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Књи га „Ал ко хо ли зам у по
ро ди ци и по ро ди ца у ал ко хо ли
зму“ ауто ра Сла ђа не М. Дра ги
шић Ла баш, ван ред ног про фе
со ра Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду на Оде ље њу за со
ци о ло ги ју, об ја вље на је у Бе о
гра ду 2012. го ди не, а из да вач је 
Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра
жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул
те та у Бе о гра ду. Књи га пред
ста вља де ли мич но из ме ње ну 
и до пу ње ну вер зи ју док тор ске 
те зе ко ју је аутор ка од бра ни ла 
у мар ту 2009. на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Кроз рад 
са за ви сни ци ма од ал ко хо ла, а 
при ме њу ју ћи си стем ску груп
ну по ро дич ну те ра пи ју, аутор ка 
је за по че ла са ис тра жи ва њем 
ефе ка та ове те ра пи је у ле че њу 
по ро ди ца са ал ко хо ли чар ским 
ре ла ци ја ма. Ова књи га има 255 
стра на и на ста ла је као ре зул тат 
ба вље ња и ис тра жи ва ња про

бле ма ал ко хо ли зма. Ис тра жу ју 
се про це си про ме на у функ ци о
ни са њу (струк ту ри и ор га ни за
ци ји) ал ко хо ли чар ског бра ка и 
по ро ди це на ста ли на кон спро
ве де ног ис тра жи ва ња о ути ца ју  
јед но го ди шњег трет ма на ал ко
хо ли ча ра си стем ском груп ном 
по ро дич ном те ра пи јом.

Струк ту ру књи ге чи ни де сет 
по гла вља ко ја су ло гич ки рас
по ре ђе на у шест де ло ва. Та ко 
су пр ва че ти ри де ла по све ће на 
об ја шње њу пој ма ал ко хо ли зма, 
на стан ка и раз во ја, као и опи су 
по ро ди ца са ал ко хо ли чар ским 
ре ла ци ја ма и да те су основ не 
ин фор ма ци је о по ро дич ној те
ра пи ји. Пе ти и ше сти део књи ге 
чи не це ли ну ко ја је  по све ће на 
ис тра жи ва њу ко је је аутор ка 
спро ве ла, као и ана ли зи и ин
тер пре та ци ји по да та ка истог.

 У пр вом де лу књи ге под на
зи вом Алкохолизамнастанаки
развој из ло же не су де фи ни ци је 
ал ко хо ли зма, епи де ми о ло ги ја, 
те о ри је о узро ци ма ал ко хо ли
зма, као и си стем ско гле ди ште 
о на стан ку ал ко хо ли зма. Ал ко
хо ли зам је де фи ни сан са раз ли
чи тих аспе ка та и да то је ви ше 
ти по ло ги ја раз ли чи тих ауто ра. 
Сле де ће по гла вље овог де ла 
књи ге са др жи по дат ке о уче ста



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј3/2014,година49. стр.151154.

152




ло сти и ра ши ре но сти ал ко хо ли
зма код нас и у све ту. На ве де ни 
су и  не ки од раз ло га за што се 
ал ко хол кон зу ми ра, као и за
кљу чак да су оби ча ји пи је ња у 
раз ли чи тим дру штви ма до ве ли 
до то га да се ал ко хо ли зам уко
ре ни у дру штво. По гла вље о те
о ри ја ма на стан ка ал ко хо ли зма 
де таљ но го во ри о фак то ри ма 
ко ји до при но се на стан ку ал ко
хо ли зма и на гла ша ва да су осим 
ге нет ских фак то ра, бит не и цр
те лич но сти, али и со ци јал но 
окру же ње ал ко хо ли ча ра. Та ко 
да у овом по гла вљу аутор ка об
ја шња ва ал ко хо ли зам ува жа ва
ју ћи све ње го ве аспек те.

