
УДК: 
316.624:796.332]:32 

 
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=25
Бр. 3 / 2010.

стр. 379-400.

- 379 -

  

- 379 -

МаријаЂорић
Факултет политичких наука, Београд

ПОЛИТИЗАЦИЈАХУЛИГАНИЗМА
Сажетак

Основ на те за у ра ду је да се по ли ти ка ре флек ту је на 
све сег мен те дру штва укљу чу ју ћи и спорт. По себ на 
па жња се по све ћу је ис тра жи ва њу на си ља ме ђу пу
бли ком на спорт ским при ред ба ма са ко јим се дру штво 
сре ће још у ан ти ци. На ла зи се узроч нопо сле дич на ве
за из ме ђу по ли ти ке и ху ли га ни зма и на во де ре ле вант
ни при ме ри. Ху ли га ни зам као „бри тан ска бо лест“ се 
да нас сре ће у свим по ли тич ким си сте ми ма и пре до
ми нант но се ве зу је за фуд бал. У ра ду се об ја шња ва
ју осно ве на си ља у спор ту, ње го ви те о риј ски окви ри, 
од ре ђу ју иде о ло шке осно ве ху ли га ни зма и ука зу је на 
из ра зи ту по ве за ност овог фе но ме на са де сни чар ским 
екс тре ми змом.
Кључ не ре чи: ху ли га ни зам, ху ли га ни, спорт, по ли ти ка, 
на си ље, де сни екс тре ми зам

ПО ЛИ ТИ КА, НА СИ ЉЕ, СПОРТ 

Pо ли тич ко де ло ва ње се да нас не при ко сно ве но ре флек ту је на 
це ло ку пан хе те ро ге ни дру штве ни си стем укљу чу ју ћи и спорт. 

Го то во по ма те ма тич кој ана ло ги ји, сва ка по ли тич ка про ме на кон-
се квент но де лу је на дру штво кроз кон сти ту и са ње си сте ма вред но-
сти. Уко ли ко је по ли тич ка сце на оп те ре ће на кри зним де ша ва њи ма 
и не ста бил ном кли мом по сле ди це то га се осе ћа ју у умет но сти, на-
у ци и на рав но у спор ту. Да је и спорт био и остао сред ство по ли-
тич ке ма ни пу ла ци је ви ди се по до бро по зна тој из ре ци из вре ме на 
Ри мља на - Pa nem et cir cen ses -  ко ју је са пре зре њем Ју ве нал на ме-
нио ма си љу ди ко ја ни шта не тра жи сем хле ба и цир ку ских ига ра. 
Скре та ње ми сли би рач ког те ла са пра вих про бле ма на мар ги нал не 
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је веч но ма ки ја ве ли стич ко по ли тич ко сред ство. Ка да се по ли тич ко 
на си ље дис ло ци ра у по ље спор та он да има мо по ли ти за ци ју ху ли-
га ни зма и ста ње бе за ко ња ко је је услед пси хо ло ги је ма се не мо гу ће 
кон тро ли са ти.

На си ље у по ли ти ци у фор ми „го во ра мр жње“ и екс тре ми зма 
не ми нов но во ди де ста би ли за ци ји по ли тич ког си сте ма што ре зул-
ти ра  на си љем и тен зи ја ма у оста лим сфе ра ма дру штва укљу чу-
ју ћи и спорт. Ко ли ко по ли ти ка про жи ма на ше жи во те по ка зу је ис-
тра жи ва ње Ро бер та Ко ла, пси хи ја тра ко ји се ба вио ис пи ти ва њем 
по ли тич ке све сти код де це и за кљу чио да је она при сут на код уз ра-
ста од осам до два на ест го ди на. Он је сма трао „да је страх код де це 
оки дач у ства ра њу по ли тич ке све сти  и да се ја вља у ра ним го ди на-
ма“ 1). По ње му, де ца не мо ра ју да се шко лу ју да би схва ти ла 
зна чај по ли ти ке – страх и емо ци је у ства ра њу екс тре ми стич-
ких ста во ва има ју до ми нан тан ути цај. То се нај бо ље ма ни фе-
сту је код де це у не ким зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке, ко ја су од 
ма ле на су о че на са от ми ца ма, си ро ма штвом и бор ба ма на ули-
ца ма, што пред о дре ђу је њи хо ву по ли тич ку свест у да љем жи-
во ту. Ко ли ко је дру штво сли ка и при ли ка по ли тич ких од но са 
го во ри став Хел му та Пле сне ра (Hel muth Ples sner) да „спорт 
не мо же би ти ни мно го бо љи ни мно го го ри од дру штва у 
ко јем по сто ји“ 2). Че сто су спорт ски  ста ди о ни ме ста где се 
упу ћу ју пр ве по ли тич ке по ру ке, на го ве шта ва ју пред сто је ћи 
су ко би и по ли тич ки ста во ви. У том кон тек сту мо же мо да ти 
при мер чу ве не фуд бал ске утак ми це у За гре бу 1990. го ди не на 
ста ди о ну Мак си мир из ме ђу „Ди на ма“ и „Цр ве не Зве зде“ ко ја 
ни је при ве де на до кра ја због су ко ба на ви ја ча. Та да је по вре-
ђен ве ли ки број љу ди, при ве де но пре ко сто ти ну ху ли га на, а 
на ци о на ли стич ке па ро ле ко је су до ми ни ра ле са обе стра не су 
на ја ви ле дез ин те гра ци ју СФРЈ и гра ђан ски рат.

На си ље у фрој дов ском сми слу ре чи као су бли ми ра ње агре сив-
но сти и на го на та на то са3)  је при хва тљи во у спор ту јер ни је де-
струк тив ног ка рак те ра, већ има по зи тив но-тран сфор ми шу ћу функ-
ци ју. И Фром (Erich Fromm) је пра вио ди стинк ци ју из ме ђу бе ниг не 
и ма лиг не агре сив но сти, та ко што је ис ти цао да је пр ва у функ ци ји 
1)  Cof fey Tho mas, A bet ter de moc ra tic mo del, Vic to ria B.C. Traf ford, 2003, стр. 155.
2)  Ples sner, Hel muth, So zi o lo gie des Sports, 1952, пре ма: Vr can, Sr đan, Sport i na si lje da nas 

u nas, Na pri jed, Za greb, 1990.
3)  Ви ди ви ше о то ме у: Фројд, Сиг мунд, Ком пле тан увод у пси хо а на ли зу, Но ва књи га, 

Под го ри ца, 2006.
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од бра не и оп стан ка жи вих би ћа, док је дру га „спе ци фич но људ ска 
и ни је по те кла из жи во тињ ског ин стинк та“4). За њу Фром сма тра 
да ни је у функ ци ји ег зи стен ци је и де фи ни ше је као не ку вр сту де-
струк тив не стра сти. Да кле, агре си ја као на гон мо же али и не мо ра 
увек би ти де струк тив на за раз ли ку од на си ља ко је је увек не га тив-
но-ру ши лач ког ка рак те ра. Хе гел је сма трао да је на гон „ни жа моћ 
хте ња“, док је пра ва во ља „ви ша моћ хте ња“5).

По ли тич ко на си ље је по себ на вр ста на си ља и пред ста вља по 
Дра га ну Си ме у но ви ћу „ди рект ну или ин ди рект ну - ла тент ну при-
ме ну си ле над све шћу, те лом, жи во том, во љом или ма те ри јал ним 
до бри ма ствар ног или по тен ци јал ног, од но сно прет по ста вље ног 
по ли тич ког про тив ни ка. Као ди на мич ка дру штве на ка те го ри ја по-
ли тич ко на си ље ни је ни шта дру го до вр ста по ли тич ког чи на, од-
но сно ак тив но сти“ 6). На си ље са мо по се би има и ко му ни ка тив ну 
функ ци ју јер увек упу ћу је од ре ђе ну по ру ку и зах те ва ре ла ци ју су-
бјек та и објек та. 

Иако се као мо де ран фе но мен кон сти ту и ше 70-их го ди на два-
де се тог ве ка, по ја ва на си ља на спорт ским при ред ба ма ни је екс клу-
зи ви тет да на шњи це. Је дан од нај ста ри јих за пи са о су ко бу пу бли ке 
на спорт ским так ми че њи ма је за бе ле жио Та цит у сво јим „Ана ли-
ма“, а ве зу је се за гла ди ја тор ске игре у Пом пе ји 59. г. пре. н. ере 
ко је је ор га ни зо вао Ли ве ни ус Ре гу лус7). Ту ча из ме ђу два та бо ра на-
ви ја ча је за по сле ди цу има ла ка ме но ва ње у ко јем је по вре ђен ве ли-
ки број љу ди, а мно ги су из гу би ли и жи во те. На кон овог до га ђа ја у 
Пом пе ји су игре би ле за бра ње не на ред них де сет го ди на. По знат је 
и су коб из ме ђу тзв. „зе ле них“ и пла вих“ на ви ја ча за вре ме так ми-
че ња тр кач ких ко ла у ан тич ком Ри му8). Па ра ле ла из ме ђу на си ља на 
спорт ским де ша ва њи ма у ста ром Ри му  и у са вре ме ном дру штву 
се ис ка зу је на при ме ру утак ми це на Хеј се лу из ме ђу „Ју вен ту са“ и 
„Ли вер пу ла“  ка да је 1985. по ги ну ло три де сет и де вет осо ба а сто-
ти ну и пе де сет  је би ло по вре ђе но због че га ен гле ски фуд бал ски 
клу бо ви ни су уче ство ва ли на европ ским так ми че њи ма до 1990. а 
„Ли вер пул“ до 1991. 
4)  From, Erih, Ana to mi ja ljud ske de struk tiv no sti II, Na pri jed, Za greb, 1986, стр. 45.
5)  Хе гел, Фри друх Вил хелм Ге орг, Фи ло со фиј ска про пе де у ти ка, Гра фос, Бе о град, 1985, 

