
УДК 613.81:316.72

Прегледни  
рад

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 1/2015.

год. 50.
стр. 69-87.

69

Maja Савић*

УТИЦАЈ СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИХ 
ФАКТОРА НА АЛКОХОЛИЗАМ

Сажетак
Ка ко се исто ри ја ме ња ла, та ко је сва ко вре ме, ме сто и сва-

ка кул ту ра има ла пре ци зно ис пи са не „ка но не” кон зу ми ра ња пи ћа; 
од пр вих на се о би на из ка ме ног до ба, до ве ли ких дво ра на за го збе 
у ста рој Грч кој, или чу ве них ка фе те ри ја из вре ме на про све ти тељ-
ства. 

По ве зи ва ње ал ко хол них пи ћа са ал ко хо ли змом ни је рет-
ка по ја ва. Са ста но ви шта са вре ме ног дру штва под ра зу ме ва вр ло 
ши ро ку област ко ја се мо же по сма тра ти на раз ли чи тим ни во и ма. 
Укљу чу ју ћи струч на ли ца из мно го број них на уч них обла сти сам 
по јам „ал ко хо ли зам” оста вља про сто ра да се пре и спи ту је и ис тра-
жу је ка ко би се утвр ди ло ње го во пра вил но зна че ње и по став ка у 
јед ном си сте му. Јед но од глав них пи та ња ко је се по ста вља је сте 
ка ко де тер ми ни са ну по ја ву ока рак те ри са ти као sui ge ne ris по ја ву, 
ако се во ди мо на уч ним спи си ма и оним што нам је по ну ђе но од 
стра не струч ња ка? Из овог окви ра не мо же се из о ста ви ти ни со-
ци о кул тур на пер цеп ци ја ко ја пред ста вља „ствар ност” око ко је се 
по ста вља пи та ње ал ко хо ли зма и све га оно га што је чи ни ком пе-
тент ном за сту ди о зни је ис тра жи ва ње и ана ли зу. Ана ли зом ве ли-
ког бро ја ком па ра тив них ис тра жи ва ња до ла зи се до за кључ ка да 
кон зу ма ци ја ал ко хо ла као и сам ал ко хо ли зам за и ста је су у нај ве ћој 
ме ри тво ре ви не кул ту ре и ствар кул ту ро ло шке пер цеп ци је. Из тог 
раз ло га на то се мо ра обра ти ти па жња и у за кон ским од ред ба ма као 
и у трет ма ни ма ле че ња уко ли ко же ли мо да они бу ду де ло твор ни у 
пот пу но сти.
Кључ не ре чи: кул ту ра, дру штво, ал ко хол, ал ко хо ли зам, обра сци пи је ња, 

со ци о кул ту ро ло шки аспек ти, кон зу ма ци ја ал ко хо ла.

* Дипломирани социјални радник
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1. АЛ КО ХОЛ И АЛ КО ХО ЛИЗАМ 
– ТЕО РИ ЈА И ПРАК СА

Да би се де фи ни сао по јам ал ко хо ли зма, мо ра се од ре ди ти ја-
сна гра ни ца из ме ђу „нор мал ног”, дру штве но до зво ље ног и „бо ле-
сног” кон зу ми ра ња ал ко хо ла.

Узи ма ју ћи у об зир де фи ни са ње ал ко хо ли зма кроз низ на уч-
них обла сти, у пе ри о ду ко ји тра је ду же од сто го ди на, из дво ји ло се 
не ко ли ко гру па ко је са гле да ва ју ал ко хо ли зам као спе ци фич ну дру-
штве ну по ја ву (ме ди цин ске де фи ни ци је, пси хо ло шке де фи ни ци је, 
со ци о па то ло шке и кул ту ро ло шке, си стем ско-по ро дич не де фи ни-
ци је, ин те гра тив не де фи ни ци је итд).

Со ци о кул тур ни при ступ ис ти че ути цај со ци јал ног окру же-
ња, кул тур них ма ни фе ста ци ја, оби ча ја, тра ди ци је и не пи са них 
дру штве них нор ми. 