Дру ги део књи ге под на
сло вом Породица и друштво
(значај промена за породичну
теорију и терапију) са др жи 
јед но по гла вље ко је се од но си 
на схва та ње од но са дру штва и 
по ро ди це. Ово по гла вље де таљ
но опи су је ка ко про ме не у дру
штве ној струк ту ри и од но си ма 
ути чу ди рект но и ин ди рект
но на ре ла ци је у по ро ди ци, на 
по де лу уло га и функ ци је. На
гла ша ва се да су за рад са по
ро ди цом са ал ко хо ли чар ским 
ре ла ци ја ма бит не од ре ђе не ка
рак те ри сти ке као што су: да ли 
је по ро ди ца се о ска или град ска, 
са ни жим или ви шим обра зо ва
њем, ко ји је со ци јал ни ста тус 
по ро ди це, ко је вред но сти не гу
је јер све ово ути че на ис хо де 
по ро дич не те ра пи је.
Алкохолизамболест поро

дичних и брачних релација је 

на зив тре ћег де ла књи ге у ком 
је аутор ка на сто ја ла да об у хва
ти све гло бал не по сле ди це ал
ко хо ли зма (фи зич ке, пси хич ке, 
по ро дич не, про фе си о нал не и 
дру штве не). Аутор ка на во ди 
при ме ре раз ли чи тих ис тра жи
ва ња ка ко би што бли же чи та о
ци ма пред ста ви ла по сле ди це и 
на ја сан, си сте ма ти чан и де та
љан на чин опи су је исте.

Че твр ти део књи ге, Поро
дица са алкохоличарским рела
цијама и породична терапија
у лечењу алкохолизма, са др жи 
три по гла вља где су де таљ но 
опи са на струк ту ра ал ко хо ли
чар ске по ро ди це и ти по ви дис
функ ци о нал них по ро ди ца тј. 
вас пит них сти ло ва ко ји ути чу 
на по ја ву и одр жа ва ње ал ко хо
ли зма у по ро ди ци. Та ко ђе, ле по 
су опи са ни од но си уну тар ал ко
хо ли чар ске по ро ди це као и од
нос исте са со ци јал ним окру же
њем и про ме не ко је се де ша ва ју, 
а по сле ди ца су при ла го ђа ва ња 
ал ко хо ли зму. Осим то га, овај 
део књи ге по све ћен је и об ја
шње њу по ро дич не те ра пи је. 

По след ња два де ла књи ге 
по све ће на су ис тра жи ва њу ко
је је аутор ка спро ве ла, а ко је је 
ре зул тат ње ног ду го го ди шњег 
ис ку ства у ра ду са за ви сни ци
ма од ал ко хо ла. Пе ти део књи ге 
под на зи вом Емпиријскоистра
живање са др жи јед но по гла вље 
и по све ћен је при ка зу ди зај на 
ис тра жи ва ња, од но сно аутор ка 
у овом де лу из но си ци ље ве свог 
ис тра жи ва ња, по ста вље не хи



Приказ

153

по те зе, узо рак ко ји је чи нио ње
но ис тра жи ва ње, за тим ин стру
мен те и упит ни ке ко је је ко ри
сти ла и на кра ју на ко ји је на чин 
ста ти стич ки об ра ди ла по дат ке. 
И по след њи, ше сти део књи
ге, Анализа и интерпретација
резултата истраживања са
др жи де та љан и ис цр пан опис 
ре зул та та ко је је до би ла на кон 
спро ве де ног ис тра жи ва ња. Она 
је у овом де лу нај пре опи са ла 
узо рак тј. на ве ла основ не со ци
о де мо граф ске и со ци о е ко ном
ске ка рак те ри сти ке ис пи та ни ка 
и ути цај истих на ре зул та те ле
че ња. А ре зул та ти ис тра жи ва ња 
ко ји су при ка за ни од но се се на 
сте пен сте че ног зна ња о ал ко
хо ли зму кроз еду ка ци ју у то ку 
ле че ња ал ко хо ли зма, пре по зна
ва ње ти па ал ко хо ли ча ра ко ме 
ис пи та ни ци при па да ју, као и 
по сле ди ца ал ко хо ли зма, за тим 
пре по зна ва ње симп то ма ал ко
хо ли зма и сл. 