стр. 21.
6)  Си ме у но вић, Дра ган, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 27.
7)  Ви ди: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un-

cil of Euro pe, Stras bo urg, 2004, стр. 21.
8)  Ви ди: Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, Fo ot bal ho o li ga nism, Cul lomp ton, Wil lan, 2005.
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На си ље у спор ту (или ху ли га ни зам), ко је ана ли зи ра мо у овом 
ра ду је на си ље пу бли ке ко је има ко му ни ка тив ну функ ци ју јер ша ље 
су пар нич ком клу бу на ви ја ча од ре ђе ну по ру ку. Али не са мо њи ма. 
По ру ка се че сто упу ћу је ак ту ел ној вла сти и оста лим по ли тич ким 
ак те ри ма.  Иако је на си ље ме ђу на ви ја чи ма има нент но ско ро свим 
спор то ви ма, у фуд ба лу је ху ли га ни зам нај ин тен зив ни је из ра жен. 
Да по сто ји из у зе так од оп штег пра ви ла по твр ђу је по ја ва на си ља 
ме ђу на ви ја чи ма  на од бој ка шким утак ми ца ма у Грч кој то ком 2009. 
го ди не и то да ку ри о зи тет бу де ве ћи реч је о жен ској од бој ци из ме-
ђу „Па на ти на и ко са“ и „Олим пи ја ко са“.   

Род но ме сто фуд бал ског ху ли га ни зма је Ве ли ка Бри та ни ја, а 
Ри чард Ги ља но ти, (Ric hard Gu i li a not ti) сма тра да је по че так мо дер-
ног ен гле ског ху ли га ни зма ве зан за те ле ви зиј ски пре нос утак ми це 
1961. го ди не из ме ђу „То тен ха ма“ и „Сан дер лен да“. „На си ље из ме-
ђу су пар нич ких на ви ја ча, ван да ли зам, про во ка ци ја по ли ци је и ри-
ва ли тет из ме ђу фа но ва би ли су пр ви по ка за те љи овог фе но ме на“ 9). 
Иако је на си ље спорт ских на ви ја ча уни вер зал ни фе но мен и ја вља 
се на те ри то ри ји свих зе ма ља „на сил но и ан ти-со ци јал но по на ша-
ње код фуд бал ских фа но ва че сто се озна ча ва као фуд бал ски ху ли-
га ни зам или по не кад као бри тан ска бо лест“ 10).

Пре те ча фуд ба ла је на род ни или тзв. „фолк“ фуд бал (folk-fo ot-
bal) ко ји се ја вља у три на е стом ве ку у Ен гле ској. Та да би се из ме ђу 
су сед них се ла ор га ни зо ва ла так ми че ња из ме ђу мла дих ко ји су за 
игру ко ри сти ли др ве ни диск или им про ви зо ва ну лоп ту од свињ-
ске бе ши ке11), а цео до га ђај био је пра ћен еска ла ци јом на си ља с 
об зи ром да је пу бли ка кон зу ми ра ла ве ли ку ко ли чи ну ал ко хо ла. На-
сил ни ин ци ден ти на фуд бал ским утак ми ца ма су и да нас у ве ли кој 
ме ри узро ко ва ни кон зу ми ра њем ал ко хо ла и нар ко ти ка. 

Не што што мо же мо сма тра ти пре те чом фуд ба ла у Вел су, но си-
ло је на зив кна пан (knap pan). Број љу ди ко ји је уче ство вао у овој 
игри по не кад је из но сио пре ко две хи ља де а не ки уче сни ци би ја-
ха ли и на ко њи ма12). Љу ди по ка зу ју страст за на си љем вр ло че сто 
кроз ра зо но ду и спорт. Та ко је у Пе ру ђи у сред њем ве ку  на сто ти не 
9) Gu i li a not ti, Ric hard, Fo ot bal – a so ci o loy of the glo bal ga me, Po licy Press, Lon don, 2000, 

стр. 41.
10) Ви ди:  Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, Fo ot bal ho o li ga nism, Cul lomp ton, Wil lan, 2005, 

стр. 3.
11) Ви ди:  Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, нав. де ло
12) Ви ди:  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, Fo ot bal on Trial, Ro u tled ge, Lon don, 

1990. 
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му шка ра ца и же на уче ство ва ло у игри са ка ме њем на тај на чин 
што би се по де ли ли у ти мо ве да би по том кре ну ли да се га ђа ју.  
Ова игра је по ста ла та ко опа сна да је 1273. до не та од лу ка вла сти 
„да онај ко бу де убио уче сни ка из про тив нич ке еки пе мо же би ти 
оп ту жен за уби ство“13). У Ен гле ској је 1477. Едвард IV из дао едикт 
ко јим се за бра њу је фуд бал, а пре то га је у Лон до ну за бра њи ва на 
ова игра због оп ту жби тр го ва ца јер се ор га ни зо ва ла на ве ли ким 
тр го ви ма па им је ква ри ла про мет. У Фран цу ској је ари сто кра ти ја 
по угле ду на Ен гле ску игра ла фуд бал, а вре ме ном је у овој зе мљи 
фуд бал по стао за ба ва сред ње, па и рад нич ке кла се. На по чет ку два-
де се тог ве ка фуд бал ви ше ни је био игра за при ви ле го ва не.

Кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка фуд бал све 
ви ше по при ма по ли тич ку ди мен зи ју, а 1938. го ди не ита ли јан ске 
но ви не су пи са ле о по бе ди „Бо ло ње“ над „Чел зи јем“ као о „бри-
ли јант ној по бе ди фа ши стич ке Ита ли је“ 14). Да нас је по зна то да су 
у Ита ли ји екс трем ни де сни ча ри фа но ви „Ве ро не“ (где је би ло ја-
ко упо ри ште се па ра ти зма) и „Ла ци ја“ (ко ји је био оми ље ни клуб 
Му со ли ни ја)15). Ов де при ме ћу је мо не по сред ну ко ре ла ци ју из ме ђу 
по ли ти ке и спор та.

Ети мо ло ги ја ре чи ху ли ган тј. ху ли га ни зам, во ди по ре кло из ен-
гле ског је зи ка и у ве зи са на стан ком по сто је мно го број на об ја шње-
ња, али су сва ка ко два нај по у зда ни ја. По  пр вој вер зи ји на осно ву 
по ли циј ских из ве шта ја из 1898. у Ен гле ској, реч ху ли ган се ве зу-
је за на зив јед ног од кри ми на ла ца из озло гла ше не тро чла не бан де 
Ху ли ган-Ху длум-Лар кин (Ho o li gan-Ho o dlum-Lar kin)16). По дру гој 
вер зи ји овај на зив по ти че од име на  ир ске ими грант ске по ро ди це 
ко ја је жи ве ла у Лон до ну и те ро ри са ла „East End“ 17). 

По сто је раз не де фи ни ци је ху ли га ни зма , али оно што им је 
за јед нич ко то је по јам на си ља у ко ре ла ци ји са пој мом спор та у 
окви ру че га се пре пли ћу иде о ло шко-по ли тич ки еле мен ти. Јед на 
од оп шир ни јих де фи ни ци ја ху ли га ни зма је да та у „Ен ци кло пе ди ји 
бри тан ског фуд ба ла“ (Encyclo pe dia of Bri tish Fo ot ball): „Ху ли га ни-
13) Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, нав. де ло, стр. 29.
14) Fros dick Ste ve and Marsh Pe ter, нав. де ло, стр. 15. 
15) Gu i li a not ti, Ric hard, Fo ot bal – a so ci o loy of the glo bal ga me, Po licy Press, Lon don, 2000, 

стр. 56.
16) Li ber man, Ana toly, Word ori gins – and how we know them: eti mo logy for everyone, Ox ford 

Uni ver sity Press, Ox ford, New York, 2005, стр. 120.
17)  Ви ди:  Kon tos Lo u is, Brot her ton Da vid, Encyclo pe dia of gangs, Gren wo od Press, West port, 

2008.
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зам је по ве зан са осе ћа јем иден ти те та са фуд бал ским клу бом или 
на ци о нал ним ти мом и ма ни фе сту је се  кроз ра си зам и ксе но фо би ју 
пред ста вља ју ћи  основ ну тач ку за пе ри о дич но уче ство ва ње  де-
сни чар ских по ли тич ких гру па укљу чу ју ћи На ци о нал ни фронт и 
Бри тан ски по крет“ 18). Не до ста так ове де фи ни ци је је у то ме, што 
иако ре ла тив но до бро и оп шир но об ја шња ва ка ко се ху ли га ни зам 
ма ни фе сту је, не од ре ђу је са му по ја ву. Оно што је та ко ђе ње на сла-
бост  је то што је при ла го ђе на са мо бри тан ском пој му ху ли га ни зма, 
ма да јој се не мо же оспо ри ти ко ре ла ци ја са по ли тич ком де сни цом. 
Ми чак мо же мо го во ри ти о ху ли га ни зму као о ва ри је те ту екс трем-
не де сни це. 

