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Ис тра жи вач и са го вор ник (ка зи вач, ин фор ма тор, ин фор мант) су
кључ не ре чи те рен ског дис кур са, а њи хо ва ин тер ак ци ја – кључ ни про блем
те рен ске прак се ет но ло га и ан тро по ло га. Рад има за циљ да раз мо три уло -
ге ис тра жи ва ча и са го вор ни ка, као и ка рак те ри сти ке од но са ко ји се из ме ђу
њих ус по ста вља у ис тра жи вач ком про це су. Од нос ис тра жи ва ча и ње го вих
са го вор ни ка на те ре ну ве о ма је осе тљив, оп те ре ћен број ним про бле ми ма
тран сфе ра (пре но са) и кон тра тран сфе ра (про тив пре но са).

Кључ не ре чи: те рен ско ис тра жи ва ње, уче снич ко по сма тра ње, по сма -
тра ње с уче ство ва њем, ис тра жи вач, са го вор ник, ин фор ма тор, тран сфер,
кон тра тран сфер. 

Ис тра жи вач / ис тра жи ва чи ца и са го вор ник / са го вор ни ца (ка зи вач / ка -
зи ва чи ца, ин фор ма тор / ин фор ма тор ка, ин фор мант / ин фор мант ки ња – у
упо тре би су раз ли чи та тер ми но ло шка од ре ђе ња) кључ не су ре чи те рен ског
дис кур са, а њи хо ва ин тер ак ци ја кључ ни про блем те рен ске прак се ет но ло га и
ан тро по ло га. У до ма ћој на у ци не до ста ју тек сто ви ко ји про бле ма ти зу ју ме то до-
ло ги ју и епи сте мо ло ги ју те рен ског ра да, као и они ре флек сив ног ка рак те ра. У
мо но гра фи ја ма и ра до ви ма за сно ва ним на те рен ском ис тра жи ва њу не до ста -
ју чак и основ не ин фор ма ци је о ис тра жи вач ком про це су, као што је ду жи на
тра ја ња ис тра жи ва ња, окол но сти под ко ји ма је оба вља но, при ме ње ни ме то -
до ло шки по ступ ци и сл. Те рен и све оно што га са чи ња ва и пра ти оста је под
не ком вр стом ми сти фи ка ци је (Pre lić 2009: 41).1
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* Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Ет ни ци тет: са вре ме ни про це си у Ср би ји, су сед ним
зе мља ма и ди ја спо ри (бр. 147023), ко ји при Ет но граф ском ин сти ту ту СА НУ фи нан си ра Ми ни -
стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1 Те рен као те ма у но ви је вре ме ипак пре ста је да бу де не што са мо по се би ра зу мљи во, већ
о ње му по чи ње да се рас пра вља. Ет но граф ски ин сти тут СА НУ је у са рад њи са му зе јем „Ста -
ро се ло“ из Си ро гој на ор га ни зо вао на уч ни скуп под на зи вом Те рен ска ис тра жи ва ња (иза зо -
ви – ре зул та ти – при ме на), ко ји је одр жан у Си ро гој ну од 31. ав гу ста до 3. сеп тем бра 2009.
го ди не (збор ник ра до ва је у при пре ми за штам пу). Зна чај но је по ме ну ти да је у прет ход не че ти -
ри го ди не те рен ски рад био укљу чен у про грам основ них сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и то као јед но се ме страл ни пред мет Те рен ско ис тра жи ва ње фол кло -
ра. Оп шир ни је: Пе тро вић 2010.



Те рен ско ис тра жи ва ње под ра зу ме ва ду го трај ну, ин тен зив ну ин тер ак ци -
ју са чла но ви ма за јед ни це чи ја се кул ту ра про у ча ва. На те рен се не од ла зи
са мо да би се про ве ри ле и по твр ди ле по ста вље не хи по те зе, већ да би се до -
шло до што пот пу ни јих, кон тек сту а ли зо ва них по да та ка. Те рен ским ра дом, с
об зи ром на то да он зах те ва ду го тра јан кон такт с при пад ни ци ма про у ча ва не
кул ту ре, мо же да се до би је ви ше ди мен зи о нал но зна ње, ко је не мо же да стек не
ис тра жи вач ко ји бо ра ви у за јед ни ци не ко ли ко да на (Jac kson 1997: 188). Те рен ска
ис тра жи ва ња спро во де и ар хе о ло зи, со ци о ло зи и др. Ме ђу тим, у ет но ло ги ји
и ан тро по ло ги ји је ста ци о ни ра но те рен ско ис тра жи ва ње ко је под ра зу ме ва (1)
по сма тра ње с уче ство ва њем, или (2) уче снич ко по сма тра ње – да се кроз не -
по сред но ис ку ство до ђе до по да та ка – до ми нант на па ра диг ма.2 Ве ћи на до ма -
ћих ет но ло шких и ан тро по ло шких ис тра жи ва ња за сни ва се на пр вом ти пу
по сма тра ња. Ис тра жи ва чи су од ла зи ли ви ше пу та у кра ће по се те у ме сто ис -
тра жи ва ња, а њи хов те рен ски рад се оства ри вао кроз раз го вор (ин тер вју) и
по сма тра ње; у жи вот ло кал не за јед ни це укљу чи ва ли би се, евен ту ал но, у по -
је ди ним ње ним аспек ти ма, и то ис кљу чи во као аут сај де ри. Дру ги об лик ста -
ци о ни ра ног ис тра жи ва ња – уче снич ко по сма тра ње зах те ва од ис тра жи ва ча
ду го тра јан бо ра вак на те ре ну и уче ство ва ње у жи во ту за јед ни це, а пред ста вља
глав но ме то до ло шко од ре ђе ње ан гло а ме рич ке ан тро по ло ги је. Ис тра жи вач
ула зи у за јед ни цу, жи ви истим на чи ном жи во та као и ње ни при пад ни ци, усва ја
њи хо ве на ви ке и ве шти не, и на сто ји да на сво јој ко жи осе ти ка ко је то би ти
као они. У на шим окол но сти ма је ве о ма те шко ре а ли зо ва ти уче снич ко по сма -
тра ње, јер ова кав тип ис тра жи ва ња зах те ва ве ли ки број те рен ских да на и ула -
га ње ве ли ке ко ли чи не вре ме на и фи нан сиј ских сред ста ва. По је ди ни до ма ћи
ис тра жи ва чи оба вља ли су сво ја про у ча ва ња у ме сту у ко ме су ро ђе ни и где су
про ве ли део свог жи во та. Њи хо ва ис тра жи ва ња у зна чај ном сте пе ну ка рак те -
ри ше уче снич ко по сма тра ње: они су би ли у мо гућ но сти да у ме сту бо ра ве
ду же, део су ло кал не со ци јал не мре же, што им омо гу ћа ва да по ве жу уло ге
ин сај де ра и аут сај де ра (в. јед ну од но ви јих мо но гра фи ја: Пав ко вић 2009).

