свега, на покушаје запошљавања и искуства са лекарима, в. Bernays et 

al. 2007.
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но, тврде да се не осећају припадницима друштва, односно културе којима 
припадају само номинално, као и то да не осећају никакву потребу да буду у 
додиру с њима, изузев када је у питању, рецимо, легализација статуса њихове 
праксе5 (упор. Жикић 2006). На крају, шире друштво не зна, заправо, много о 
томе на које и на какве начине ове групе су организоване, како се њихови при-
падници понашају у међусобном опхођењу, те како се одвија њихов свакод-
невни живот. Извештаји који о томе постоје из полицијске или медицинске 
евиденције, на пример, нужно су специјализовани и често не откривају много 
више од онога намењеног непосредном употребном контексту6.

Квалитативна антрополошка истраживања, која су обављена међу 
припадницима наведених група, имала су основне циљеве који су били 
постављени према најважнијим карактеристикама проучаваних популација. 
У случају особа које живе са хИв-ом, требало је показати, готово у маниру 
класичне етнографске монографије, како изгледају и на који начин се одвијају 
животи тих људи, које тешко да бисмо могли да назовемо заједницом, у 
правом смислу речи (Bernays et al. 2007). Када су у питању интравенски 
корисници дроге и сексуалне раднице, нагласак је био на представљању си-
туационих чинилаца који утичу на перцепцију ризика од хИв и хЦв, одно-
сно од полно преносивих болести, као и на начине понашања-односа према 
овом ризику (в. Жикић 2006, Simić et al. 2006). Код интравенских корисника 
дроге, нагласак је био, при том, на две основне карактеристике односа у 
друштвеној средини везаних за дату праксу, а за које се зна да су изузет-
но битни, у сваком погледу, за ризично понашање и програме превенције и 
смањења ризика. То су друштвене мреже интравенских корисника дроге, те 
друштвено и физичко окружење у којем се интравенско коришћење дроге 
одвија (в. Žikić 2006а, b; Prodanović et al. 2005). У складу с тим, требало 
је поставити истраживање тако да се добију детаљни описи на који начин 
чиниоци ризичних окружења утичу да превенцијом при убризгавању дроге 
смање ризик од хИв и хЦв, а која би била заснована на начин како то виде 
сами испитаници7.

Као основни проблеми проучавања постављени су: описи иницирања 
у интравенско коришћење дроге, успостављање рутина у вези с тим, као и 
мера заштите; затим начин набавке прибора за убризгавање, његова употре-
ба, чување и одржавање хигијене; перцепција ризика од стране испитаника, 
њихова обавештеност у погледу здравствених и социјално епидемиолош-
ких последица; описи јавних и приватних простора у којима се обавља уб-
ризгавање, као и мапирање микросоцијалних окружења; дељење опреме за 
убризгавање. Основни метод прикупљања података био је тзв. дубински ин-

5 Односи се на интравенске кориснике дроге и сексуалне раднице, наравно.
6 Што је разматрано у Жикић 2006.
7 Како је истраживање везано за интравенске кориснике дроге најбоље документовано до 

сада у смислу објављених резултата, од проучавања обављених у свим друштвеним групама 
које су поменуте овде, ослонићу се на њега, углавном, у даљем излагању.
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тервју, у трајању од око једног сата, отприлике, заснован на одговарајућем 
тематском подсетнику, али вођен у складу с оним шта су испитаници желе-
ли да кажу на неку од горе набројаних тема8.

Посматрачки метод прикупљања података био је потиснут у други 
план, квалитетом материјала који је добијен кроз интервјуе. Наиме, како 
циљ прикупљања података није било етнографско приказивање интравенс-
ког коришћења дроге у Београду само по себи, на пример, већ је тај циљ био 
спецификован и кудикамо одређенији. Методи опсервације, примењивани 
према местима на којима се врши убризгавање или на којима се интравенс-
ки корисници дроге окупљају, послужили су као илустрација, пре него као 
допуна подацима добијеним кроз интервјуе, али и неформалне разговоре с 
испитаницима.

