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На по чет ку, ва ља ис та ћи да 
је у пи та њу ори ги нал но на уч но 
де ло из у зет не вред но сти, за сно
ва но на ин тер ди сци пли нар ном 
кри тич ком при сту пу. Записииз
аномије спа да ју у нај пот пу ни

ни ја де ла из обла сти дру штве
них де ви ја ци ја.

Фо кус ауто ро вог на уч ноис
тра жи вач ког при сту па ба зи ран 
је на ту ма че њу со ци о кул ту ро
ло шких ко ре на дру штве них де
ви ја ци ја ис по ље них кроз про
це се као што су дру штве не не
јед на ко сти, од но се мо ћи и дру
штве не кри зе.

У окви ру уво да об ра ђе на су 
два по гла вља: Увременуаноми
је и Ефекатбумеранга:ризична
понашањауризичномдруштву. 
Увременуаномије об ра ђе ни су 
на сло ви: Оаномији, Филозофи
ја преживиљавања, Вредносно
беспуће, Породица: Умеће љу
бави у осујећујућем окружењу 
и Насиље као протестна му
шкост реанимација социјалног
страха.

Дру го по гла вље Ефекатбу
меранга: ризична понашања
у ризичном друштву са др жи 
сле де ће на сло ве: Етимологија
појмаризика, Друштворизика, 
Ризикикултурастраха:страх
као поглед на свет, Социјални
ризицииновисоцијалниризици, 
Фактори ризика девијантних
понашања, Ризичнапонашања, 
Ризичне социјалне групе и Ви
шедимензионалност појма ри
зика.
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По ред ту ма че ња ано ми је 
пре ма схва та њи ма Дир ке ма и 
Мер то на, аутор ука зу је “да у 
овој књи зи по јам ано ми је слу
жи као сим бо лич ки за стор ана
ли зе дру штве них де ви ја ци ја у 
вре ме ну рас па да дру штва (ју го
сло вен ског), со ци јал ноеко ном
ске тран сфор ма ци је пост ко му
ни стич ких дру шта ва из јед ног 
си сте ма ко ји се раз ви јао по ла 
ве ка у дру ги си стем (ка пи та ли
стич ки), жи во та љу ди у пост
кон фликт ном и пост мо дер ном 
до бу ко га ка рак те ри шу вред но
сне тур бу лен ци је. Аутор ука зу је 
да са вре ме ну на у ку о дру штве
ним де ви ја ци ма обе ле жа ва иде
ја ри зи ка. Тер мин ризик бе ле жи 
стал ни раст и у пу бли ци сти ци 
и но вин ским тек сто ви ма. Ово 
отва ра пи та ња у ко јој ме ри се 
чо век да нас осе ћа не бе збед ним 
у мо дер ном дру штву (за што ра
сте свест о ри зи ци ма) али и да 
ли је кул ту ра стра ха је дан на
мет нут кул тур ни мо дел иза ко
га сто је по је ди ни гло бал ни еко
ном ски и по ли тич ки ин те ре си.

У уво ду се на ла зе по ла зне 
те о риј ске осно ве, ко је се раз ви
ја ју у об ра ђе ним огле ди ма.

У пр вом де лу ко ји но си на
зив Фемоменолошкиогледи об
ра ђе ни су: 

 – Ква зи ре во лу ци о нар на 
иде о ло ги ја: кри ми нал као 
со ци јал ни ре волт; 

 – Ma fia li festyle: суб кул ту ра 
ор га ни зо ва ног кри ми на
ла; 

 – The road to li fe ili the road 
to hell: ма ло лет нич ки кри
ми нал;

 – На си ље као ве ра: ху ли га
ни зам;

 – Уни шта вам, да кле по сто
јим: ван да ли зам; 

 – Од де струк ци је до умет
но сти спре ја: гра фи ти;

 – Ап сурд жи во та: са мо у би
ства мла дих;

 – Де ви јант ност или бе да де
ви јант но сти: про сја че ње и 
скит ња;

 – Ча роб ни по ма гач: коц ка
ње.
Аутор ука зу је да је кри ми нал 

ви ше ди мен зи о нал на дру штве
на де ви ја ци на ко ја има сво ја 
оп шта, по себ на и по је ди нач на 
из во ри шта. Раз ли чи ти об ли ци 
кри ми на ла има ју и спе ци фич не 
узро ке. Ме ђу тим, ис тра жи ва ња 
кри ми на ла у раз ли чи тим дру
штве ним и кул тур ним сре ди на
ма по ка зу ју да од ре ђе ни со ци
јал ни, еко ном ски и по ли тич ки 
усло ви по себ но по го ду ју ње гом 
раз бук та ва њу. Дру штве не не
јед на ко сти, ве ли ке со ци јал не 
раз ли ке, си ро ма штво, не за по
сле ност, ра то ви, кул тур но за о
ста ја ње, кон стант не по ли тич ке 
и еко ном ске кри зе, ко рум пи
ра на и кри ми на ли зо ва на власт, 
ин сту ци о нал не дез ор га ни за ци
је  је су по го ду ју ћи со ци јал ни 
ми ље ода кле из ви ре кри ми нал.