Рад има за циљ да ски ци ра уло ге ис тра жи ва ча и са го вор ни ка, као и ка рак -
те ри сти ке од но са ко ји се из ме ђу њих ус по ста вља у ис тра жи вач ком про це су.
Све ово тре ба да пред ста вља увод за по то ња раз ма тра ња соп стве них ис тра -
жи вач ких ис ку ста ва, ди ле ма и про бле ма, ка ко на те ре ну у ме сту ро ђе ња та ко
и на ри зич ном по сле рат ном те ре ну, али и ме ђу при пад ни ци ма ет нич ке гру пе
ко ја се у Ср би ји озна ча ва као крај ња дру гост.

Саговорник/саговорница 

Са го вор ник је при пад ник од ре ђе не за јед ни це ко ју ис тра жи вач про у ча ва; у
раз го во ру и спе ци фич ном од но су ин тер ак ци је ко ји се из ме ђу њих ус по ста вља,
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2 Кла сич на ан тро по ло шка кон цеп ци ја те ри то ри јал но од ре ђе ног те ре на ре де фи ни са на је
и про ши ре на. Фо кус се усме ра ва на не ло ка ли зо ва не, фи зич ки не у те ме ље не дру штве не про сто -
ре и фе но ме не, као што је ин тер нет-ко му ни ка ци ја, или на „не-ме ста“ по пут тр жних цен та ра и
сл. Схва ћен и у ши рем сми слу, те рен ски рад под ра зу ме ва ду го тра јан кон такт и ин тер ак ци ју ис -
тра жи ва ча и ис тра жи ва них, па и он да ка да је реч о вир ту ел ним за јед ни ца ма.



он ис тра жи ва чу да је ин фор ма ци је вер бал ним пу тем, али и на дру ге на чи не.
У до ма ћој ет но ло ги ји, со ци о кул тур ној ан тро по ло ги ји и фол кло ри сти ци, осим
тер ми на са го вор ник/са го вор ни ца, у упо тре би су и из ра зи ка зи вач (рет ко у жен -
ском об ли ку), ин фор ма тор/ин фор ма тор ка, ин фор мант/ин фор мант ки ња (лат.
in for ma tor) и ис пи та ник (ре ђе у жен ском об ли ку), а у за ви сно сти од сте пе на
и об ли ка оства ре не ин тер ак ци је, као и од опре де ље ња ис тра жи ва ча за упо тре бу
род но осе тљи вог је зи ка. Из раз ка зи вач ка рак те ри сти чан је за ста ри ју ет но граф-
ску и фол кло ри стич ку ли те рар ту ру, а под ра зу ме ва при пад ни ка ис пи ти ва не
кул ту ре са из ра же ним вер бал ним спо соб но сти ма, ко ји ис тра жи ва чу „ка зу је“
пе сме, при че, пре да ња и дру ге фол клор не фор ме. Из ра зи као што су ин фор -
ма тор/ин фор ма тор ка и ин фор мант/ин фор мант ки ња упо тре бља ва ју се у са -
вре ме ној на у ци да озна че оне чла но ве ис пи ти ва не за јед ни це ко ји снаб де ва ју
ис тра жи ва ча ин фор ма ци ја ма, али са ко ји ма је он у крат ко трај ном или по вр -
шни јем од но су. Тер мин ис пи та ник углав ном се ко ри сти у оним на у ка ма ко је
при ме њу ју кван ти та тив но ис тра жи ва ње и ука зу је на ре ла ци ју у окви ру ко је
је дан по ста вља пи та ња, а дру ги да је од го во ре, да кле – на аси ме три чан од нос:
пре ма они ма ко ји пру жа ју ин фор ма ци је од но си се као пре ма објек ти ма ис тра жи -
ва ња, а не као пре ма су бјек ти ма. Са вре ме на до ма ћа ет но ло ги ја, ан тро по ло ги -
ја, фол кло ри сти ка и ан тро по ло шка лин гви сти ка све уче ста ли је при ме њу ју
из раз са го вор ник/са го вор ни ца, ко ји им пли ци ра рав но пра ван од нос, ин тер ак -
ци ју и раз ме ну. 