Сле де ћа де фи ни ци ја се ба ви од ре ђе њем пој ма ху ли ган ко ји за-
пра во пред ста вља „мла дог Ен гле за ко ји има про бле ма са при ла-
го ђа ва њем у дру штву, ко ји је де лин квент у сва ко днев ном жи во ту, 
ко ји кон зу ми ра ал ко хол у ве ли ким ко ли чи на ма и ко ри сти спорт-
ске до га ђа је као из го вор за на сил но по на ша ње“ 19). Иако ће мо се 
сло жи ти са свим ка рак те ри сти ка ма ко је опи су ју јед ног ти пич ног 
на ви ја ча-ху ли га на, ипак тре ба на гла си ти да је као и прет ход на и 
ова де фи ни ци ја пре све га при ла го ђе на бри тан ском дру штву и да 
јој не мо же мо при пи са ти уни вер зал но-оп шти ка рак тер. Ре ци мо, у 
Ср би ји се под пој мом ху ли га ни зма под ра зу ме ва пр вен стве но на си-
ље спорт ских на ви ја ча, али се у окви ру ње га мо же под ра зу ме ва ти 
и обич но на си ље на ули ци ко је не ко ре спон ди ра увек са спор том. 
По тре ба да се бу де део гру пе да је ху ли га ни ма осе ћај ве ће мо ћи као 
и осе ћај при пад но сти што у ве ли кој ме ри ути че на из град њу иден-
ти те та ин ди ви дуе. За то има и де фи ни ци ја ко је го во ре о по тре би 
ху ли га на за при па да њем ма кар и на па то ло шки на чин: „Ху ли ган 
је члан од ре ђе не на ви јач ке гру пе ко ји при хва та за јед нич ке вред-
но сти од ко јих је мр жња чла но ва дру гих гру па нај ду бљи за јед нич-
ки ко рен, ко јем при па да ње гру пи зна чи бег од ано ним но сти, да је 
му осе ћај си гур но сти; ту ча са дру гим гру па ма на ви ја ча је из раз 
осе ћај ног на бо ја; осред њи сми сао жи во та где би ти ху ли ган, зна чи 
би ти сло бо дан и жи ве ти жи вот на нај бо љи мо гу ћи на чин је дан је 
од нај са же ти јих опре де ље ња ху ли га ни зма као по јав ног об ли ка“ 20). 
18) Cox Ric hard, Vam plew Wray, Rus sell Da ve, Encyclo pe dia of Bri tish Fo ot ball, Ro u tled ge, 

Lon don, 2002, стр. 176.
19) Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un cil of 

Euro pe, Stras bo urg, 2004, стр. 19.
20) Пе тро вић, Кре ши мир, „На си ље и спорт“, Кул ту ра, бр. 88/90, Бе о град, 1992, стр. 21. 
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У ве ли ком бро ју на уч них ра до ва на во ди се ве за из ме ђу рад нич-
ке кла се и ху ли га ни зма: „Ху ли га ни зам је уоби ча је на фор ма на си ља 
мла дих љу ди ко ји при па да ју рад нич кој кла си“ 21). Иако ве ли ки број 
ху ли га на при па да „ни жим“ дру штве ним сло је ви ма, на си ље на ста-
ди о ни ма ни је са мо по сле ди ца ма те ри јал не кри зе већ и по ли тич ке 
кри зе као и кри зе си сте ма вред но сти. Раз лог за што је нај ви ше ху-
ли га на ме ђу мла дим љу ди ма об ја шња ва мо ви шком енер ги је, ко ја 
ана лог но иде са мла до шћу. А енер ги ја увек пред ста вља во љу за 
жи во том. Про блем је са мо што че сто мо же по ста ти де струк тив на.  
Би тан је на чин ка на ли са ња да те енер ги је – не ки вр ше ње ну су бли-
ма ци ју кроз рад, ства ра ла штво, спорт ске ре зул та те, док не га тив но 
су бли ми ра ње под ра зу ме ва фор ме по пут ху ли га ни зма као об ли ка 
на сил ног по на ша ња. Са дру ге стра не, мла ди љу ди обич но тра га-
ју за из град њом свог иден ти те та и у скла ду са ти ме тра же гру пу 
ко ја ће их при хва ти ти и у ко јој мо гу по твр ди ти сво је Ја. Уко ли ко 
по ро ди ца и со ци јал но окру же ње  не из вр ши здра ву со ци ја ли за ци ју 
омла ди не, он да се че сто тра жи но ва ал тер на ти ва, а то је – на ви јач-
ка гру па. 

На осно ву при ло же ног мо же мо пред ло жи ти на шу де фи ни ци ју 
ху ли га ни зма:

Ху ли га ни зам је на сил но по на ша ње ко јим део пу бли ке на спорт
ским до га ђа ји ма кроз при па да ње на ви јач кој гру пи из гра ђу је свој 
пер со нал ни иден ти тет ко ји ис ка зу је фру стра циј ску агре си ју де
струк ци јом ма те ри јал них ства ри или по вре ђи ва њем про тив ни ка.  

У би ти сва ког на сил ног по на ша ња на спорт ским до га ђа ји ма 
на ла зи се обич но фру стра циј ска агре си ја ко је ху ли га ни че сто ни су 
ни све сни. Не за до вољ ство у при ват ним жи во ти ма се про јек ту је на 
утак ми ца ма ко је ху ли га ни до жи вља ва ју као из дув ни вен тил за хва-
љу ју ћи на си љу. Не ка да се у ста рој Грч кој ка тар за обич но до жи-
вља ва ла кроз по зо ри шне пред ста ве (нај пре кроз тра ге ди је, а по том 
и ко ме ди је), а са вре ме но дру штво да нас то чи ни на мно го при ми-
тив ни ји на чин.  Ху ли га ни зам је обо јен из ра зи тим емо ци ја ма што 
пре ла зи гра ни цу ра ци о нал ног, а по зна то је да су гра ни це као хо ри-
зонт – чим се при бли жи мо не до зво ље ној гра ни ци он да те жи мо да 
до сег не мо но ву ко ја се на зи ре и та ко у не до глед. Ту се ра ђа осно ва 
екс тре ми зма ко ја је нај че шће де сни чар ске иде о ло шке про ве ни јен-
ци је. 
21) Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, Sport and vi o len ce in Euro pe, Co un cil of 

Euro pe, Stras sbo urg, 2004, стр. 33.
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Де сни чар ски екс тре ми зам као по на ша ње на гра ни ци до зво ље-
ног и са тен ден ци јом да се та гра ни ца пре ђе, увек је обо јен ра-
си змом, не га тив ним на ци о на ли змом и ксе но фо би јом. Упли та ње 
по ли ти ке у спорт се по твр ђу је и кроз по ли тич ки екс тре ми зам за 
ко ји Дра ган Си ме у но вић ка же да је „ком плек сна дру штве на по ја ва 
за сно ва на на пре на гла ше ним би о ло шким по тре ба ма са мо за шти те 
и ксе но фо бич ној ва ри јан ти иден ти тет ног ме ха ни зма, ко је слу же 
фор ми ра њу и оправ да њу те шко до зво љи вих ста во ва и агре сив ног 
по на ша ња ко ји ма се, као не при ја тељ ска, угро жа ва не ка ра сна, вер-
ска, ет нич ка или дру га гру па“ 22). 

Циљ ху ли га на кроз „го вор мр жње“ ни је са мо ис ка зи ва ње не тр-
пе љи во сти, већ и же ља да се скре не па жња на се бе кроз шо ки ра ње 
јав ног мње ња. Ра си стич ко-на ци о на ли стич ке пе сме и па ро ле су на 
ста ди о ни ма обич но пра ће не и од го ва ра ју ћим сим бо ли ма што по-
твр ђу је две ства ри, а то је да је чо век и ho mo symbo li cum, и ho mo 
com mu ni cens. Да кле, по тре ба на ви ја ча је да упу те про тив ни ци ма 
увре дљи ве по ру ке и да их на тај на чин де гра ди ра ју али и да по ка-
жу свој став кроз од ре ђе не сим бо ле. Обич но се по ред на ци о нал-
них обе леж ја на ста ди о ни ма сре ћу и кон тро верз ни ку ка сти крст 
или сва сти ка, а у зе мља ма у ко ји ма је то санк ци о ни са но за кон ским 
ре гу ла ти ва ма, на ви ја чи пер фид но ко ри сте келт ски крст. Овај сим-
бол је слич ног зна че ња као и сва сти ка и пред ста вља су пре ма ци ју 
бе ле ра се. Ре ци мо, на ма ји ца ма на ви јач ке гру пе „Mean Mac hi ne“ из 
Чач ка се на ла зи овај сим бол. Мно ги екс трем ни спорт ски на ви ја чи 
и не зна ју шта зна че њи хо ви сим бо ли или иде о ло ги ја, али се по на-
ша ју у скла ду са ко лек тив ним иден ти те том гру пе. 