Не ки од ауто ра ак цен ту ју јед не, не ки дру ге еле мен те ал ко-
хо ли зма, та ко да се све оне у ве ли кој ме ри до ста раз ли ку ју. Та ко 
по сто је ауто ри ко ји сма тра ју да ко ли чи на ис пи је ног ал ко хо ла ни-
је од лу чу ју ћи фак тор при де фи ни са њу ал ко хо ли зма, или они ко ји 
сма тра ју да не мо ра по сто ја ти кон ти ну и тет у ис пи ја њу итд. Из све-
га на ве де ног мо же се из ве сти за кљу чак да, су де ћи по де фи ни ци ја-
ма ал ко хо ли зма и од ре ђе њу ал ко хо ли ча ра, ве ли ки број љу ди вр ло 
ла ко мо же да се под ве де под ал ко хо ли ча ра. Шта је на кра ју оно што 
у пот пу но сти од ре ђу је не ку осо бу као ал ко хо ли ча ра, ако ис кљу чи-
мо на го ве шта је и по тен ци ја ле? Шта је са осо ба ма ко је пи ју че сто 
и до ста, али су пот пу но „функ ци о нал ни” и код ко јих ал ко хол не 
до во ди до по ре ме ће ног по на ша ња и по ре ме ћа ја у со ци јал ном или 
рад ном  окру же њу. Да ли са мо од ре ђе ни здрав стве ни ути ца ји мо гу 
од ре ди ти ту осо бу као ал ко хо ли ча ра? Осо бе ко је пре те ра но уно се 
ше ћер у свој ор га ни зам иако је до ка за на ње го ва штет ност (уко ли-
ко ни су го ја зне или ди ја бе ти ча ри) не иду на ле че ње. Или, шта је 
са љу ди ма ко ји вр ло по вре ме но и пе ри о дич но, по сле уне сне ма ле 
ко ли чи не ал ко хо ла по чи њу да се по на ша ју „про бле ма тич но” (агре-
сив ни су или „гу ше” љу де у свом окру же њу, за па да ју у де пре си ју 
или су су и цид ни итд), угро жа ва ју ћи на тај на чин свој со ци јал ни 
жи вот и до бро со ци јал но функ ци о ни са ње. Уко ли ко пи је те ан ти де-
пре си ве, пре пи са не од стра не про фе си о нал ног пси хи ја тра не што 
што је, углав ном, дру штве но при хва тљи во. У ре ду је из раз ло га 
што ан ти де пре си ви слу же ка ко би смо, фи зи о ло шким пу тем,  кроз 
хе миј ско деј ство ле ка на ор га ни зам,  из ме ни ли не чи је „ста ње све-
сти” и до ве ли га у „рав но те жу” и ка ко би се са ма осо ба осе ћа ла 
бо ље и мо гла бо ље да функ ци о ни ше. Шта је са љу ди ма ко ји ал ко-
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хол ко ри сте као ан ти де пре сив? Ал ко хол, та ко ђе, сво јим хе миј ским 
свој ством ме ња ста ње све сти, ути чу ћи и на из ме ну рас по ло же ња 
код чо ве ка. Уко ли ко се не ко за и ста осе ћа бо ље ка да по пи је од ре-
ђе ну ко ли чи ну ал ко хо ла, мо же мо ли и ал ко хол он да под ве сти под 
не ку вр сту „ле ка”. Ве ћи на на уч них сту ди ја „ру ше” ова кве (и не ке 
дру ге) ми то ве о ал ко хо лу. И док су ан ти де пре си ви дру штве но при-
хва тљи ви, иако по сто ји ве ли ки број нус-по ја ва и штет них деј ста ва 
овог ле ка, ле че ње де пре си је ал ко хо лом ни је не што што је усво је но 
као „нор мал но” у ве ћи ни кул ту ра.

Од лу ка да се ба вим и из у ча вам ову те му „ис про во ци ра на” 
је но вин ским члан ком ко ји се ба вио те мом кон зу ма ци је ал ко хо ла 
и ал ко хо ли змом уоп ште у Ср би ји у ко јем је ста ти стич ки из ра жен 
про це нат љу ди у Ср би ји ко ји су ал ко хо ли ча ри, као и оних ко ји сва-
ко днев но кон зу ми ра ју ал ко хол на пи ћа. У за ви сно сти од угла гле-
да ња и јед на и дру га гру па мо гу се под ве сти под ал ко хо ли ча ре, 
та ко да прак тич но не по сто ји раз ли ка из ме ђу ове две ка те го ри је. 
На исти на чин на ко ји се, на при мер, у ме ди те ран ским зе мља ма, 
ал ко хол кон зу ми ра као део обро ка и то чак и сва ко днев но у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, и то сма тра пот пу но нор мал ним, као део кул-
тур не тра ди ци је, се и на на шем под не бљу, сва ко днев на кон зу ма-
ци ја ал ко хо ла (уко ли ко ни је пре те ра на) по сма тра као са свим „нор-
мал на ствар”.