Оваква ситуација била је као последица, у основи, функционисања ис-
траживачке инфраструктуре и правилно обављеног процеса узорковања. 
Како је инфраструктура истраживања детаљно описана у Жикић 2006, изос-
тавићу је из овог представљања техничке стране методологије датог антро-
полошког квалитативног истраживања. Узорковање је такође, представљено 
у истој монографији, али у оној мери за коју сам сматрао да је функцио-
нална у оквиру теме којој је монографија посвећена, дакле, реч је била о 
његовом статистичком аспекту, углавном. У том смислу, није наодмет овде 
напоменути да је у процесу узорковања одступљено од онога како је то било 
првобитно замишљено – а што је допринело квалитету материјала, с једне 
стране, али и показало флексибилност примене квалитативних метода у ан-
трополошком теренском раду.

Пошло се од претпоставке да ће бити довољно обавити до педесет ин-
тервјуа, с испитаницима изабраним у три истраживачке групе, по двадесет 
њих у прве две и још десет у евентуалном трећој, где би критеријуми избора 
испитаника за прву групу сугерисали параметризацију по полу, доби, ду-
жини интравенског коришћења дроге, укључености у сексуални рад и при-
падности ромској националној мањини. Критеријуми избора испитаника за 
другу групу били би руковођени њиховом умреженошћу у друштво. Трећа 
истраживачка група требало је да послужи за евентуалну корекцију узорка и 
обављање интервјуа с оним особама на које би испитаници из прве две гру-
пе указали као на потенцијално корисне информанте у погледу појединих 
проблема проучавања.

већ из овога, види се да је првобитна стратегија узорковања имала на 
уму етнографију о интравенском коришћењу дроге саме по себи, пре неголи 
фокусирање на хИв и хЦв-вулнерабилност испитаника. Како је узорко-
вање обављано паралелно с надзором и проценом квалитета материјала до-
бијеног на основу интервјуа („мониторинг“ и „евалуација“), било је могуће 
кориговати га у самом зачетку. Испоставило се најпре, да одређени пара-
метри немају никаквог утицаја, на одређене елементе праксе интравенског 

8 Теоријски аспекти методологије истраживања разматрани су у Žikić 2007.
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коришћења дроге, а затим и да облик друштвеног умрежавања који се деша-
ва у Београду, када је у питању дата популација, нема много додирних та-
чака са ситуацијом у другим срединама, проучаваном истом методологијом 
(упор. Жикић 2006).

Показало се, на пример, да је довољно узети у обзир најширу могућу 
дефиницију друштвених мрежа интравенских корисника дроге – ону која 
под „мрежом“ подразумева групу интравенских корисника дроге, друшт-
вено повезаних на било који начин. Повезивање је могло да буде последица 
односа поводом коришћења или диловања дроге, породичних веза или фи-
зичке близине становања итд. – Да би се на основу повезивања добио реп-
резентативан узорак поступак узорковања започет је бирањем најлакше до-
ступних испитаника, а затим и оних који поседују широк круг познанстава у 
датом миљеу. Извршена је и нова параметризација жељеног узорка, у складу 
с тим, која је ставила нагласак на окружења у којима се врши убризгавање 
– у физичком и социјалном смислу, што се показало као и даље одржив, а 
још бољи оквир за неке од првобитних параметара, пре свега оне који су се 
односили на дужину интравенског коришћења дроге и умреженост, у смис-
лу припадности одређеним микросоцијалним срединама у оквиру миљеа 
београдских интравенских корисника дроге.

Овако иновирани процес узорковања дао је врло добре резултате у про-
налажењу тзв. кључних информаната – оних који су у стању да дају релеван-
тне и конзистентне информације у погледу одређених проблема проучавања 
и/или обезбеде још поузданих испитаника – показавши се корисним, посеб-
но у новим микросоцијалним окружењима, у које је проучавање „продира-
ло“, омогућивши идентификовање различитих подгрупа, у смислу малопре 
изнете дефиниције друштвених мрежа београдских интравенских корисни-
ка дроге. Испоставило се да је за квалитет материјала изузетно важно имати 
репрезентативност по питању испитаника из различитих окружења у којима 
се врши убризгавање, него било шта друго, практично. Пажња је посвећена 
томе где потенцијални испитаници превасходно убризгавају дрогу, односно 
да ли то чине на местима која су део јавног или приватног простора, као и 
врстама тих простора9.