Про ме на тер ми на ко јим се у ме то до ло ги ји те рен ског ра да име ну ју ис тра -
жи ва ни по ка зу је и њи хов про ме њен ста тус. На и ме, од осам де се тих го ди на
два де се тог ве ка и пост мо дер ни стич ке кри ти ке ре пре зен та ци је до ла зи до ре -
де фи ни са ња те рен ских уло га, као и до раз ма тра ња ути ца ја ко ји на њи хо во
об ли ко ва ње, а са мим тим и на кон стру и са ње те ре на, има ју ис тра жи ва ни. Те -
рен се оства ру је кроз ин тен зив ну ин тер ак ци ју ис тра жи ва ча и ис тра жи ва них,
што под ра зу ме ва ди ја лог, раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва, за јед нич ко ства ра -
ње зна че ња. Од ис тра жи ва них се не оче ку је да са мо „ка зу ју“, већ они са да
по ста ју са го вор ни ци – рав но прав ни кре а то ри про це са ис тра жи ва ња и те ре на.
Ин тер ак ци јом, ис тра жи ва ни по ста ју те рен ски ко а у то ри, бу ду ћи да упра во они
омо гу ћу ју ис тра жи ва чу при ступ, по ста вља ју гра ни це, упу ћу ју на од ре ђе не
те ме, а њи хов ко о пе ра тив ни рад мо же да се про ши ри и на ин тер пре та ци је и
кон струк ци ју тек ста (Ča po Žme gač, Gu lin Zr nić, Pa vel Šan tek 2006: 33–34). 

Из бор са го вор ни ка је су штин ско пи та ње у про це су ис тра жи ва ња. Уко -
ли ко при ро да ис пи ти ва ног про бле ма не зах те ва по сма тра ње са свим од ре ђе не
гру па ци је, за ис тра жи ва ча је зна чај но да ње го ви са го вор ни ци и ин фор ма то ри
бу ду осо бе раз ли чи тог по ла, ста ро сти и сте пе на обра зо ва ња, тј. да по дат ке
до би је од љу ди ко ји има ју раз ли чи те по ло жа је у дру штве ној струк ту ри. То ком
ис тра жи ва ња се од ре ђе не осо бе по ка зу ју као кључ ни са го вор ни ци због сво -
јих со ци јал них и вер бал них ве шти на и оба ве ште но сти и/или због од ре ђе ног
ста ту са у за јед ни ци. Они мо гу би ти укљу че ни у ис тра жи ва ње и као са рад ни ци,
та ко што по ма жу ис тра жи ва чу да ус по ста ви кон так те са дру гим чла но ви ма
гру пе, али и на дру ге на чи не. Ис тра жи ва чев при ја тељ ски од нос са од ре ђе ним
при пад ни ком или при пад ни ци ма за јед ни це мо же по зи тив но или не га тив но
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ути ца ти на ње го ве од но се са оста ли ма, тј. на то да се дру штве ни ста тус ње го -
вих са рад ни ка – ин сај де ра ре флек ту је на ње гов ста тус, као и на сте пен и об лик
при хва ће но сти у за јед ни ци. Осим то га, де ша ва се да се ис тра жи ва чу на мет ну
и тзв. „овла шће ни“ ка зи ва чи или „па ме та ри“, о ко ји ма у за јед ни ци по сто ји
кон сен зус да пред ста вља ју нај бо ље по зна ва о це ло кал не кул ту ре. По ста вље -
ни у од го ва ра ју ћи кон текст, њи хо ви обра сци ре пре зен та ци је мо гу би ти по ка -
за те љи на чи на на ко ји за јед ни ца са му се бе од ре ђу је и ре пре зен ту је (Pre lić
2009: 48).

Са го вор ни ци мо гу да из раз ли чи тих раз ло га, по де ша ва ју сво је по на ша -
ње и ис ка зе, ка ко би кон стру и са ли сли ку ка кву же ле да дру ги има ју о њи ма.
Они мо гу сво је ис ка зе при ла го ђа ва ти прет по ста вље ним вред но сти ма сре ди -
не из ко је до ла зи ис тра жи вач. Ду го трај ним бо рав ком у за јед ни ци, на ро чи то
уче снич ким по сма тра њем, ис тра жи вач мо же уочи ти дис кре пан цу из ме ђу оно га
што ње го ви са го вор ни ци при ча ју и оно га што ра де. Са го вор ни ци мо гу осе -
ћа ти и из ве сну не ла год ност или за бри ну тост у по гле ду на чи на на ко ји ће ис -
тра жи вач упо тре би ти при ку пље не по дат ке, на ро чи то ако се ра ди о те ма ма
ин тим ни јег ка рак те ра, или пак о они ма ко је но се по ли тич ке им пли ка ци је.