Љу ди ко ји по ста ју ал ко хо ли ча ри, увек по чи њу са уме ре ним 
или дру штве но при хва тљи вим пи је њем – по јам ко ји од ре ђу је са мо 
дру штво. Уко ли ко је оно то ле рант но на кон зу ма ци ју ал ко хо ла, не ће 
пре по зна ти пре ла зак те гра ни це и мно го лак ше ће до ћи до раз во ја 
ал ко хо ли зма.

Не ке цр те лич но сти (емо ци о нал на не ста бил ност, не зре лост, 
по во дљи вост, не си гур ност) по го ду ју на стан ку ал ко хо ли зма. По је-
ди нац, са свим сво јим ка рак те ри сти ка ма, сту па у ве зу са окру же-
њем, где се до кра ја фор ми ра и уоб ли чу је у је дин стве ну би о ло шку 
је дин ку. Сту па ју ћи у дру штве ну сре ди ну, фор ми ра лич не ста во ве, 
усва ја ју ћи/од би ја ју ћи  и од ре ђе не ста во ве дру штва. Та ко се ге не ра-
циј ским пре но ше њем (кроз по ро ди цу и уже окру же ње) пре но си и 
став о оп ште у сво је ном, при хва тљи вом на чи ну пи је ња. Kод мла дих 
љу ди, уко ли ко је стaв дру штва то ле ран тан и по др жа ва ју ћи, ве ћа је 
ве ро ват но ћа да ће се не ко „ода ти” ал ко хо ли са њу, а ма ња да ће ре-
ак ци ја дру штва би ти аде кват на.   
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2. СО ЦИ О КУЛ ТУР НИ ОБРА СЦИ ПИ ЈЕ ЊА,  
ПО НА ША ЊЕ И СТА ВО ВИ ПРЕ МА КОН ЗУ МАЦИЈИ 

АЛ КО ХО ЛА У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ КУЛ ТУ РА МА

Обра сци пи је ња да ју скуп од го во ра на бит на пи та ња на ко ја 
сва ка кул ту ра тре ба да од го во ри. Раз ли ке у обра сци ма кон зу ма ци је 
ал ко хо ла ме ђу зе мља ма су не пре ста на те ма на уч ног ис тра жи ва ња.1)

Ве ћи на са вре ме них со ци о ло шких ис тра жи ва ња ал ко хо ли зма 
од но си се на обра сце пи је ња, ко ји се об ја шња ва ју од ре ђе ним со-
ци јал ним чи ни о ци ма као што су: ре ли гиј ска при пад ност, кла сне 
и ет нич ке раз ли ке, за ни ма ње, за тим про цес со ци ја ли за ци је и јак 
ути цај при ја те ља.

Ско ро да не по сто ји дру штво у ко ме се ал ко хол кон зу ми ра, 
а да се на обра ћа ма ло па жње. Ал ко хол мо же да бу де та бу, али не 
и ствар иг но ри са ња. По на ша ње при кон зу ми ра њу ал ко хо ла се сма-
тра бит ним за уку пан дру штве ни по ре дак. Због то га је ко ри сно 
за пи та ти се шта нам об ли ци и зна че ња пи је ња у од ре ђе ној гру пи 
го во ре о це лој њи хо вој кул ту ри и дру штву. У сло же ном мо дер ном 
дру штву, са ста вље ном од мно гих под гру па, обра сци пи је ња у сва-
кој од тих гру па ука зу ју на њи хо ве по себ не ка рак те ри сти ке, као и 
на кул ту ро ло шки оквир це лог дру штва.