Због пој мов ног пре пли та ња слич них, а опет не истих тер ми-
на, сма тра мо да ће у ци љу на уч ног по ја шње ња би ти до бро да се 
на пра ви ди стинк ци ја из ме ђу ва тре них на ви ја ча и ху ли га на као и 
раз ли ка из ме ђу ху ли га ни зма и ван да ли зма. Ни је сва ки па си о ни ра-
ни на ви јач ху ли ган, али је за то сва ки ху ли ган па си о ни ра ни на ви-
јач. Ста ти сти ка по ка зу је да су ху ли га ни обич но мла ди љу ди и то 
уз ра ста од два на ест до три де сет го ди на и обич но са кри ми нал ним 
до си је ом. Та ко ре ци мо у Бел ги ји пре ма ста ти стич ким по да ци ма „ 
40% ху ли га на је ни жег обра зо ва ња, са мо 16% њих је ре дов но по ха-
ђа ло шко лу, мно ги од њих има ју со ци јал но-фи нан сиј ске про бле ме 
и од ба цу ју кла сич не гра ђан ске вред но сти (уч ти вост, ди сци пли ну, 
22)  Си ме у но вић, Дра ган, Те ро ри зам, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 158.
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по што ва ње за ко на), док 75% ху ли га на има по ли циј ске до си јее“23). 
По ред на ве де них по да та ка тре ба ре ћи још и то да је ско ро 100 % 
ху ли га на му шког по ла што ука зу је на ма чо ка рак тер ове суб кул ту-
ре. 

Ка да је реч о ван да ли зму то је фе но мен ко ји је сро дан ху ли га-
ни зму с тим што ће мо на гла си ти да је ху ли га ни зам вр ста ван да ли-
зма и да је ужи по јам од ње га. На зив ван да ли зам је на стао за хва љу-
ју ћи Ван да ли ма, пле ме ну из се вер не Евро пе ко је је у В ве ку на па ло 
и опљач ка ло Рим. По не ким те о ре ти ча ри ма ван да ли зам је без раз-
ло жна де струк тив ност 24); ме ђу тим, ова кво од ре ђе ње мо же им пли-
ци ра ти  фе но мен агре си је али и раз ли чи те вр сте на си ља, па му та ко 
не мо же мо при пи са ти ва лид ну на уч ну те жи ну. То ком Дру гог свет-
ског ра та те о ре ти ча ри су под ван да ли змом под ра зу ме ва ли „агре си-
ју ко ју су у окви ру тев тон ског вар ва ри зма спро во ди ли на ци сти са 
ци љем уни ште ња ла тин ске ци ви ли за ци је“ 25). По сто је и она од ре-
ђе ња ван да ли зма ко ја се за сни ва ју на на си љу пре ма ма те ри јал ним 
ства ри ма из о ста вља ју ћи од нос пре ма љу ди ма, што опет де фи ни ци-
је чи ни окр ње ним: „Ван да ли зам је на мер но уни шта ва ње и на но ше-
ње ште те при ват ној или јав ној имо ви ни без одо бре ња вла сни ка те 
имо ви не“ 26). По на ма јед на од нај бо љих де фи ни ци ја ван да ли зма, 
ко ја је и пре жи ве ла тест вре ме на, је сте она ко ја је на пра вље на на 
осно ву ФБИ из ве шта ја 70-их го ди на два де се тог ве ка: „Ван да ли-
зам је вољ но или на мер но уни ште ње и упро па шта ва ње имо ви не 
без до зво ле вла сни ка те имо ви не и под ра зу ме ва: се че ње, ки да ње, 
ло мље ње, бо је ње, цр та ње, пр ља ње и све оста ло што је об у хва ће но 
ло кал ним за ко ном“ 27). По Стен ли ју Ко е ну (Stan ley Co hen) по сто је 
шест раз ли чи тих ти по ва ван да ли зма28): при сва ја ју ћи или грам зи ви 
(оби ја ње ауто ма та за пи ће или кра ђа нов ца), так тич ки (ло мље-
ње про зо ра да би се ушло у згра ду), иде о ло шки (што пред ста вља 
вр сту по ли тич ког про те ста), освет нич ки (ка да се на па да не ко или 
уни шта ва не што  због осве те), ван да ли зам као вр ста игре (нпр. ко 
23)  Исто, стр. 41. 
24)  Ви ди:  Hi risch Do nald Eric, Kett Jo seph, Tre fil Ja mes, The new dic ti o nary of cul tu ral li te

racy, Ho ug hton Mif flin, Bo ston, 2002.
25)  Ви ди:  Gam bo ni Da rio, The De struc tion of art: inoc la cism and van da lism sin ce the French 

Re vo lu tion, Lon don, 1997, стр. 42.
26)  Tho mas Mur ray, Vi o len ce in Ame ri ca s scho ols : un der stan ding, pre ven ti ons and re spon ses, 

Conn, West port, 2006, стр. 11. 
27)  Gold stein Ar nold, The psycho logy of van da lism, Ple ni um Press, New York, 1996, стр. 20-

21. 
28)  Ви ди:  Stan ley Co hen, „Van da lism: Its po li tics and Na tu re“,  у: J. B. Mays (ed), Ju ve ni le 

De lin qu ency, The fa mily and the so cial Gro up, Long man, Lon don, 1972.



- 388 -

ПОЛИТИЗАЦИЈА ХУЛИГАНИЗМАМарија Ђорић

мо же да по ло ми ви ше про зо ра) и на кра ју ма ли ци о зни (као екс пре-
си ја бе са услед осу је ће но сти).

Ни је те шко за кљу чи ти да је ли ни ја раз два ја ња из ме ђу ван да ли-
зма и ху ли га ни зма у то ме што се пр ва по ја ва за сни ва пре те жно на 
спро во ђе њу на си ља пре ма имо ви ни и ма те ри јал ним ства ри ма (ма-
да не ис кљу чу је и на си ље пре ма жи вим би ћи ма), док ху ли га ни зам 
осим на си ља пре ма не жи вим објек ти ма и ства ри ма под ра зу ме ва и 
на си ље пре ма љу ди ма. По себ но су на њи хо вој ме ти, осим на рав но 
на ви ја ча су пар нич ког клу ба, ор га ни јав ног ре да тј. по ли ци ја. Сма-
тра се да је по ли ци ја на фуд бал ским утак ми ца ма је дан од фак то ра 
про во ка ци је ко ји са мо ин спи ри ше на ви ја че на на сил но по на ша ње. 
Об ја шње ње ове по ја ве мо же мо на ћи у не при зна ва њу ауто ри те та 
вла сти. Због то га су Ен гле зи сми сли ли дру га чи ји на чин кон тро ле 
ху ли га на на утак ми ца ма: по бољ ша ли су тех нич ко тех но ло шке ме-
ре над зо ра и уве ли по ли цај це у ци ви лу. За јед нич ка осо би на ван да-
ли зма и ху ли га ни зма је сте упо тре ба на си ља ко је је обич но ира ци-
о нал ног ка рак те ра и има ка тар зич ку уло гу. При мер ван да ли зма у 
на шој зе мљи је би ло по на ша ње не ких уче сни ка на кон про те ста у 
Бе о гра ду по во дом про гла ше ња не за ви сно сти  Ко со ва и Ме то хи је 
ка да је го ми ла љу ди кре ну ла у уни шта ва ње згра да по је ди них ам ба-
са да, али и јав ног ин вен та ра, док је нај по зна ти ји слу чај ова квог по-
на ша ња био кра ђа па ти ка и оби ја ње рад њи у цен тру гра да. Чо век 
се у ма си дру га чи је по на ша не го ли као ин ди ви дуа, о че му је вр ло 
ле по пи сао Ги став Ле Бон у сво јој књи зи „Пси хо ло ги ја го ми ла“, у 
ко јој об ја шња ва да иако нам го ми ла да је сна гу и моћ оно што у њој 
гу би мо је – соп стве ни иден ти тет 29). 

ТЕ О РИ ЈЕ О ХУ ЛИ ГА НИ ЗМУ

У по љу на уч не те о ри је ни је мно го па жње по све ћи ва но ис тра-
жи ва њу фе но ме на ху ли га ни зма. Нај зна чај ни је ре зул та те су у овој 
обла сти оства ри ли бри тан ски те о ре ти ча ри што је и за оче ки ва ти с 
об зи ром да је Ве ли ка Бри та ни ја  има ла и нај ви ше про бле ма са на-
си љем ху ли га на. Би ло би ко ри сно ка ко за те о ри ју, та ко и за прак су 
из у чи ти су штин ске осно ве ху ли га ни зма и на Бал ка ну са по себ ним 
освр том на Ср би ју, јер се на свим зна чај ни јим на ви јач ким сај то ви-
ма, бал кан ски (а по сле ин ци де на та  „Зве зди них на ви ја ча“ у Че шкој 
ав гу ста 2009. ка да је ухап ше но сто ти нак ху ли га на и срп ски) на ви-
ја чи сма тра ју из у зет но на сил ним. За по ли тич ку те о ри ју је ве о ма 
29)  Ви ди:  Le Bon, Gi stav, Psi ho lo gi ja go mi la, Glo bus, Za greb, 1989.
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ва жна ре флек си ја ко ју по ли ти ка оства ру је у обла сти спор та, али 
не тре ба пре не брег ну ти и чи ње ни цу да се мно ге ху ли ган ске гру пе 
ко ри сте у днев но-по ли тич ке свр хе. По зна то је, ре ци мо, да су на ви-
ја чи „Зве зде“ и „Пар ти за на“ има ли зна чај ну уло гу у ру ше њу ре жи-
ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, што са по но сом екс пли цит но ис ти чу 
на сво јим сај то ви ма. Са дру ге стра не, мно ги од ху ли га на су би ли 
ре гру то ва ни за при ват не до бро во љач ке вој ске то ком ра то ва на про-
сто ри ма бив ше СФРЈ, што још јед ном упу ћу је на мост ко ји по сто ји 
из ме ђу по ли ти ке и спор та, а ко ји се пр вен стве но гра ди уз по моћ 
на си ља ко је је углав ном по ли тич ки мо ти ви са но. Ов де до ла зи мо до 
бит ног за кључ ка у на шој сту ди ји - ху ли га ни су по ли тич ки упо тре
бљи ви. По го то во сма тра мо опа сним ка да их упо тре бља ва ју не ке 
кри ми нал не гру пе за рад под ри ва ња др жав ног ауто ри те та или ши-
ре ња стра ха ме ђу од ре ђе ним дру штве ним гру па ци ја ма. У та квим 
си ту а ци ја ма је те шко на пра ви ти гра ни цу и од ре ди ти до кле мо же 
да иде стра стве но на ви ја ње  а да не по ста не кри ми нал но по на ша-
ње. Све за ви си од ци ља ко ји екс трем ни на ви ја чи же ле оства ри ти. 
Уко ли ко же ле да се тран спа рен ти ма, на ви јач ким пе сма ма, на чи ном 
оде ва ња де кла ри шу као фа но ви не ког клу ба – он да је то још увек 
спорт, игра, за ба ва. Ме ђу тим уко ли ко је њи хов циљ ути цај на ак-
ту ел ну по ли тич ку си ту а ци ју, он да је већ реч о по ли тич ки мо ти ви-
са ном ан га жма ну и на си љу, ко је се увек пре по зна је по из у зет ној 
сви ре по сти.

Док те о ри је мо ти ва ци је сма тра ју да чо век има по тре бу да се 
ре ши уну тра шње на пе то сти кроз спорт или на не ки дру ги на чин, 
на су прот њи ма, Вик тор Франкл сма тра да чо век има увек по тре бу 
за ус по ста вља њем сми сла жи во та та ко што ће се по ве зи ва ти са љу-
ди ма и да ва ти им се (а је дан од та квих на чи на да ва ња је и спорт). 
Ову по ја ву он на зи ва „са мо тран сце ден ци јом“ и са став ни је део 
ње го ве ло го те ра пи је30). Да ље, по ми шље њу Фран кла, основ-
ни про блем ко ји чо ве ка во ди у „ег зи стен ци јал ни ва ку ум“ и 
де пре си ју је по сто ја ње бе сми сла. На су прот ње му, Ал фред 
Адлер сма тра да је осе ћај ин фе ри ор но сти, па и де пре си је, 
про у зро ко ван – ком плек си ма.

Сма тра се да ис тра жи ва ње ху ли га ни зма у пра вом сми слу ре чи 
за по чи ње са бри тан ским те о ре ти ча ром Ја ном Теј ло ром (Ian Tay-
lor). Ње го ва по ла зна те за би ла је да ху ли га ни зам ко ре спон ди ра са 
ве ли ким со ци јал ним и еко ном ским про ме на ма по себ но на гла ша ва-
30)  Ви ди:  Frankl, Vik tor, Ne ču jan va paj za smi slom, Na pri jed, Za greb, 1981.
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ју ћи про ме не у рад нич кој кла си 31). Ина че, мно ги те о ре ти ча ри при-
пи су ју рад нич кој кла си не са мо ху ли га ни зам већ и оста ле об ли ке 
екс тре ми зма по пут нео на ци зма, на си ља скин хед са и сл. Ра ди се о 
то ме да се тра жи узроч но-по сле дич на ве за из ме ђу ло ше ма те ри-
јал не си ту а ци је (ко ја код рад нич ке кла се узро ку је не за до вољ ство 
и фру стра ци ју) и на си ља. По Ја ну Теј ло ру по сто је две вр сте ху ли-
га на: они ко ји по ти чу из „ви ше“ рад нич ке кла се и ко ји су мо гли 
осе ти ти бла го де ти „та че ри зма“ ; и они ко ји су би ли при пад ни ци 
„ни же“ рад нич ке кла се или лум пен про ле те ри ја та, ко ји је уз гред 
пред ста вљао по год но тле за ра са ђи ва ње ксе но фо би је и фа ши зма 
услед не за до вољ ства ко је је пре ди спо ни ра но си ро ма штвом. Кроз 
на сил но по на ша ње на ста ди о ни ма, ху ли га ни би, у ства ри до жи-
вља ва ли иако при вре ме но, не ку вр сту „пар ти ци па тив не де мо кра-
ти је“ ко ја им је би ла да ле ка и нео ства ри ва у сва ко днев ном жи во ту. 
На тај на чин би по ста ја ли део си сте ма и осе ћа ли се ва жним. 

Пи тер Марш (Pe ter Marsh) је по ку шао да об ја сни узро ке на си-
ља мла дих љу ди на ста ди о ну кроз ела бо ри ра ње пој ма „со ци јал не 
агра ва ци је“ (тзв. агро) 32). На и ме, агро је узро ко ван људ ском агре-
си јом за ко ју он ве ру је да је пре уро ђе на, не го ли што је на у че на. 
Из у ча ва ју ћи по јам по ли тич ког на си ља, Дра ган Си ме у но вић кла-
си фи ку је те о ри је ко је се ба ве по ре клом на си ља код чо ве ка на: те-
о ри је усло вље но сти и те о ри је при ро ђе но сти 33). Пр ве об ја шња ва ју 
на сил но по на ша ње кроз про цес уче ња и со ци ја ли за ци је, док дру ге 
осно ву на си ља на ла зе у чо ве ко вој при ро ди и сма тра ју га уро ђе ним. 
На сил но по на ша ње код чо ве ка од ре ђе но је под јед на ко и би о ло-
шким, тј. уро ђе ним фак то ри ма, као и сте че ним, тј. со ци јал ним. Пр-
ве још мо же мо на зва ти ен до ге ним, а дру ге  ег зо ге ним фак то ри ма. 

Те о ре ти ча ри из тзв. „леј че стер ске шко ле“ 34) су сва ка ко ва-
жни за ана ли зу ху ли га ни зма. Ме ђу њи ма вред ни по ме на су Ерик 
Да нинг (Eric Dun ning), Па трик Мар фи (Pa trick Murphy), Џон Ви-
ли јамс (John Wil li ams), Иван Ва динг тон (Ivan Wad ding ton) и др. 
Њи хо ва се те о ри ја осла ња на хи по те зу Нор бер та Ели ја са (Nor bert 
Eli as) ко ји је узро ке на си ља на ста ди о ни ма на ла зио у ци ви ли за циј-
ским про це си ма, пре све га у ин ду стри ја ли за ци ји ко ја је по ро ди ла 
рад нич ку кла су из ко је се ре гру ту је нај ве ћи број ху ли га на. Су шти-
на је у то ме да је ху ли га ни зам об ја шњен као ма чо-фе но мен ко ји се 
31)  Ви ди:  Gu i li a not ti, Ric hard, нав. де ло
32)  Ви ди:  Marsh, Pe ter, Ag gro: the il lu sion of  vi o len ce, J. M. Dent, Lon don, 1978.
33)  Ви ди: Си ме у но вић, Дра ган, Те о ри ја по ли ти ке, На у ка и дру штво, Бе о град, 2002.
34)  До би ли су на зив по Уни вер зи те ту са ко јег су по те кли
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ве зу је ус кљу чи во за му шку агре сив ност, а до да је се осим пол не и 
кла сна ди мен зи ја, јер се при пи су је по себ но рад нич кој кла си. Сма-
тра се да је му шка агре сив ност искон ска, јер је ви ше ве ков на уло га 
му шка ра ца би ла ве за на за вој ску, рат и осва ја ња. Од му шкар ца се 
оче ки ва ло да бу де за штит ник по ро ди це, та ко да су емо ци је би ле 
по ти сну те у дру ги план и ре зер ви са не за жен ски пол. Ова те о ри ја 
је до ста кри ти ко ва на у на уч ним кру го ви ма, а нај ви ше јој се за ме-
ра ла јед но стра ност и сим пли фи ка ци ја у об ја шње њу ху ли га ни зма. 

По сто је и марк си стич ке ин тер пре та ци је ко је по ве зу ју ху ли га-
ни зам са ин ду стри ја ли за ци јом. На и ме, агре сив ност је би ла са став-
ни део фи зич ких по сло ва ко ји су пр вен стве но би ли ре зер ви са ни за 
му шкар це. Ме ђу тим, са ин ду стри ја ли за ци јом фи зич ка сна га рад-
ни ка би ва све ви ше суп сти ту и са на сна гом ма ши на. Агре сив ност 
рад нич ке кла се ко ја кул ми ни ра на си љем на спорт ским ста ди о ни ма 
је, у ства ри, бунт про тив де-ма ску ла ни за ци је ра да. 

Те о ри је кри зе35), пак,  ви де на си ље му шка ра ца из рад нич ке 
кла се као тип ком пре сив не ре ак ци је на со ци ја ли за ци ју му шког де-
ла по пу ла ци је у пре до ми нант но жен ском до ма ћин ству.

У те о ри ји че сто сре ће мо и „бе ду ин ски син дром“ ка да се об ја-
шња ва прин цип функ ци о ни са ња на ви јач ке гру пе као и њен си стем 
вред но сти. Он гла си: „При ја тељ при ја те ља је и мој при ја тељ, док 
је не при ја тељ мо га не при ја те ља та ко ђе при ја тељ “36). За Џо на Ке ра 
(John Ke rr) на си ље пу бли ке на ста ди о ни ма  се од ре ђу је уз по моћ 
ин вер зив не те о ри је37) у ко јој се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу агре си је 
и бе са и ко ја вр ши кла си фи ка ци ју на си ља (на си ље бе са, на си ље 
мо ћи, на си ље уз бу ђе ња и на си ље игре) сма тра ју ћи да ху ли га ни зам 
мо же мо свр ста ти под на си ље игре.

ОСНО ВЕ ХУ ЛИ ГА НИ ЗМА

Јед но од нај че шћих пи та ња је сте за што је на си ље на ви ја ча нај-
и зра же ни је баш у фуд ба лу кад по сто је мно го на сил ни ји спор то ви, 
по пут ре ци мо бок са или ка ра теа. Пре све га, фуд бал је спорт ко ји се 
игра на ве ли ким ста ди о ни ма, што под ра зу ме ва при сут ност ма се, а 
већ смо на гла си ли ка кав је ути цај го ми ле на пси ху по је дин ца. Дру-
ги раз лог је сте игра ње овог спор та на отво ре ном про сто ру што је 

35)  Ви ди:  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, The ro ots of fo ot ball ho o li ga nism: an 
hi sto ri cal and so ci o lo gi cal study, Ro u tled ge and Ke gan Paul, Lon don, 1988.

36)  Dun ning Eric, Murphy Pa trick, Wil li ams John, нав. де ло, стр. 90.
37)  Ви ди:  Ke rr, John, Ret hin king Ag gres sion and Vi o len ce in Sport, Ro u tled ge, Lon don, 2004.
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раз лог ви ше за при ме ну на си ља ко је се те же кон тро ли ше не го ли 
у за тво ре ном про сто ру. Тре ћи раз лог мо же мо на ћи у ко лек тив ном 
не све сном ко је се, ка ко је Јунг (Carl Gu stav Jung) 38) твр дио на ла-
зи у сва ком од нас и ко је се по пут ар хе тип ских сли ка пре но си 
из про шло сти на да на шње вре ме. На и ме, фуд бал и ње го ве 
пре те че су још од пр вих да на би ле пра ће не бу ји цом на си ља у 
пу бли ци. По еуфо ри ји пу бли ке и ди на ми ци игре, фуд бал мо-
же мо де фи ни са ти као суп тил ни ју ва ри јан ту гла ди ја тор ских 
бор би да на шњи це. Сле де ћи раз лог еска ла ци је на си ља мо же-
мо тра жи ти у кон зу ми ра њу ал ко хо ла и нар ко ти ка од стра не 
на ви ја ча што им пли ци ра агре сив ни је по на ша ње. Од го вор би 
се мо гао на ћи и у фор си ра њу ма чо кул та кроз фуд бал као из-
ра зи то „му шки“ спорт, а по зна то је да су од ар ха ич них вре ме-
на му шкар ци би ли лов ци и рат ни ци, та ко да се та ди мен зи-
ја му шко сти да нас ре а ли зу је кроз спорт. По не ки ма, спорт, а 
пре све га фуд бал, је вен тил за фру стра циј ску агре си ју, па уко-
ли ко се ин ди ви дуа не мо же до ка за ти на лич ном, со ци јал ном  
или про фе си о нал ном пла ну, он да по твр ду сво је вред но сти и 
иден ти те та на ла зи у ху ли ган ској гру пи.

Сва ка ху ли ган ска гру па има сво ја пра ви ла, сво ју хи је рар хи ју 
и свој си стем вред но сти на чи јем се пи је де ста лу на ла зи на си ље. 
Оно што ути че на ко хе зи ју на ви јач ке гру пе је сте пра ви ло –удру жи-
ва ње на осно ву за јед нич ког не при ја те ља. Го то во по прин ци пу ко ји 
је Карл Шмит (Karl Schmidt) при ме њи вао у по љу по ли ти ке де ле ћи 
љу де на при ја те ље и не при ја те ље39), и у на ви јач ком све ту се вр ши 
ин те гра ци ја ху ли ган ске гру пе пр вен стве но по не при ја те љу. Ме-
ђу тим, и у овом све ту по сто је тзв. „бра ти мље ња“ и при ја тељ ства 
из ме ђу на ви јач ких гру па. Је дан од та квих слу ча је ва је сте по зив у 
ви ду пи сма ко је су на ви ја чи Чел зи ја ну ди ли швед ским на ви ја чи ма: 
„По треб не су нам но вај ли је да се при дру же на шој вој сци на ци ста. 
Скло пи ли смо по бра тим ства са Ба јерн-Мин хе ном из Не мач ке и 
Гла згов Рен џер си ма из Шкот ске. Мо ра мо се за јед но бо ри ти и чим 
нам до пу сте да се вра ти мо у Евро пу по би ће мо цр ње у Ам стер да-
му, Је вре је у Пра гу, ка то ли ке у Ри му и Тур ке у Мин хе ну. Тра жи мо 
гру пе у Швед ској да се при дру же на шем кр ста шком ра ту“ 40). Из 
по ме ну тог пи сма се екс пли цит но ви ди иде о ло шка осно ва ху ли-
га ни зма ко ја је на ци стич ког или још пре ци зни је нео на ци стич ког 
38)  Ви ди: Јунг, Карл Гу став, Ди на ми ка не све сног, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990.
39)  Ви ди: Шмит, Карл, Нор ма и од лу ка, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001.
40)  Лим бен ген ван Крис, „Фуд бал ски ван да ли зам“, Кул ту ра, Бе о град, 1992, стр. 80.
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ка рак те ра, а на ко ју се на до гра ђу ју ксе но фо би ја, ра си зам и го вор 
мр жње. Сви ови еле мен ти су у исти мах и мар кант ни чи ни о ци по-
ли тич ког екс тре ми зма де сне ори јен та ци је. И на срп ској на ви јач кој 
сце ни по сто је при ме ри тзв. бра ти мље ња ме ђу на ви ја чи ма као што 
је то слу чај из ме ђу „Ин ва ли да„ са Во ждов ца и „Blue Union Bel gra-
de“ ко ји на ви ја ју за „ОФК Бе о град“. Циљ сва ке ху ли ган ске гру пе 
је сте да по бе ди нај ја чег ка ко би се до ка за ла у све ту на си ља и на 
тај на чин са мо по твр ди ла. То је је дан од раз ло га за што су на ви ја чи 
ма њих клу бо ва нај ви ше ини ци ра ли ту че са на ви ја чи ма ма сов них 
клу бо ва по пут „Зве зде“ или „Пар ти за на“ – по бе дом над ја чим од 
се бе ра сте углед у на ви јач ком све ту.

Да су ху ли ган ске гру пе у спор ту си му ла крум по ли тич ког ста-
ња у др жа ви ви ди мо и на при ме ру бив ше СФРЈ у ко јој су на ци-
о на ли стич ке стра сти не по сред но пред рас пад би ле из ра же не код 
ве ли ких фуд бал ских клу бо ва. На ви ја чи „Цр ве не Зве зде“, а по том 
и „Пар ти за на“ су еми то ва ли из ра зит срп ски на ци о на ли зам док су 
као ан ти под њи ма на ви ја чи „Хај ду ка“ и „Ди на ма“ фа во ри зо ва ли 
уста штво. 

Иако је у све ту ху ли га ни зам по чео да се раз ви ја 60-их го ди на 
да би свој про цват до жи вео 70-их, у на шој зе мљи се ху ли га ни зам 
ра ђа не што ка сни је да би кра јем 80-их и по чет ком 90-их до био свој 
пра ви об лик. По ли тич ка кри за на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је је 
са мо рас пи ри ва ла ху ли ган ске стра сти на утак ми ца ма и ба ца ла их 
у још ве ћу ва тру на ви ја ња, о че му све до чи већ по ме ну та си ту а ци ја 
на ста ди о ну Мак си мир. 

Ка да го во ри мо о са вре ме ном ху ли га ни зму не мо же мо а да не 
спо ме не мо не ке од нај зна чај ни јих гру па у  све ту и на рав но у Ср-
би ји. По ред не при ко сно ве них ен гле ских на ви ја ча вред ни па жње су 
не мач ки, али од кра ја 90-их и пољ ски на ви ја чи. Пољ ска има раз-
ви је ну на ви јач ку сце ну ко ја је при сут на не са мо у пр вој ли ги већ и 
у ни жим ли га ма. У овој зе мљи се ту че на ви ја ча обич но ор га ни зу ју 
по сле утак ми ца, у пред гра ђи ма или на ли ва да ма. Нај до ми нант ни је 
гру пе су „Lech po znan“, „Wi sla Kra kow“, „Le gia War saw“ итд. Ру си-
ја је та ко ђе по зна та по око ре лим ху ли ган ским гру па ма. У Мо скви 
је 1982. то ком ме ча из ме ђу „Спар та ка“ и „Хар ле ма“ на стра да ло 
340 љу ди 41). Да нас су нај по зна ти ји ху ли га ни у Ру си ји – „Спар так“, 
„Гла ди а торс“, „West End“, „Де вилс“... Што се ти че Ср би је, тре ба 
ре ћи да је по сле рас па да СФРЈ при су тан је дан но ви тренд у на ви-
41)  Из вор: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло
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ја њу ко ји се ве зу је за по ја ву ло кал па три о ти зма – све ви ше се на-
ви ја за ло кал не клу бо ве за раз ли ку од не ка да шње Ју го сла ви је ка да 
су фа но ви при мар но би ли на кло ње ни ве ли ким клу бо ви ма по пут 
„Зве зде“,  „Пар ти за на“, „Хај ду ка“,  „Ди на ма“ итд.

Сва ка на ви јач ка гру па има сво ју струк ту ру, хи је рар хи ју, си стем 
вред но сти, сим бо ле и иде о ло ги ју. Већ смо кон ста то ва ли у ра ду да 
су при пад ни ци ху ли ган ских гру па обич но мла ди љу ди му шког 
по ла и да су обич но, ма да има и из у зе та ка, при пад ни ци „ни жих“ 
дру штве них сло је ва. Та ко су, ре ци мо, да би по ка за ли ка ко се по-
но се сво јим со ци јал ним ста ту сом, на ви ја чи „ОФК-Бе о гра да“ има-
ли оби чај да обла че рад нич ка пла ва оде ла. Овај при мер ука зу је и 
на ко хе зив ност на ви јач ке гру пе, или бар те жњу да се мо но лит ност 
гру пе по стиг не. Ка да је реч о хи је рар хи ји она се од ре ђу је сте пе-
ном на си ља ко је на ви ја чи чи не и ко је их де кла ри ше као „ја че“ или 
„сла би је“.  Дру ги би тан мо ме нат за из град њу по зи ци је у на ви јач-
ком све ту је сте ко ли чи на ха ри зме – она пре ди спо ни ра во ђу. Ина че, 
тре ба ре ћи да иако су на пи је де ста лу сла ве, во ђе на ви ја ча под но се 
сво је вр сну „жр тву“, а то је да су пре те жно окре ну ти ли цем пре ма 
оста лим на ви ја чи ма и ни су у мо гућ но сти да увек про пра те сва ки 
де таљ ко ји се де ша ва на те ре ну.  По зна то је да су мно ге во ђе на-
ви ја ча од и гра ле зна чај не уло ге у по ли тич кој кри зи 90-их го ди на 
на на шим про сто ри ма и да су ста ја ле иза мо би ли са ња ма са то ком 
ми тин га и ра та у Ср би ји. 

Нај ве ћа вред ност за ху ли ган ску гру пу је љу бав пре ма клу бу за 
ко ји се на ви ја што да је из ра зи ту емо ци о нал ну ди мен зи ју ху ли га-
ни зму. Емо ци о нал ни, го то во фа на тич ни за нос ко ји је при су тан на 
ста ди о ни ма мо же се сте пе но ва ти пре ма ја чи ни на сле де ћи на чин: 
нај пре се во ли клуб за ко ји се на ви ја, по том – град у ко јем се клуб 
на ла зи, па он да др жа ва ко јој се при па да. Ова три ја да је обо је на на-
ци о нал ним бо ја ма, та ко да по бе да клу ба је сте и на ша лич на по бе-
да, што се об ја шња ва груп ним нар ци змом. Оно што се не по сти же 
на пер со нал ном пла ну и у ин тер пер со нал ним од но си ма, про јек ци-
јом се по сти же кроз успех клу ба за ко ји се на ви ја. За то је и сва ки 
не у спех спорт ског клу ба схва ћен као лич ни фи ја ско, што им пли ци-
ра агре си ју, јер сва ка нео ства ре на же ља ра ђа фру стра ци ју. 

Сву где где се на ла зи огром на ко ли чи на емо ци ја по сто ји опа-
сност од ма ни пу ла ци је и зло у по тре бе. Та ко је и у на ви јач ком све-
ту. Ко ли ки је емо ци о нал ни на бој на ста ди о ни ма го во ри и умре жен 
на ви јач ки став да је за до брог на ви ја ча по треб но има ти “гр ло (за 
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пе ва ње пе са ма), длан (за апла у ди ра ње) и ср це (за љу бав пре ма 
клу бу, ко ја че сто под ра зу ме ва и на сил но по на ша ње)“. Упу ћи ва ње 
по ли тич ких по ру ка је не ка да на мер но ор ке стри ра но од стра не др-
жа ва, а не ка да на ви ја чи же ле тек да шо ки ра ју „го во ром мр жње“. 
Ра си зам као по ја ва је при сут на на ста ди о ни ма од кра ја 70-их го ди-
на два де се тог ве ка, ка да је екс трем на де сни ца из ре до ва нај ва тре-
ни јих ху ли га на вр бо ва ла сво је чла но ве. Ова по ја ва је сва ка ко би ла 
ин спи ри са на по ја вом ве ћег бро ја цр на ца као игра ча. Ра них 80-их 
је у „Цен тру за са вре ме не сту ди је“ у Ен гле ској на пра вље но ис тра-
жи ва ње на те му „Фуд бал и фа ши сти“ 42). До шло се до за кључ ка да 
по сто ји ве за из ме ђу ра си зма и фуд бал ских на ви ја ча ко ји су че сто 
мо ти ви са ни фа ши стич ком иде о ло ги јом, по го то во оном ко ју је на-
ме та ла ор га ни за ци ја „На ци о нал ни фронт“. То ком 90-их „Ко ми си ја 
за ра сну јед на кост“ је спро ве ла кам па њу под на зи вом „Let s Kick 
Ra cism of Fo ot ball“ са ци љем ели ми ни са ња ра си стич ких еле ме на та 
из спор та. У бив шој Ју го сла ви ји је био из ра же ни ји на ци о на ли зам 
код ху ли га на упра во због та да шње ак ту ел не по ли тич ке си ту а ци-
је, ка да су по ли тич ке ели те рас пи ри ва њем на ци о нал них стра сти, у 
ства ри, ини ци ра ле рат.

Оно што про фи ли ше иден ти тет јед не на ви јач ке гру пе је су 
осим ње не струк ту ре, хим на или ка рак те ри стич не пе сме и на рав-
но сим бо ли у ви ду гр ба или за ста ве. За јед но са свим овим еле-
мен ти ма на ви ја чи гра де ко лек тив ни иден ти тет, ма да мо ра мо би-
ти опре зни са ге не ра ли за ци ја ма, јер су ина че, ове гру пе ди фу зног 
ка рак те ра. Мно ге од њих су по ве за не са кри ми на лом и слу же за 
вр бо ва ње мла дих де лин кве на та. Ре ци мо, из ра зи то „сна жна по ве за-
ност из ме ђу на ви ја ча, по ли ти ке фуд бал ског клу ба и кри ми нал них 
ак тив но сти (укљу чу ју ћи ху ли га ни зам) је из ра же на у Ар ген ти ни“ 
43). По дру ги ма, мо гу ће је чак на ћи ко ре ла ци ју из ме ђу не ких те ро-
ри стич ких гру па и ху ли га на 44), ма да ове при ме ре тре ба узе ти са 
ре зер вом и гле да ти на њих пре све га као на по себ не, а не оп ште 
по ја ве.  Иако смо на гла си ли да ху ли га ни чи не аморф ну ску пи ну, 
што оте жа ва про у ча ва ње, Кон тос Лу ис (Kon tos Lo u is) и  Бро дер-
тон Деј вид (Brot her ton Da vid) су по ку ша ли да раз вр ста ју на ви јач ке 
гру пе на сле де ћи на чин45):
42) Из вор: Back Les, Crab be Tim, So lo mos John, The chan ging fa ce of fo ot ball, Berg, Ox ford, 

2003. 
43) Gu i li a not ti, Ric hard, нав. де ло, стр. 58.
44) Ви ди:  Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло
45) Ви ди:  Kon tos Lo u is, Brot her ton Da vid, нав. де ло
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1. Hardco re гру па је ма ла гру па са ста вље на од де се так чла но-
ва ко ји су за ду же ни за ства ра ње бу ке и га ла ме и че сто пред-
ста вља ју ма ску за кри ми нал не ак тив но сти.

2. Опор ту ни сти. Ово је нај број ни ји део на ви јач ке гру пе и уз-
ра ста су од 15 до 25 го ди на. Они се тру де да оства ре свој 
ста тус кроз на си ље и ту че.

3. „Wan na be“ гру пе не ма ју ви дљи ву струк ту ру и њи хо ви след-
бе ни ци тра га ју за сен за ци јом и уз бу ђе њем, а фуд бал је ме сто 
где то мо гу на ћи.

4. Фир ме су ор га ни зо ва ни ган го ви или бан де ко је уче ству ју 
у су ко бу са дру гим „фир ма ма“. Обич но се по ве зу ју са екс-
трем но де сни чар ским по ли тич ким гру па ма.