Тип ис тра жи ва ња од ре ђу је из бор са го вор ни ка. За кла сич ну срп ску ди ја -
лек то ло ги ју нај по год ни ји је ста ри ји са го вор ник, ро ђен у ме сту ис тра жи ва ња,
где је и про вео свој жи вот, без еле ме на та ути ца ја дру гог је зич ког иди о ма. У
тран скрип ту ко ји по том сле ди не до ста је ин фор ма ци ја о је зич кој ин тер фе рен -
ци ји из ме ђу ис тра жи ва ча и са го вор ни ка, њи хов ди ја лог је пре тво рен у мо но -
лог, са го вор ник је „от кри вен“, а ис тра жи вач оста је „не ви дљив“ (Си ки мић
2004:850–851). Са вре ме на ан тро по ло шка лин гви сти ка и ет но лин гви сти ка ин -
си сти ра ју на ди ја ло гу ис тра жи ва ча и са го вор ни ка, као и на тран скрип ту ко -
јим се до ку мен ту ју је зич ке ин тер фе рен ци је из ме ђу раз ли чи тих уче сни ка у
раз го во ру (Си ки мић 2004; Си ки мић 2009; Ћир ко вић 2009). Ди ја лог ис тра жи -
ва ча и са го вор ни ка пред ста вља сво је вр сну „дис кур зив ну аре ну“, ди на ми чан
про цес у ко ме се стал но из но ва де фи ни шу и ре де фи ни шу њи хо ве је зич ке иде -
о ло ги је, по зи ци је с об зи ром на њи хо ве ста ту се, сре ди не из ко јих до ла зе, као
и на оче ки ва ња и пред ста ве ко је има ју је дан о дру го ме (Pe tro vić 2009: 169). 

Истраживач/истраживачица

У до ма ћој ет но ло ги ји, ан тро по ло ги ји, ет но лин гви сти ци, ан тро по ло шкој
лин гви сти ци, фол кло ри сти ци и срод ним ди сци пли на ма, ко је сво ја зна ња те ме-
ље на те ре ну и те рен ском ра ду, уло га ис тра жи ва ча и с њом по ве за ни про бле ми
су бјек тив но сти, ауто ри те та, од го вор но сти, ри зи ка, ис тра жи вач ке ети ке и др.
ни су би ли – све до пре не ко ли ко го ди на – по себ но про бле ма ти зо ва ни. Ауто ри
ни су дру ги ма от кри ва ли то ко ве свог ис тра жи вач ког про це са, као ни пи та ња,
ди ле ме и иза зо ве са ко ји ма су се у ра ду су о ча ва ли (Pre lić 2009: 41). Ис тра жи -
ва ња се углав ном оба вља ју у окви ру соп стве не на ци о нал не кул ту ре, ис тра жи -
вач го во ри истим је зи ком као и ис тра жи ва ни, има исте ба зич не вред но сти и
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сл. Он сe на ла зи у не кој вр сти дво стру ке уло ге, исто вре ме но је и ис тра жи вач и
ка зи вач о соп стве ном дру штву, об је ди њу је ет ску и ем ску пер спек ти ву (Ča po
Žme gač, Gu lin Zr nić, Pa vel Šan tek 2006: 18, 32), чи ме се ње гов рад до дат но
усло жња ва и зах те ва про ми шља ње. 

Осам де се тих го ди на 20. ве ка, пост мо дер ни стич ка кри ти ка ре пре зен та -
ци је до ве ла је у пи та ње ре а ли стич ке прет по став ке те рен ског ис тра жи ва ња,
кон цепт кул ту ре као објек тив не да то сти, мо гућ ност спо зна је ствар но сти на
те ре ну, као и објек тив ност и не у трал ност ис тра жи ва ча. Ствар ност на те ре ну
је кон струк ци ја, плод ис тра жи ва че ве ин тер пре та ци је (Clif ford & Mar kus 1986; у
до ма ћој ли те ра ту ри: Ива но вић 2005; Ми лен ко вић 2006 и дру ги ра до ви истог
ауто ра). У но ви је вре ме по је ди ни ауто ри ука зу ју на по сто ја ње од ре ђе них ре а -
ли стич ких пре ми са у про це су ис тра жи ва ња, уз став о ствар но сти као дру штве-
ном кон струк ту (Ča po Žme gač, Gu lin Zr nić, Pa vel Šan tek 2006: 20). Пост мо дер -
ни стич ки упли ви до во де до пре и спи ти ва ња те ре на и уло ге ис тра жи ва ча (су -
бјек тив но сти, ауто ри те та, мо но по ла над зна њем и сл.). Те рен се оства ру је у
ин тер ак тив ном кон так ту ис тра жи ва ча и ис тра жи ва них, ко ји се све ви ше до -
жи вља ва ју као рав но прав ни кре а то ри ис тра жи ва ња и ње го вих ре зул та та. 

Ан тро по лог у ис тра жи вач ки про цес не ула зи као не у трал ни и па сив ни
по сма трач, већ он има свој лич ни кул тур ни, те о риј ски и емо ци о нал ни пр тљаг
ко ји ути че на ње гов рад, тим пре што он на те ре ну ис ку стве но до ла зи до са зна-
ња (Agar 1980: 94; Co hen 2000: 319). Због то га се ис тра жи ва чи ма пре по ру чу је
во ђе ње днев ни ка и са мо по сма тра ње, упо ре до са по сма тра њем жи во та за јед -
ни це. Бу ду ћи да се у ква ли та тив ним ис тра жи ва њи ма те рен ски рад оства ру је
кроз ин тер ак ци ју и раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва, ис тра жи вач спо зна је и
се бе кроз на сто ја ња да раз у ме дру ге и дру гост. Ауто ре флек сив ност мо же да
до ве де ис тра жи ва ча до пре и спи ти ва ња, па и до ме ња ња лич них ста во ва (уп.
Ča po Žme gač, Gu lin Zr nić, Pa vel Šan tek 2006: 33).