У дру гом де лу ко ји но си на
зив Медиолошкиогледи об ра ђе
ни су: 
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 – Ме ди ји у кул ту ри спек та
кла: из ме ђу де ин ти ми за
ци је и на си ља; 

 – Рас про да ја ки ча и бо ла: 
ме диј ске (без)вред но сти;

 – Пор но гра фи ја: збу њи ва ње 
или за чин сек су ал но сти; 

 – Ти та ник вир ту ел не пло
вид бе: ин тер нет и за ви
сност.
Аутор ис ти че да је пи та ње 

од ко га тре ба по ћи је ко ли ко 
са вре ме не ко му ни ка ци о не тех
но ло ги је а пре све га те ле ви зи
ја, ме ња ју вред но сти, сти ло ве 
жи во та по је ди на ца и по ро ди це? 
За тим, ка кве се про ме не до га ђа
ју у жи во ту дру штва и иден ти
те ту чо ве ка у ери елек тро нич ке/
тех ноко му ни ка ци о не ре во лу
ци је и умре же ног дру штва као 
де ла про це са гло ба ли за ци је? 
На та и дру га пи та ња, у об ра ђе
ним огле ди ма из не ти су те о риј
ски обра зло же ни и на уч но уте
ме ље ни од го во ри.

У тре ћем де лу ко ји но си на
зив Теоријскометодолошки
огледи об ра ђе ни су:

 – Бек ство од дог ме: плу ра
ли зам у со ци јал ним ис
тра жи ва њи ма;

 – Ана то ми ја дру штве не (не)
нор мал но сти: ти по ло ги је 
де ви ја ци ја; 

 – Ре ли ги ја ан ти су бјек ти ви
зма: по зи ти ви зам и дру
штве не де ви ја ци је;

 – Ге не ти ка као мо рал: со ци
јал ни дар ви ни зам  де ху
ма ни зу ју ћа иде о ло ги ја;

 – Со ци јал на па то ло ги ја: од 
со ци јал не ме ди ци не ка на
у ци о дру штве ним де ви ја
ци ја ма.
Ори ги на лан до при нос ауто

ра је у пре ва зи ла же њу кла сич
ног окви ре со ци јал не па то ло ги
је и ње ном за сни ва њу као на у ке 
о дру штве ним де ви ја ци ја ма. 
Со ци јал на па то ло ги ја у са вре
ме ном на уч ном и дру штве ном 
кон тек сту пре ва зи ла зи сво је 
по чет не со ци јал номе ди цин ске 
и по зи ти ви стич ке ко ре не по
ста ју ћи ин те гра тив на и те о риј
скоплу ра ли стич ка на у ка о дру
штве ним де ви ја ци и а ма. Срж 
та ко схва ће не на уч не ди сци
пли не чи ни ком плек сно раз ма
тра ње дру штве них де ви ја ци ја 
као дру штве них по ја ва и њи хо
во сме шта ње у со циокул ту ро
ло шки кон текст или ре ла ци ју 
друштво–култура– човек. А то 
зна чи про у ча ва ње по ве за но сти 
дру штве них де ви ја ци ја са: дру
штве ним од но си ма, про ме на ма 
и струк ту ра ма, дру штве ним по
рет ком, со ци јал ном кон тро лом, 
кул тур ним раз ли чи то сти ма, 
со ци јал ним ди фе рен ци ја ци ма, 
од но си ма мо ћи у дру штву, дру
штве ним вред но сти ма, (суп)
кул тур ним иден ти те ти ма и жи
вот ним сти ло ви ма, мо де ли ма 
по на ша ња, со ци јал ном ис кљу
че но шћу и укљу че но шћу, итд. 

Аутор та ко ђе из но си пет ар
гу мен то ва них раз ло га због ко
јих има сми сла го во ри ти о нау
циодруштвенимдевијацијама.
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