5. Ул тра ши су слич ни „фир ма ма“ и во де по ре кло из Ита ли је.
Ху ли га ни зам као со ци јал на и по ли тич ка по ја ва цр пе енер ги ју 

из де сни чар ског екс тре ми зма осла ња ју ћи се пр вен стве но на иде о-
ло ги ју фа ши зма. Ксе но фо би ја, ра си зам, на ци о на ли зам и хо мо фо-
би ја су ње го ви пра те ћи сег мен ти. Иако по сто ји не тр пе љи вост ме ђу 
раз ли чи тим на ви јач ким гру па ма у Ср би ји, све оне су се ује ди ни ле 
око два пи та ња, а то је: став по пи та њу Ко со ва – да је ова по кра ји на 
не из о став ни део Ср би је и став по пи та њу хо мо фо би је, тј. ани мо-
зи те та пре ма хо мо сек су ал ци ма, што је у скла ду са „ма чо-прин ци-
пом“ ко ји фор си ра ју на ви ја чи. Хо мо фо би ја на ви ја ча и оста лих де-
сно екс тре ми стич ких гру па је то ком 2009. до сти гла кул ми на ци ју за 
вре ме при пре ма „Па ра де по но са“ ко ју је ор га ни зо ва ла ЛГБТ гру-
па ци ја. Дан пред па ра ду, до шло је до ње ног от ка зи ва ња јер вла сти 
ни су мо гле га ран то ва ти си гур ност уче сни ци ма па ра де  на же ље ној 
ло ка ци ји у цен тру гра да,  због ве ли ког бро ја прет њи ко је су сти за ле 
од де сни чар ских ор га ни за ци ја.

 „Фа ми ли ја срп ских на ви ја ча“ је по себ на на ви јач ка ор га ни за-
ци ја ко ја  пле ди ра да пре ва зи ђе све не су гла си це и ди вер зи фи ко-
ва ност на ви јач ких гру па са ци љем да се ује ди не око ста ва да је 
„Ко со во ср це Ср би је“, па је у скла ду са овим сло га ном ор га ни зо-
ва ла кам па њу у ко јој је ис пи си ва ла гра фи те по Бе о гра ду. Ова ор-
га ни за ци ја је по зна та по сво јим на ци о на ли стич ким ста во ви ма, али 
се екс пли цит но про ти ви упо тре би на си ља на ста ди о ни ма и пре до-
ми нант но фор си ра на ви ја ње за срп ску ре пре зен та ци ју а не за по је-
ди нач не клу бо ве.

Ина че, на си ље ху ли га на мо же еска ли ра ти пре утак ми це, за 
вре ме и по сле утак ми це. По го то во су по зна ти ин ци ден ти на кон за-
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вр шет ка утак ми ца ка да до ла зи до уго во ре них ту ча из ме ђу на ви-
јач ких гру па, а не ки по пут „Uni ted for ce“, кон тро верз них фа но ва 
„Ра да“ са Ба њи це, су спрем ни на отво рен су коб са по ли ци јом. Да 
на си ље узи ма по при ли чан да нак на спорт ским де ша ва њи ма ви ди-
мо и по ста ти сти ка ма ко је је спро вео фран цу ски лист „L’ Equ i pe“, 
по ко јој го ди шње ви ше од 1.300 љу ди46) по ги не на спорт ским де-
ша ва њи ма, нај ви ше за хва љу ју ћи на си љу ху ли га на.

На осно ву „За ко на о спре ча ва њу на си ља и не до лич ног по на-
ша ња на спорт ским при ред ба ма“ у Ре пу бли ци Ср би ји, на си ље на 
ова квим вр ста ма јав ног оку пља ња је – кри вич но де ло. Да је и на ша 
зе мља по угле ду на не ке за пад не зе мље по че ла при ме њи ва ти „дра-
кон ске“ ка зне ви ди мо по слу ча ју Уро ша Ми ши ћа, на ви ја ча „Цр ве-
не Зве зде“ ко ји је због на па да на по ли цај ца, ко ји је ква ли фи ко ван 
као по ку шај уби ства, осу ђен на де сет го ди на за тво ра. 

Ка ко се дру ге зе мље об ра чу на ва ју са на си љем на утак ми ца ма 
ви ди мо по при ме ру швај цар ског пра во су ђа ко је је на кон ту че из ме-
ђу „Jung Boys-a“ и „Си он-а“ до не ло од лу ку да за бра ни два де се то-
ри ци на ви ја ча да уђу на би ло ко ји спорт ски ста ди он у Швај цар ској 
(не ки ма од њих пре ко три го ди не), док је сам клуб „Jung Boys“ 
ка жњен нов ча но са 30.000 швај цар ских фра на ка због не при стој ног 
по на ша ња на ви ја ча пре ма су ди ји. 

По ли ци ја у Швед ској има по себ не је ди ни це ко је се ба ве при-
во ђе њем и иден ти фи ко ва њем ху ли га на, по го то во оних ко ји су 
чла но ви екс трем но на сил них гру па по зна ти јих под на зи вом као 
„фир ме“. „Fir man Boys“ је на зив јед не од нај про бле ма тич ни јих ху-
ли ган ских гру па ко ји су вер ни фа но ви клу ба „Aik“ и ко ји узро ку ју 
мно го број не ин ци ден те на спорт ским при ред ба ма. Швед ска је по-
зна та не са мо по ху ли га ни ма у фуд ба лу, већ су та ко ђе про бле ма-
тич ни и ва тре ни на ви ја чи у хо ке ју на ле ду. Ина че, Са вет Евро пе је 
још 1985. го ди не усво јио Кон вен ци ју о на си љу на спорт ским при-
ред ба ма са по себ ним освр том на фуд бал ске утак ми це, што је не по-
сред но ука зи ва ло на нај ве ће про бле ме са на си љем у све ту фуд ба ла.

По из ве шта ју47) ен гле ске са о бра ћај не по ли ци је за 2008. го ди ну 
ис ти че се ка ко је ал ко хол нај че шћи узрок на сил ног по на ша ња на-
ви ја ча. То ком про шле го ди не је по вре ђе но 25 по ли циј ских слу жбе-
ни ка, што је до са да нај ве ћи број ика да за бе ле жен. За про те клих 
осам се зо на број хап ше ња на утак ми ца ма по ве ћао се са 567 на 601. 

46)  Из вор: Bo din Do mi ni que, Ro benè Luc, He as Step ha ne, нав. де ло, стр. 23.
47)  www.btp.po li ce.uk, јун, 2009.
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По да ци ко је смо пред ста ви ли ука зу ју на два трен да: ка ко се по ве-
ћа ва сте пен и уче ста лост на си ља на спорт ским при ред ба ма, по о-
штра ва се и ка зне на по ли ти ка у Ве ли кој Бри та ни ји.

На кра ју на шег на уч но-ис тра жи вач ког ра да мо же мо кон ста-
то ва ти да су ху ли га ни зам, по ли ти ка и на си ље по ве за ни пуп ча ном 
врп цом ко ју је те шко пре ки ну ти с об зи ром да по сто ји од иско на. 
На си ља је увек би ло у раз ли чи тим об ли ци ма по чев ши од пр во бит-
ног дру штва до мо дер не ци ви ли за ци је. По тре ба чо ве ка да се ре ши 
тен зи је ко ја је у ње му, ре зул ти ра ла је на си љем у мно гим сег мен-
ти ма дру штва а из ме ђу оста лог, и у по љу по ли ти ке и спор та. Иако 
нам се чи ни да људ ска ци ви ли за ци ја на пре ду је, не ки при мор ди-
јал ни на го ни и да ље ука зу ју на тан ку гра ни цу из ме ђу чо ве ко вог 
ра ци о нал ног и ира ци о нал ног. По ли ти ка ће и да ље еми то ва ти сво је 
им пул се не са мо у свет на ви ја ча и спорт ских ста ди о на већ у сва ки 
сег мент где чо век ег зи сти ра у фор ми зо он по ли ти кона. А где је 
по ли ти ка, ту је и моћ; где је моћ ту се че сто сре ће си ла, па и на си-
ље. Ен то ни Стор (Ant hony Sto rr) је имао оби чај да ка же у свом де лу 
„Људ ска агре сив ност“ 48) да љу тој мач ки ни шта ни је слич ни је од 
дру ге љу те мач ке, на ла зе ћи исту ре ла ци ју из ме ђу јед ног љу тог чо-
ве ка са дру гим. Чи ње ни ца је да на си ље обич но ра ђа на си ље, те је 
за то по треб но да се уз по моћ за ко на, све сти и со ци ја ли за ци је ра ди 
на ње го вом пре ва зи ла же њу. На том пу ту би тре ба ло да  по ли ти ка и 
спорт на ђу за јед нич ки је зик у име из град ње ста бил ног дру штве но-
по ли тич ког си сте ма .

MarijaDjoric
POLITIZATIONOFHOOLIGANISM

Summary
Main the sis in this pa per is that po li tics is re flec ted to all 
seg ments of so ci ety, in clu ding sport, too. Spe cial at ten tion 
is de di ca ted to the re se arch of vi o len ce among the pu blics 
at ten ding  sport ce re mo ni es that ha ve been go ing on sin
ce the an tic age. Aut hor of the pa per fo und out and un
der li ned a ca u seef fect re la tion bet we en the po li tics and 
ho o li ga nism and ci ted so me re le vant exam ples for it. The 
ho o li ga nism as a “Bri tish di se a se” is wi dely pre sent in all 
po li ti cal systems and is pre do mi nantly con nec ted with fo
ot ball. In the pa per the re are ex pla i ned the fo un da ti ons of 
vi o len ce in sport, its the o re ti cal fra mes and al so the re are 
de ter mi ned ide o lo gi cal fo un da ti ons of ho o li ga nism and a 

48)  Ви ди: Стор, Ен то ни, Људ ска агре сив ност, Пре драг и Не над, Бе о град, 2007.
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sig ni fi cant con nec tion of this phe no me non with rightwing 
ex tre mism is un der li ned.
Key Words: ho o li ga nism, ho o li gans, sport, po li tics, vi o
len ce, rightwing ex tre mism
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