Ис тра жи вач ко ји се од лу чи за те рен ски рад мо ра има ти ве ли ки ем па тиј ски
ка па ци тет, ви сок сте пен то ле ран ци је на фру стра ци је, ин ту и ци ју, осе тљи вост
за кул тур не и је зич ке ни јан се, спо соб ност раз у ме ва ња не са мо вер бал них ис ка -
за не го и не вер бал них по ру ка. У те рен ском ра ду је нео п ход на флек си бил ност
и отво ре ност ис тра жи ва ча, јер га ди гре си је са го вор ни ка мо гу од ве сти у нео -
че ки ва но плод ном прав цу (уп. Илић 2006). У те рен ским ин тер ак ци ја ма, ис -
тра жи ва ни та ко ђе про це њу ју ис тра жи ва ча (ње го ве го ди не, раз ли чи те вр сте
со ци јал ног ста ту са, го вор, ме сто по ре кла...) и има ју по тре бу да зна ју лич не
по дат ке о ње му. Они ће му упу ћи ва ти мо жда и не при јат но ин то ни ра на пи та ња:
Ко си ти? За што си ов де? Ко те ша ље? Ко те фи нан си ра? Де ли кат но је пи -
та ње ка ко да ис тра жи вач пред ста ви се бе, шта да ка же, а шта да пре ћу ти, да
ли да се ис по ља ва као ре ал на лич ност, она кав ка кав за и ста је сте, или да игра
од ре ђе ну уло гу да би га са го вор ни ци бо ље при хва ти ли, и ко ли ко је то етич ки
у ре ду (Pre lić 2009: 52; So re scu-Ma rin ko vić 2006). Лич не ка рак те ри сти ке ис -
тра жи ва ча, као што су пол, до ба ста ро сти, ет ни ци тет, еко ном ски ста тус, по -
ли тич ка опре де ље ност, ин сти ту ци о нал на и те о риј ска по ла зи шта, сек су ал на
ори јен та ци ја и дру го, ути чу на ток ис тра жи ва ња и ње го ве ре зул та те (ка ко ће
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он би ти до жи вљен и при хва ћен од стра не при пад ни ка про у ча ва не за јед ни це
са ко ји ма ула зи у сло же не и про мен љи ве пре го ва рач ке од но се мо ћи и рав но -
те же, али ка ко ће и он сaм осми шља ва ти и ор га ни зо ва ти ис тра жи ва ње, па све
до на чи на на ко ји ће ин тер пре ти ра ти и пре зен ти ра ти на ла зе). Ва жно је и то
да ис тра жи вач го во ри је зик, од но сно ди ја ле кат или жар гон про у ча ва не за јед -
ни це, и то не са мо да би га ње ни при пад ни ци лак ше при хва ти ли, већ и за то
што без по зна ва ња је зич ких спе ци фич но сти не ће би ти у ста њу да раз у ме ни -
јан се у „мре жа ма зна че ња“.

У те рен ском ра ду је нео п ход но да ис тра жи вач бу де па жљив у ин тер ак ци -
ја ма, по себ но ако он у од ре ђе ној за јед ни ци оба вља још не ке по сло ве осим
ис тра жи вач ких, чи ме се ње го ве уло ге пре кла па ју. Он мо же да ша ље по ме ша -
не по ру ке и да с на по ром одр жа ва чвр сте гра ни це. Љу ба зност ис тра жи ва ча
мо же би ти схва ће на као при ја тељ ство. У ис тра жи ва њи ма ко ја ду же тра ју мо -
гу се раз ви ти и истин ска при ја тељ ства, али ис тра жи вач мо ра па жљи во да ба -
лан си ра из ме ђу уло ге ис тра жи ва ча и при ја те ља.3

Ис тра жи вач од сво јих са го вор ни ка до би ја ин фор ма ци је, они ула жу сво -
је вре ме и да ју свој глас да би он мо гао про ду бље ни је да раз у ме од ре ђе не
дру штве не фе но ме не и да о њи ма ка же не што но во. Ов де се отва ра пи та ње ре -
ци про ци те та: са го вор ни ци мо гу да се осе те ис ко ри шће но, да им за уло же ни
на пор ни је аде кват но уз вра ће но. Ис тра жи ва ње је са мо по се би од нос ко ји им -
пли ци ра екс пло а та ци ју, те је сто га ва жно да ис тра жи вач про на ђе од го ва ра ју -
ћи на чин да се сво јим са го вор ни ци ма за хва ли и од го во ри на пру же ну по моћ.
У по је ди ним, на ро чи то кри зним си ту а ци ја ма, его и стич ност ис тра жи ва ча и
ко ри шће ње мо рал но ди ску та бил них стра те ги ја при бли жа ва ња ис тра жи ва ни -
ма и во ђе ња раз го во ра оправ да ва се и ра ци о на ли зу је на уч ним по тре ба ма и
ци ље ви ма (Ne delj ko vić 2008: 38, 71).4

На кон пост мо дер ни стич ке кри ти ке ре пре зен та ци је ра ди се на то ме да се
те рен ор га ни зу је и пред ста ви као за јед нич ка тво ре ви на ис тра жи ва ча и ис тра жи-
ва них, али се на кра ју – у про це су од те ре на до тек ста – њи хов од нос по ка зу је
као не рав но пра ван. По зи ци ја ис тра жи ва ча као ап со лут но објек тив ног и све зна-
ју ћег ауто ри те та до ве де на је у пи та ње, ин си сти ра се на при ка зи ва њу ра зно ли-
ко сти гла со ва и по гле да ис тра жи ва них, али је у за вр шни ци ипак ис тра жи вач тај
ко ји од лу чу је о из бо ру ин фор ма ци ја, ис ка за и ци та та из ма те ри ја ла на ста лог
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3 Те жи се кон ци пи ра ном по жељ ном, иде ал ном мо де лу са вре ме ног ис тра жи ва ча и ње го -
вог од но са пре ма ис тра жи ва ни ма и ис тра жи ва њу, али је он те шко оствар љив у прак си. Ис тра -
жи ва ча то ком ра да мо гу му чи ти мно го број ни про бле ми (бо лест, одво је ност од по ро ди це и сл.),
он се на ла зи у но вој сре ди ни, на ту ђој те ри то ри ји, у че сто не у доб ним или бар дру га чи јим усло -
ви ма од оних на ко је је на ви као. Он мо же ра ди ти сaм или у ти му; та да про ла зи кроз про це се
при ла го ђа ва ња не са мо но вој сре ди ни, већ и ди на ми ци од но са уну тар ис тра жи вач ког ти ма.
По треб но је да ис тра жи вач има мно го ис ку ства са са мим со бом и ис ку ства у те рен ском ра ду,
да би се мо гао при бли жи ти про кла мо ва ном иде а лу стру ке.

4 Рад Са ше Не дељ ко ви ћа ба ви се са мим ис тра жи ва њем оба вља ним на се ве ру Ко со ва, ана -
ли зи ра ју се стра те ги је ко ри шће не при ли ком до би ја ња про јек та, као и при ли ком при ку пља ња
ма те ри ја ла, ути ца ји и огра ни че ња, ма ни фест ни и ла тент ни мо ти ви ко ји су усме ра ва ли ис тра -
жи ва че и ис тра жи ва ње (Ne delj ko vić 2008).



у скло пу ин тер ак ци је са чла но ви ма ис пи ти ва не за јед ни це. Кор пус те рен ске
гра ђе ис тра жи вач сaм ин тер пре ти ра и пре во ди у на уч ни дис курс, без ис тра -
жи ва них ко ји су уче ство ва ли у ње го вом на ста ја њу, што упу ћу је на про блем
„ого ље ног“ са го вор ни ка и „са кри ве ног“ ис тра жи ва ча (Pre lić 2009: 51; уп. Си -
ки мић 2004: 850–851). Док је ис тра жи вач у мо гућ но сти да при кри је сво ју
лич ност, про пу сте или не зна ње, са го вор ник је от кри вен, и ни је у при ли ци да
из вр ши ауто ри за ци ју или оспо ра ва ње тек ста (Pre lić 2009: 52).

Ис тра жи вач има ви ше стру ке, че сто су прот ста вље не од го вор но сти: пре -
ма про у ча ва ној за јед ни ци, сво јој стру ци, на уч ној за јед ни ци ко јој при па да,
фи нан си је ру ис тра жи вач ког про јек та и др. (Ča po Žme gač 2006: 216). У ини -
ци јал ном кон так ту са ис тра жи ва ни ма ва жно је да их ис тра жи вач упо зна с ци -
ље ви ма ис тра жи ва ња на ра зу мљив на чин, да у раз го во ру по шту је гра ни це
њи хо ве при ват но сти, на ро чи то ка да се ра ди о те ма ма ко је за ла зе у њи хо ву
ин ти му, или но се по ли тич ке ко но та ци је. Ис тра жи вач мо ра во ди ти ра чу на о
то ме да то ком ис тра жи ва ња, а за тим и при ли ком об ја вљи ва ња ре зул та та, сте -
че ним уви ди ма не угро зи за јед ни цу, што се по себ но од но си на ма њин ске или
мар ги нал не гру пе, чи ји је по ло жај осе тљи ви ји и ко ји мо же би ти по тен ци јал но
угро жен (Pre lić 2009: 49–50). У ци љу за шти те ис тра жи ва них, он мо же при бе -
га ва ти не ком об ли ку се лек ци је по да та ка, ауто цен зу ри и сл. Ис тра жи вач мо ра
во ди ти ра чу на о то ме да то ком те рен ског ра да не угро зи ни се бе, јер је и он
сaм из ло жен раз ли чи тим вр ста ма ри зи ка (Си ки мић 2008). По ло жај ис тра жи -
ва ча ко ји жи ви у истом дру штву као и ис тра жи ва ни, и го во ри истим је зи ком
као и они, по себ но је осе тљив, на ро чи то у си ту а ци ји ка да ис тра жу је и об ја вљу-
је ра до ве ко ји об ра ђу ју са вре ме ну те ма ти ку с по ли тич ким им пли ка ци ја ма
(Ča po Žme gač 2006: 229; уп. Ne delj ko vić 2008).