Интервјуи су обављани искључиво уз сагласност испитаника (веровали 
или не – у писаном облику!)10, што већ задире у етичке аспекте проучавања, 
о чему ће бити касније речи. Као основа за вођење интервјуа, установљен је 

9 Тј. да ли њихове индивидуалне рутине убризгавања изгледају тако да своју зависничку 
потребу задовољавају по штековима, јавним тоалетима, у сопственом стамбеном просто-
ру или у туђем итд. Као што је изнето у Жикић 2006, (потенцијалним) испитаницима није 
прилажено на местима на којима убризгавају дрогу, најчешће, већ у дроп-ин центру Лекара 
света, односно на њиховим аутричерским местима. Неки од интервјуа су вођени тамо где се 
врши убризгавање дроге, што се односи, пре свега, на приватни стамбени простор. Нека од 
места која припадају категорији јавног простора показали су нам сами испитаници, а нека су 
посећена накнадно, на основу њихових упутстава, упор. Žikić 2006а,b.

10 Односи се и на истраживање које је обављено међу сексуалним радницама.
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тематски водич, који је рађен на основу искуства из сличних истраживања 
у великој Британији и Русији, а чије обављање је доживело сличну судби-
ну, попут првобитне стратегије узорковања: основна структура прилагођена 
је стању на терену, а како му намена и јесте била да служи као нека врста 
подсетника, пре неголи да буде збирка стриктних упутстава, разрађен је ис-
кључиво у складу с раније наведеним проблемима проучавања, поставље-
ним на основу циља целокупног истраживачког подухвата. Разлика између 
ситуације с тематским водичем и оне с узорковањем била је у томе што је 
упитник већ био довољно спецификован према основним циљевима истра-
живања, али је било потребно прилагодити га специфичностима београдс-
ког миљеа интравенских корисника дроге11.

Основни однос истраживача према тематском водичу је био да он пос-
лужи више као подсетник неголи упутство за разговор с испитаницима, и 
у том смислу је заузет став да није битно проћи све теме са сваким испи-
таником. То је учињено више у смислу огледа, да се тако изразим, с првих 
неколико испитаника, који су и изабрани у ту сврху да би заменили проверу 
тематског водича кроз рад с тзв. фокус-групама12. Рекогносцирање терена, 
које је обављено у току припрема за истраживање, показало је, наиме, да 
дати вид припремне истраживачке делатности није неопходан: чланови ис-
траживачког тима имали су довољно искуства или у теренском раду самом 
по себи или баш и у раду с циљаном популацијом, док је партнерска орга-
низација, Лекари света, била у стању да пружи релевантну слику стања на 
терену, захваљујући свом аутрич ангажману, који је укључивао и неке од 
припадника ове популације као аутричере.

У вођењу интервјуа с испитаницима, инсистирало се на томе, дакле, 
да се поједини проблеми проучавања обраде детаљно, колико год је то мо-
гуће, а не на „протрчавању“ кроз хипотетички упитник. Инсистирало се на 
постављању отворених питања, да би било лакше „отворити“ испитаника 
за што исцрпнији одговор, омогућити му да изнесе своје мишљење и на-
веде своја искуства. Испитаницима је назначено да ће им бити постављана 
питања за која могу сматрати да задиру у домене личног, односно нечега 
о чему не би желели да говоре, можда, да ће цео разговор бити сниман на 
аудио-траку, те да могу да одустану од разговора у сваком тренутку13. По-

11 О њима је било речи у Жикић 2006, Žikić 2006b.
12 О различитим виђењима употребе фокус-група у квалитативним истраживањима, чак 

у смислу самосталног методског оруђа в. нпр. Morgall Traulsen et al. 2004. У истраживању 
о којем говорим најчешће, однос према употреби фокус-група био је помало конзервативан, 
ако могу тако да кажем, пошто је постојала идеја да се оне користе само као нека врста 
помоћног метода у коначном формулисању тематског водича, што се показало непотребним, 
како рекох.

13 Занимљиво је напоменути да нико није искористио ту могућност, да су испитаници 
говорили о веома личним стварима, често без подстицаја истраживача, а да су интервјуи 
били прекидани – да би били настављени касније, углавном – само онда када би испитани-
ци морали да предузму кораке по питању неодложног ''сређивања'', односно задовољавања 
зависничке потребе.
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себна пажња посвећена је заказивању разговора с испитаницима. већина 
интервјуа обављена је у дроп-ин центру Лекара света, у ком смислу се мо-
рало, најпре, водити рачуна о томе, да се не омета рад центра, тј. уобичајени 
распоред тамошњих активности, а затим и о томе да се разговори воде онда 
када је то згодно испитаницима, а не истраживачима.