Исто пи та ње мо же се по ста ви ти у ве зи са ин ди ви ду ал ним 
обра сци ма пи је ња. У окви ри ма ве ћи на кул ту ро ло шких за бра на по-
сто ји ма не вар ски про стор за ин ди ви ду ал не из бо ре и ма ни пу ла ци ју. 
Али пре не го што са зна мо не што о кон фи гу ра ци ји не чи је лич но сти 
из ње го вих ак тив но сти кон зу ма ци је ал ко хо ла, мо ра мо пр во раз у-
ме ти ко ји су мо гу ћи из бо ри пи је ња у окви ри ма ње го ве кул ту ре.2)   

По сто ји ве ли ка кул ту ро ло шка раз ли ка у по на ша њу при пи је-
њу. У не ким дру штви ма ал ко хол је по ве зан са на си љем и ан ти со ци-
јал ним по на ша њем, док је у дру гим по на ша ње при пи је њу мир но и 
хар мо нич но.3) Ове раз ли ке не мо гу се при пи са ти раз ли чи том ни воу 
кон зу ма ци је или ге нет ским раз ли ка ма, већ су по ве за не са раз ли чи-
тим кул тур ним ве ро ва њи ма и оче ки ва њи ма у од но су на ал ко хол.

1) Tho rod dur Bjar na son, Bar bro An der sson, Ma rie Cho qu et, Zsuz san na Eleks, Mark Mor gan, 
Ger tru de Ra pi nett, ,,Al co hol Cul tu re, Fa mily Struc tu re and Ado le scent Al co hol Use: Mul ti-
le vel Mo de ling of Fre qu ency of He avy Drin king among 15-16 Year Old Stu dents in 11 Euro-
pean Co un tri es.”  De part ment of So ci o logy, Jo ur nal of stu di es of so ci o logy, March 2003;  

2) Da vid G. Man del ba um, ,,Al co hol and Cul tu re.” Cur rent An tro po logy, Ju ne 1965, pp. 281–
292;

3) So cial Is su es Re se arch Cen tre, So cial and Cul tu ral Aspects of Drin king – A re port to the Euro-
pean Com mis sion, March 1998, pp. 1–36; 
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Ан тро по ло шка ли те ра ту ра по ка зу је ка ко цен трал ни аспек ти 
кул ту ре мо гу ра ди кал но да об ли ку ју на чин на ко ји љу ди уче да пи-
ју и обра сце по на ша ња ко ји су ве за ни за кон зу ма ци ју ал ко хо ла.4)

Да би се раз у ме ло за што у не ким кул ту ра ма пи је ње до во ди 
до про бле ма тич ног по на ша ња, мо ра ју се узе ти у об зир аспек ти те 
кул ту ре и кул ту ро ло шке про ме не. Пре глед ет но граф ске и пси хо-
ло шке ли те ра ту ре ука зу је на то да су по сле ди це по на ша ња ве за не 
за пи је ње увек у скла ду са оче ки ва њи ма љу ди у да тој кул ту ри и да 
ин ди ви дуе усва ја ју ова ква оче ки ва ња у то ку со ци ја ли за ци је.

Оче ки ва ња не са мо да ути чу на по на ша ње при пи је њу, већ 
ства ра ју и до след ну ра ци о на ли за ци ју, оправ да ње и из го во ре. У 
кул ту ра ма у ко ји ма по сто ји оче ки ва ње да ће ал ко хол до ве сти до 
агре си је, љу ди апе лу ју на чи ње ни цу да су би ли пи ја ни у ци љу 
оправ да ња свог агре сив ног по на ша ња. Ово је по себ но слу чај у 
Бри та ни ји, где окри вље ни на су ду ула жу жал бу за убла же ње ка зне 
на осно ву то га што су би ли под деј ством ал ко хо ла у вре ме пре кр-
ша ја. Иако је из не на ђу ју ће, бри тан ски суд че сто при хва та ова кву 
жал бу, уз обра зло же ње да та кво по на ша ње ни је ка рак те ри стич но 
за оп ту же ног. Ова кви из го во ри се че сто усва ја ју у не фор мал ном 
кон тек сту. За раз ли ку од Бри та на ца, ова кви из го во ри су, на при мер 
у Ита ли ји, не при хва тљи ви.5)

Иако по сто је ве ли ке раз ли ке у пи је њу из ме ђу раз ли чи тих 
кул ту ра, ипак по сто је и кон стан те на ђе не у нај ве ћем бро ју кул ту ра.

2.1. