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таљан увид у процесе трансформације домаће етнологије/антропологије, 
што је несумњиво значајан прилог бољем разумевању историје ове ди-
сциплине; затим, књига оштро полемише са савременим постмодерним 
критицизмом, што јој даје пионирски карактер у оквирима домаће антро-
пологије, и коначно, указује на нове просторе истраживања који раније 
нашој науци нису били доступни. Једном речју, синтеза критичког осврта 
на прошлост дисциплине, полемике са савременим тенденцијама и пру-
жања путоказа за будућа истраживања. 

 
Јелена Васиљевић 

 
 

Бојан Жикић, Антропологија АIDS-a, Етнолошка  Bиблиотека, Књ. 
19. Београд, 2006. 265 стр. 

 
Књига Антропологија AIDS-а – ризично понашање интравенских кори-

сника дроге, др Бојана Жикића припада домену проучавања људске телес-
ности, али у посебном контексту разматрања епидемиолошких и друш-
твених основа за ширење сиде. У фокусу је испитивање интравенског ко-
ришћења дроге као посебног облика негативног третмана људског тела и 
једног од главних фактора ризика у ширењу и оболевању од крвно прено-
сивих болести. Разумевање како здравствених тако и социокултурних 
последица таквог третмана пружа нам потпуније увиде у укупне основе за 
ширење сиде, па самим тим отвара и могуће стратегије за превентивне 
акције.  

Студија настаје као резултат антрополошког истраживања спроведеног 
у Београду 2005. године, међу популацијом интравенских корисника дроге 
– друштвеном групом, која је посебно изложена крвно преносивим боле-
стима, те тако представља и једну од физичких и културних основа за 
евентуално избијање епидемија таквих болести у нашој средини.  

Полазећи од теоријских концепата ризичног понашања и ризичног 
окружења, аутор је изложио најбитније елементе у практиковању интра-
венског коришћења дроге. Изнесени материјал се односи на укупан обим 
пракси које чине ризично понашање и указују на видове физичког и дру-
штвеног ризичног окружења – тако су разматрани контексти употребе 
игала и шприцева, рутине инјектирања, перцепције и однос према кон-
троли ризика од стране самих корисника дроге итд. Сви испитани еле-
менти основа су за потенцијално избијање епидемије сиде, или у најмању 
руку, за ширење ове болести, али нам исто тако пружају сазнања која се 
могу искористити у превентивне сврхе.  

Одатле следи апликативна вредност Жикићеве студије, јер је посебна 
пажња поклоњена различитим могућностима примене резлутата овог и 
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сличних истраживања у правцу постављања друштвено-културних оквира 
за стратегије борбе против крвно преносивих болести (HIV-а и HCV-а, пре 
свих). Наиме, како нас аутор информише, истраживања из различитих 
делова света показују да се мере превенције, уколико су сведене на епи-
демиолошка и медицинска деловања показују недовољним. Успешне ак-
ције обавезно у себе укључују шире, социокултурно познавање праксе, 
идеја и навика угрожених група. Наиме, аутор износи мишљење да, уко-
лико се акције друштвене контоле и принуде већ не показују довољним у 
сузбијању ризичног понашања, адекватно познавање његових елемената и 
истраживање његових контекста и основа могу пружити бољи смер за 
превентивно деловање. Угрожене групе, које су и најизложеније помену-
тим болестима услед својих навика, јесу миље у којем треба спроводити 
мере превенције, јер се тако најефикасније сужава друштвени епидемио-
лошки простор. Управо зато, истраживање тих група треба да буде један 
од императива превентивних мера у борби са крвно преносивим болести-
ма, баш као и уочавање друштвених и културних подлога самог проблема.  

Значај Жикићеве студије Антропологија AIDS-а је вишеструк. Реч је о 
раду пионирског карактера у домаћој науци, који третира једну веома 
актуелну и важну тему, показујући да њено медицинско и епидемиолошко 
проблематизовање није довољно. И затим, реч је о раду велике теоријске и 
апликативне вредности, који нам антрополошким испитивањем попу-
лације интравенских корисника дроге отвара социокултурну димензију 
проблема, истовремено указујући на адекватије начине његовог решавања. 

 
Јелена Васиљевић 

 
 

Richared Davenport-Hines, The Pursuit of Oblivion, A Social History of 
Drugs, London, 2001.  
 

Ova monografija predstavlja sveobuhvatan i detaljan pregled istorije prisu-
stva droga, tačnije – korišćenja droga u zapadnoj civilizaciji, od rane istorije do 
današnjih dana, što je predstavljeno hronološkim redom kroz 14 poglavlja. Bu-
dući da današnje tržište narkotika, bez obzira na ilegalnu poziciju, predstavlja 
jedno od najvećih svetskih tržišta, autor je pokušao da objasni na koji način je to 
tržište nastalo, na koji način je droga "kulturalizovana" i kako je kroz istoriju 
sam termin "korisnik droga" od označavanja pripadnika aristokratskog sloja – 
koje delimično postoji i danas u liku modela, holivudskih glumaca, muzičara i 
slično – počeo da se odnosi na pripadnike društvenih margina, te da poprima 
pored statusnih još i rasne, nacionale i teritorijalne karakterstike. Shodno tome 
ova knjiga, kako sam autor navodi, jeste knjiga o monarsima, predsednicima 
vlade, velikim piscima i kompozitorima, vojnicima, adolesecentima ali i žrt-