Од особе која води интервју очекивало се да активно слуша, на првом 
месту, што је значило, пре свега, да треба да води рачуна о томе да не пре-
кида испитаников исказ, док то не учини сам испитаник, затим да се труди 
да постави што више питања отвореног типа, избегавајући она затвореног, 
те да покаже испитанику да прати његово излагање с разумевањем, да није 
неко ко је ту само да би забележио тај исказ. Питања је требало учинити 
што јаснијим, избегавати сопствене претпоставке и захтевати од испита-
ника да дају што детаљније примере онога о чему говоре, превасходно из 
сопственог искуства. Испитаници су показали тежњу да разговор започињу 
уопштеним одговорима, често, некад подразумевајући оно што нису рекли, 
некад позивајући се на уврежена мишљења о одређеним стварима у датом 
контексту, одакле је сваки разговор морао да буде вођен на такав начин који 
би обезбедио што више података о доживљеном и проживљеном – како на 
стварносном нивоу, тако и на интелектуалном и емотивном плану.

Интервју се састојао од неколико основних типова питања. На првом 
месту, била су то чињенична и питања о мишљењима. Прва су обично за-
твореног типа, на пример, „користиш ли кондом са својим партнером ? (о: 
како кад, углавном)“, а друга су отвореног типа, рецимо, „због чега их некад 
не користите, а некад то чините ? (о: тешко је рећи, прво нисмо уопште, 
онда фрка око тих болести, а сад, он је мени једини партнер...)“. Питања 
о карактеристичности или типичности нечега јесу нешто између прва два 
типа питања: „колико често се то дешава?“, или „да ли твоји другари из 
штека мисле слично о томе?“, док су питања којима се захтева појашња-
вање реченог отвореног типа, на пример, „кажеш да више зарађујеш када 
не користиш кондом, због чега је то тако? (о: клијенти воле без кондома, 
тако више воле); зашто? (о: ваљда мисле да је тако природније)“.

Некада постављање директних питања може бити незгодно, помало, из 
различитих разлога, па се прибегава хипотетичким питањима, која су ко-
рисна посебно у почетним фазама интервјуа. Њима не само што се долази 
до ставова испитаника у погледу нечега што у датом контексту може да се 
сматра осетљивом темом, већ се може поставити основа за испитаниково 
навођење сопственог искуства, након изношења мишљења о ономе о чему 
је реч. На пример, „када би се нашао у таквој ситуацији, као твој друг, 
да имаш хероин, али немаш сопствени чист прибор, шта мислиш да би 
урадио?“. Питање је незгодно из тог разлога што прети да потенцијално 
разоткрије евентуалне недостатке у рутини убризгавања каква се спроводи, 
а не каква је била некада, одакле би на директно питање био добијен стерео-
типан одговор (в. Жикић 2006).
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Испитаник се може задржати на хипотетичкој ситуацији, у том случају, 
баш као што се може одважити да не улепшава сопствену стварност, тако да 
питања попут ових не треба сматрати некаквим постављањем замке испита-
ницима. Њима се не врши провера тачности онога шта говоре, нити некакве 
исправности понашања испитаника у било којем смислу, не полази се од 
тога да је ситуација супротна или да не одговара оној каквом је испитаници 
представљају, а испитаници имају могућност избора у погледу начина на 
који ће поступити.

Напокон, коришћена су и питања хијерархије и поређења. Првима се 
врши вредновање нечега, придавање значаја и томе слично, а друга служе 
као средства контраста и упоређивања. Примери првих могу да буду, „шта 
мислиш, ко зна највише о томе?“, или „шта је вероватније?“, а других, 
„како ти је најједноставније да одеш до дилера, превозом, пешке, или...?“, 
односно „има ли разлике у томе како су те третирали приликом тих посе-
та дому здравља?“. Не треба сметнути с ума да оваква презентација типова 
питања представља методолошку апстракцију, док су ситуације у стварнос-
ти изискивале њихову пажљиву разраду и употребу, комбиновано с уоби-
чајеним помоћним техникама вођења разговора, попут краћих пауза, одоб-
равања тишином, инсистирања на примерима, охрабривањем елаборације 
изнетог, ретроспективама и др.

водило се рачуна и о начину постављања питања која је требало избе-
гавати, што због потенцијалног квалитета самог материјала, што због ко-
ректног односа према испитаницима. На првом месту, требало се чувати 
тзв. бомбардовања питањима, односно постављања сувише питања затво-
реног типа једног за другим, на пример, „кад је то било? (о: негде ‘93, тако 
нешто...) спид бол... користио си само тада? (о: само тада...) колико си 
узимао, мало, много, често...? (о: не могу да се сетим...) и, када си открио 
да имаш Ц14?“. Слично томе, није требало постављати много питања кроз 
једно питање, на пример, „чему служе спојке? (о: продаја хероина је про-
тивзаконита, као што знаш, значи, дешава се некад да не можеш да дођеш 
до дилера или да дилер нема робу кад теби треба, мораш да се сналазиш...) 
значи, дешава се да ти немаш дилере, али спојка их зна? Аха, значи, он зна 
више људи? Коју количину обично користиш дневно, недељно, месечно? 
Када узимаш пет дана узастопно, на пример, купујеш ли дозу за пет дана 
одједном или набављаш сваког дана дневну дозу?“.

Поред тога што утичу збуњујуће на испитанике, одговори на оваква пи-
тања били би углавном површни – уколико би се испитаници потрудили, 
уопште, да покушају да одговоре на свако од њих. Смисао дубинског интер-
вјуа није у томе да се обезбеди некаква фактографија, већ да она одражава, 
поред реалног стања – онолико колико је то могуће, разуме се – начин на 
који испитаници све то доживљавају, њихове ставове о искуствима која су 
доживели, поред описа самих искустава, оцену онога што се догодило, уз 

14 хепатитис Ц, у жаргону датог миљеа.
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слику оног шта се догађало. У том смислу, поред методолошког избегавања 
одређених питања, да се тако изразим, неке ствари у вођењу разговора са 
испитаницима требало је избегавати и из етичких разлога.

То се односи, пре свега, на вођење расправе с испитаницима, односно 
на довођење у питање њихових ставова или података, на отворени начин, 
затим, на истраживачево допуштање себи да просуђују у току разговора о 
поступцима и мишљењима других људи, који су му предочени од стране 
испитаника, или да заузима одређене позиције, које би испитанику стави-
ле до знања, макар и на посредан начин, да истраживач има евалуативан 
однос према његовом исказу. Не треба се постављати као „другар“ оних с 
којима се разговара, претварати се да их разумемо и томе слично, баш као 
што им се не сме придиковати (без обзира на то шта мислили о ономе шта 
раде), показивати лажно сажаљење, правити се паметан или верзиран у пог-
леду њихове праксе – то не доприноси квалитету материјала никако, а пред-
ставља понашање које нико не би волео да неко заузме према њему самом, 
вероватно.

Поред ове етичке димензије, коју бисмо могли да означимо као прак-
тичну, непосредну и текућу у смислу бављења њоме, односно решавања 
евентуалних проблема у току истраживања, постоји и она, о којој се обич-
но говори методолошким речником, када се каже „етички аспект истражи-
вања“ (в. Žikić 2007). Док је прва везана за сам теренски рад, друга се одно-
си на организацију истраживања. У том смислу, води се рачуна о следећим 
основним параметрима: принципу поверења, обавештености и сагласности 
испитаника за учешће у проучавању, принципу ненаношења штете, компен-
зацији за испитанике, као и о начину коришћења података до којих се дође у 
току проучавања, без обзира на то којим техникама су прикупљени.

Очигледно је да су први и последњи параметар усмерени више ка по-
дацима самим по себи, док се остала три параметра односе на испитанике. 
Принцип поверења говори о томе ко ће имати приступ подацима, уопште, о 
томе на који начин ће се разговори бележити, као и о томе како и докле ће 
бити чувани. У складу с тим, када је у питању начин коришћења података, 
кључно питање је то да ли и на који начин ће се оно директно одразити на 
групу која је била предмет проучавања, односно да ли њени припадници 
могу да очекују неку практичну акцију, у домену јавног здравства или прав-
не регулативе, на пример, или је реч о тзв. фундаменталним проучавањима, 
која ће резултовати комуницирањем резултата и интерпретацијама махом 
унутар научне заједнице15.