Трансфер и контратрансфер у односу истраживача и истраживаних

Ис тра жи вач у про цес ис тра жи ва ња уно си, осим сво јих про фе си о нал них
зна ња и ве шти на, и сво ју кул тур ну и лич ну про шлост, сво је све сно и не све сно.
Он ствар ност за хва та са ста но ви шта соп стве не ег зи стен ци јал не по зи ци је, па
у скла ду с тим вр ши се лек ци ју, си сте ма ти за ци ју, кон цеп ту а ли зу је, про јек ту -
је... То ком ра да, он ула зи у раз ли чи те и про мен љи ве об ли ке од но са с при пад -
ни ци ма про у ча ва не за јед ни це, што ути че на са др жај и ква ли тет при ку пље ног
ма те ри ја ла. Пси хо а на ли ти ча ри и са ми про ла зе кроз ду го трај ну ана ли зу пре
не го што по ста ну ком пе тент ни да ана ли зи ра ју дру ге: ако не по зна ју и не раз у-
ме ју соп стве ну лич ност, не ће би ти у ста њу ни да раз у ме ју дру ге. То ком про -
фе си о нал ног тре нин га, пси хо а на ли ти чар осве шћу је свој bac kgro und и учи да
га др жи под кон тро лом, да не би у те ра пиј ски про цес и у ин тер пре та ци је па -
ци јен то ве лич но сти уно сио соп стве не не раз ре ше не кон флик те и пси хо ло шка
оп те ре ће ња. По ста вља се пи та ње: ка ко да ет но лог или со ци јал ни ан тро по лог
пси хо а на ли зи ра кул ту ру из ко је по ти че, да би мо гао да раз у ме кул ту ру оних
ко је про у ча ва и да је ин тер пре ти ра не уно се ћи у ње но ту ма че ње соп стве не
кул тур не и лич не са др жа је и про јек ци је (Agar 1980: 92–93)? 
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Од нос ис тра жи ва ча и ње го вих са го вор ни ка и ин фор ма то ра на те ре ну ве -
о ма је осе тљив, оп те ре ћен број ним про бле ми ма тран сфе ра и кон тра тран сфе -
ра, ко је ис тра жи вач мо ра да ана ли зи ра и др жи под кон тро лом.5 По јам тран -
сфе ра (пре но са) је у пси хо те ра пиј ску прак су увео Фројд (Freud 1984: 403–
419), а он је при мен љив и на све дру ге ме ђу људ ске од но се и ин тер ак ци је
(Kec ma no vić et al. 1989: 1660–1665). У то ку ис тра жи вач ког про це са са го вор -
ни ци мо гу да пре но се на ис тра жи ва ча сво ја осе ћа ња, ми сли, фан та зи је и им -
пул се до жи вље не у од но су на зна чај не осо бе из свог де тињ ства (мај ку, оца,
бра та...) на ко је их овај асо ци ра, те да се сход но то ме и по на ша ју. По зи тив ност
тран сфер них ре ак ци ја „отва ра“ са го вор ни ка, док се не га ти ван тран сфер ма -
ни фе сту је у од би ја њу са рад ње, от по ру, пре ћут ки ва њу од ре ђе них ин фор ма -
ци ја, ла га њу, ого ва ра њу ис тра жи ва ча и сл. Тран сфер је обич но ам би ва лен тан
(ibid., 1660), по себ но у ис тра жи ва њи ма ко ја ду же тра ју и под ра зу ме ва ју ве ћи
број су сре та и раз го во ра са истим са го вор ни ком. Ис тра жи вач се мо же су о чи ти
са на гла ше ним из ра жа ва њем при ја тељ ства или не ким дру гим об ли ком „ве зи ва-
ња“, са раз ли чи тим вр ста ма оче ки ва ња и зах те ва ко ји му мо гу би ти упу ће ни
и сл. Са дру ге стра не, из глед са го вор ни ка, ње го во по на ша ње, ис ка зи, лич на
пи та ња ко ја евен ту ал но по ста вља, а ко ја мо гу би ти и не при јат на, та ко ђе по кре-
ћу код ис тра жи ва ча раз ли чи те емо ци о нал не, че сто не све сне, кон тра тран сфер -
не ре ак ци је. Кон тра тран сфер се мо же од ре ди ти као про тив пре нос: тран сфер
ис тра жи ва ча пре ма са го вор ни ку (уп. ibid., 1662). Са го вор ни ци мо гу сво јим
ис ка зи ма до дир ну ти не што на шта је ис тра жи вач лич но осе тљив и иза зва ти
кон тра тран сфер не од го во ре с не га тив ним пред зна ком (из бе га ва ње од ре ђе ног
са го вор ни ка, пре ки да ње раз го во ра, не за ин те ре со ва ност за те ме ко је са го вор -
ник ну ди, из о ста нак ем па ти је, не а де ква тан ко мен тар, или, са дру ге стра не,
пре ла же ње пре ко гра ни ца при ват но сти и „ула же ње“ у са го вор ни ков жи вот
пи та њи ма, ко мен та ри ма и дру гим по ступ ци ма, из ра же но при бли жа ва ње и
сл.). По зи ти ван кон тра тран сфер де лу је под сти цај но на са го вор ни ка, чи не ћи
га спрем ни јим за са рад њу. То ком ра да, ис тра жи вач мо ра стал но кон тро ли са -
ти сво ја кон тра тран сфер на ис по ља ва ња; не кон тро ли са но из би ја ње кон тра -
тран сфе ра мо же ства ра ти про бле ме и оп те ре ћи ва ти ис тра жи ва ње (ibid., 1661).
Тран сфер но-кон тра тран сфер не ре ла ци је је су ди на ми чан про цес: њи хов ква -
ли тет мо же би ти по зи ти ван, па не рет ко пре ћи у не га ти ван, и обр ну то.