Та ко ђе, оно што је би ло у 
фо ку су ин те ре со ва ња аутор
ке је су про ме не у функ ци о
ни са њу и струк ту ри ал ко хо
ли чар ске по ро ди це, а ко је су 
на ста ле као ре зул тат јед но
го ди шње те ра пи је ал ко хо ли
чар ске по ро ди це. По ро ди це 
су у то ку те ра пи је про шле 
кроз три фа зе (при прем но
ори јен та ци о на, ин тен зив на 
и фа за про ду же ног ле че ња), 
те је аутор ка ана ли зи ра ла 
про ме не у ко му ни ка ци ји, од
но си ма, хи је рар хи ји, си сте
му вред но сти, за јед нич ким 

ак тив но сти ма као што су 
про во ђе ње сло бод ног вре
ме на, вас пи та ва ње де це, до
но ше ње од лу ка и сл. До шло 
се до за кључ ка да по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на раз ли
ка из ме ђу пр ве и тре ће фа зе. 
И оно што је ин те ре сант но, 
аутор ка је мо гла да по ре ди 
ефек те јед но го ди шњег трет
ма на са гру пом ис пи та ни ка 
ко ји су са мо вољ но на пу сти
ли ле че ње на кон два ме се ца, 
а ко је је та ко ђе ана ли зи ра ла.
Алкохолизам у породици

и породица у алкохолизму је 
на зив ко ји у пот пу но сти од
го ва ра са др жа ју књи ге с об
зи ром на то да се аутор ка ба
ви си стем ском груп ном по
ро дич ном те ра пи јом и да је 
је дан од ње них ци ље ва био 
да при ка же ка кве ефек те ова 
те ра пи ја има на по ро ди це са 
ал ко хо ли чар ским ре ла ци ја
ма, али и да  при ка же на ко ји 
на чин по ро ди ца и ње ни чла
но ви до при но се нај пре по
ја ви ал ко хо ли зма, а за тим и 
ње го вом да љем раз ви ја њу и 
одр жа ва њу. 

Оно што је зна чај но, 
аутор ка ука зу је да на на ста
нак ал ко хо ли зма ути чу раз
ли чи ти фак то ри (би о ло шки, 
пси хо ло шки, со ци о ло шки) и 
да се не мо же из дво ји ти јед
на гру па фак то ра ко ја ути че 
на на ста нак ал ко хо ли зма већ 
се обич но ра ди о ко мор би ди
те ту фак то ра са раз ли чи тих 
аспе ка та.
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
су при ка за ни вр ло де таљ но 
и си сте ма тич но та ко да се ја
сно мо гу ви де ти ефек ти по
ро дич не те ра пи је и раз ли ке и 
про ме не ко је су се до го ди ле 
од по чет ка до кра ја те ра пи је.

У пр вом де лу књи ге аутор
ка на во ди ти по ло ги је, из ме ђу 
оста лог на во ди и Је ли не ко ву 
ти по ло ги ју ко ја се ка сни је 
ко ри сти и у окви ру ис тра жи
ва ња (ис пи та ни ци тре ба да 
пре по зна ју ком ти пу ал ко хо
ли ча ра при па да ју на осно ву 
ове ти по ло ги је), што по на
шем ми шље њу ни је до вољ но 
ја сно об ја шње но.

Це ли не у књи зи су ло гич
ки ор га ни зо ва не та ко да чи
та лац нај пре са зна је основ не 
ства ри о про бле ма ти ци ко ја 
је пред ста вље на, и то је не
ка вр ста уво да за дру ги део 
књи ге у ко ме је при ка за но 
ис тра жи ва ње ко је је аутор ка 
књи ге спро ве ла и ко ји нам 
по ма же да раз у ме мо дру ги 
део књи ге. Ова књи га на ме
ње на је сви ма ко је ин те ре су је 
или ко ји се ба ве про бле ма ти
ком дру штве них де ви ја ци ја, 
а кон крет но ал ко хо ли зма, и 
мо же би ти ко ри сна за сти ца
ње зна ња о овом про бле му, а 
ис тра жи ва ње ко је је при ка за
но за ни мљи во је и ука зу је на 
зна чај по ро дич не те ра пи је.
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