Када су у питању „испитанички“ параметри, да их тако назовем, обаве-
штеност и сагласност испитаника за учешће у проучавању значи да је сваки 
(потенцијални) испитаник био упућен у то шта је циљ проучавања, на који 
начин се оно обавља, те шта се од њега очекује, и то у писаној форми. Као 

15 Како је то изгледало у случају проучавања обављеног међу интравенским корисницима 
дроге у Београду, в. Жикић 2006.
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што је већ изнето, испитаници су потписивали изјаве да су обавештени о 
проучавању и сагласни са својим учешћем у њему. Овим није кршена ано-
нимност испитаника, пошто су могли да одаберу било који псеудоним умес-
то правог имена (и/или презимена). Може се поставити питање, наравно, 
која је сврха овога у организацији проучавања, међутим, како је оно уста-
новљено према стандардима који су постављени од стране Етичког одбора 
британских универзитета и формално је било одобрено од тог Одбора, овај 
захтев је доследно спровођен, као и остали који су се односили на етички 
аспект проучавања16.

Принцип ненаношења штете надовезује се на садржину претходног па-
раметра, у том смислу што полази са становишта да је испитаник у могућ-
ности да одустане од (даљег) разговора у сваком тренутку, али укључује и 
позицију истраживача, још непосредније – ако је могуће рећи тако – пошто 
захтева од њега такво познавање ситуације на терену које ће обезбедити 
ненарушавање постојећих односа између испитаника и потенцијалних ис-
питаника. Како је природа материјала таква, наиме, да укључује описе до-
гађаја у којима су учествовале одређене особе, или да се давањем извештаја 
о проучавању из друге руке, упућује на извесне особе као на могуће будуће 
испитанике, у том смислу да се зна шта се неком већ дешавало или шта је 
неко радио, изузетно се водило рачуна о томе да разговори не буду вође-
ни на начин који би угрозио поверење испитаника у истраживаче. Техника 
која је помогла највише у превладавању ситуација које би могле довести до 
евентуалног угрожавања овог етичког параметра, била је постављање хи-
потетичких питања, којима се испитаницима стављало до знања да истра-
живач тачно зна шта жели да сазна, али се нису откривали извори његове 
контекстуалне експертизе.

Компензација за испитанике представља новину у обављању теренс-
ког рада у овдашњој средини. У најкраћем, то би могло да се назове као 
плаћање испитаницима, мада би такав назив био непрецизан, као и онај који 
је очитује као надокнаду испитаницима за време одвојено за учешће у про-
учавању. Први опис није прецизан због тога што се не ради о финансијској 
трансакцији, а други зато што може да се постави питање да ли је та надок-
нада економске, симболичке или етичке природе, а разматрање тога изашло 
би изван оквира овог текста. У сваком случају, у сличним проучавањима 
која су обављена међу интравенским корисницима дроге у другим средина-
ма, дошло се до става да је у реду дати некакву надокнаду испитаницима, с 
тим што је она зависила од тога где је дотично проучавање обављено, однос-
но одређена је у складу с тим шта би могле да буду потребе испитаника чије 
задовољавање би они сами сматрали одговарајућом надокнадом: у великој 
Британији то је била надокнада за превоз, на пример, или обезбеђивање ма-
лог оброка, типа ужине, у Русији, испитаницима је давано млеко у праху и 
уз то неки мањи прехрамбени артикли, док су београдски испитаници до-

16 О детаљној организацији и структури проучавања в. Жикић 2006.
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бијали припејд картице за мобилне телефоне (в. Rhodes et al. 2002, 2004, 
Жикић 2006).

Не треба сметнути с ума, међутим, да осим етичке стране, компенза-
ција за испитанике има и своју практичну страну – говорим о проучавању 
обављеном међу интравенским корисницима дроге. Како је у питању мар-
гинална друштвена група која је у сталним финансијским проблемима, по-
мињање те ситне надокнаде приликом прилажења потенцијалним испита-
ницима, имало је додатну мотивациону улогу у превазилажењу њихове пси-
холошке баријере да се говори јавно, о стварима због којих имају проблеме 
различите врсте – са законом, јавним здравством, својом околином, али и 
сами са собом, да тако кажем – здравствене, у погледу међуљудских односа 
итд. Сумњам да је било ко пристао да разговара само због једне или две 
припејд картице, али сматрам да не треба пренебрегнути ни тај моменат у 
објашњавању тога на који начин је остварен низ, како се показало, поузда-
них контаката, који су резултовали веома добрим материјалом.