У спе ци фич ним си ту а ци ја ма, као што је, на при мер, ис тра жи ва ње мар ги на -
ли зо ва них и стиг ма ти зо ва них за јед ни ца, од нос ис тра жи ва ча и ис тра жи ва них
но си до дат на оп те ре ће ња. У ром ској за јед ни ци ис тра жи вач се до жи вља ва у
си сте му од но са „га џо“, што је пе јо ра тив ни тер мин ко јим Ро ми уну тар сво је
гру пе ка те го ри шу не-Ро ме. У ре ла ци ја ма ко је се ус по ста вља ју, то је јед на од
пре суд них ба ри је ра, чи ја ана ли за мо же да ти кљу че ве за по ступ но при бли жа -
ва ње ис тра жи ва ни ма, те ус по ста вља ње ин ди ви ду а ли зо ва них кон та ка та (в.
Zla ta no vić 2006: 143). На по сле рат ном те ре ну, као што је под руч је Ко со ва, ис -
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5 О по че ци ма рас пра ве о пси хо а на ли тич ким пој мо ви ма тран сфе ра и кон тра тран сфе ра у
ет но граф ским ис тра жи ва њи ма, те о су бјек тив но сти ис тра жи ва ча в. Agar 1980: 92–104.



тра жи ва ње у окви ру срп ске, да кле – исте ет нич ке гру пе ко јој при па да и ис -
тра жи вач, по ста вља та ко ђе пред њим мно го број на пи та ња и иза зо ве. Јед но од
основ них са ко ји ма сам се и са ма то ком ра да су о ча ва ла је сте кон тра тран сфер -
но ре а го ва ње на ет нич ки иден ти тет ко ји Ср би на Ко со ву до жи вља ва ју у из -
ра зи то есен ци ја ли стич ком то ну; он је за њих ре ле вант ни ји од свих дру гих
об ли ка при пад но сти. Дис курс и прак са на гла ше ног из ра жа ва ња ет нич ког
иден ти те та ис тра жи ва них по кре ће пре и спи ти ва ње од но са из ме ђу на шег про -
фе си о на ли зма, ко смо по ли ти зма и ет нич ке иден ти фи ка ци је (уп. Ne delj ko vić
2008: 41). 

Ана ли за кон тра тран сфе ра и ши ро ке па ле те ње го вих ис по ља ва ња мо же
би ти од ве ли ке по мо ћи ис тра жи ва чу у про це си ма прак тич ног уче ња, са зре -
ва ња, као и при бли жа ва ња и раз у ме ва ња оних ко је ис тра жу је.
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Sa nja Zla ta no vić

Tran sfer and Co un ter-Tran sfer in Et hno grap hic Re se arch

Key words: fi eld work, par ti ci pant ob ser va tion, observant par ti ci pa tion, re se ar cher, in for mant,
tran sfer, co un ter-tran sfer.

A re se ar cher and his/hers in for mants stand as the key players in a fi eld work
di sco ur se, thus the ir in ter ac tion is a key pro blem of fi eld work per for med by et h-
no lo gists and anthro po lo gists. This pa per aims to shed light on the ro les of a re se -
ar cher and in for mants and the ir mu tu ally su sta i na ble re la ti on ship for med in a re-
se arch pro cess. This fi eld work ba sed re la ti on ship is very sen si ti ve, bur de ned by
many pro blems re la ted to tran sfer and co un ter-tran sfer set abo ut for a re se ar cher
to analyze and ke ep un der con trol at all ti mes. The no tion of tran sfer was in tro du -
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ced in to psychot he rapy by Freud, but it is ap pli ca ble as well on to all ot her hu man
in ter ac ti ons. Du ring the co ur se of a fi eld work, in for mants can tran sfer a va ri ety of
fe e lings, tho ughts and fan ta si es upon a re se ar cher, who may or may not re sem ble
so me spe cial per sons from the in for mants’ re spec ti ve li ves, hen ce in flu en cing the
in for mants’ be ha vi or ac cor dingly. A po si ti ve tran sfer is be ne fi cial, as it tends to
„open up“ the in for mant, whi le the ne ga ti ve one ma ni fests in the in for mant’s re si -
stan ce to ward co o pe ra tion, hi ding of im por tant in for ma tion and so on. On the ot her
hand, the ac tual ap pe a ran ce of an in for mant, his/hers be ha vi or and ac co unts co uld
al so trig ger va ri o us emo ti o nal, of ten sub con sci o us, co un ter-tran sfer re ac ti ons. In
this sen se, a co un ter-tran sfer is a tran sfer by a re se ar cher to ward his/hers in for -
mants. For exam ple, in for mants co uld, in the ir ac co unts, by saying this or that, stir
a re se ar cher’s ne ga ti ve as so ci a ti ons and thus pro vo ke co un ter-tran sfers with ne ga-
ti ve con no ta ti ons (avo i dan ce of par ti cu lar in for mant, ces sa tion of con ver sa tion, di-
sin te rest in in for mants’ su bjects, lack of em pathy etc.). This is why a re se ar cher has
to ke ep un der con trol his/hers po ten tial co un ter-tran sfer ex pres si ons; un con trol led
ma ni fe sta tion co uld ca u se va ri o us pro blems and bur den the re se arch pro cess furt-
her mo re.
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