Овде негде могла би да се заврши прича о истраживачком делу ис-
траживања; тачно тако – када се рад на терену заврши, подаци обраде и 
систематизују, остаје питање, шта даље радити с тим материјалом? Академ-
ска страна посла обављена је, такође, представљањем резултата и њиховим 
тумачењем у одговарајућим публикацијама, али без обзира на то, сматра се 
да оваква истраживања могу и треба да послуже одговарајућој друштвеној 
акцији, тим пре што се ради о људима о чијем начину живота и могућим ис-
тинским последицама по живот других чланова друштва тешко да можемо 
сазнати на други начин – мислим вредносно неутрално, а „хладна глава“ 
јесте основ сваке рационалне акције – а да не говорим о томе, да разумевању 
и решавању социјално-епидемиолошких проблема, на пример, не доприно-
се теоријске расправе о друштву, његовим установама, и апстраховано гене-
рализованом Човеку. Лепо је када се антрополози баве антрополозима, али 
тешко да би имали с ким/с чиме да се баве да нема тзв. основних истражи-
вања; а када их већ има, могла би нечему и да послуже .

У идеалним случајевима, чак, сматра се, да стварна сврха оваквих, али 
и квалитативних истраживања, уопште, треба да буде применљива, макар 
у том смислу да извештај о резултатима истраживања послужи као основа 
за изградњу платформе за покретање институционализоване друштвене ак-
ције (упор. Smaling 2002). Када је то у питању све зависи од степена орга-
низованости целог друштва, односно не само воље, него и способности да 
искористи, оваква антрополошка истраживања. Мишљења сам да тренутно 
не постоји таква институционална инфраструктура. У протеклих неколико 
година нисам успео да уочим постојање функционалних веза које би пове-
зале истраживачке установе обучене да обаве описано истраживање. Мо-
гуће организације које би се могле укључити у оваква истраживања биле 
би владин сектор који би био надлежан (а пре тога оспособљен) за законске 
могућности, регулативу и имплементацију, било да се ради о његовом уп-
равном или о домену здравства. Следеће су бројне невладине организације, 
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које су склоне, често, предузимању одређених акција на своју руку, иако 
су дефицитарне кадром обученим за теренскоистраживачки рад овде пред-
стављеног профила, па и за конкретне одговоре, који би превазилазили ниво 
сазивања конференција и „дискусије о проблему“.

Чињеница је да би квалитативно антрополошко истраживање марги-
налних друштвених група било у стању да допринесе разумевању локалног 
контекста, да покаже то како изгледа перспектива истраживања о проблеми-
ма који представљају предмет проучавања. На тај начин ситуација би била 
приказана дубински, у том смислу што би указала на разлоге који стоје у 
основи понашања које производи наведене чињенице, да покаже развој, од-
носно сложеност проучаване појаве или процеса, који се не види споља, те 
да илуструје статистички, социолошки модел ових група добијен аутентич-
ним искуством. У том смислу, могло би да се закључи, заправо, да квалита-
тивно антрополошко истраживање може да учини све то и када групе људи 
које проучавамо нису маргиналне у датом друштвеном и културном контек-
сту, односно да се снага антрополошке интерпретативне аргументованости 
заснива на тој способности, у доброј мери, што јесте предност у односу на 
друге друштвене науке и треба је користити, наравно .
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Bojan Zikic

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH INTO MARGINAL SOCIAL GROUPS: 
METHODOLOGY OF FIELD WORK

Summary

Contemporary field work is no longer conducted solely in exotic milieus, or in rural environ-
ments. Thus, human groups which make up the micro-social framework within which anthropo-
logical research is being carried out are increasingly gaining in their form, content and structure, 
and some of them are difficult to access because of theie lifestyle. This also requires methodology 
innovations with regards direct field work. Quality research represents an anthropological answer to 
the given situation, with technics that aim to help the aqusition of information which best illustrates 
both the practical aspects of the groups that are being researched and their general view of life, the 
reasons and motives of their socio-cultural conduct. The methodology of qualitative anthropologi-
cal research has been shown to be especially suitable for studying marginal social groups, such as 
intravenous drug abusers or sexl workers, for example. It is used in social epidemiological research 
and those aimed at general public health care problems.


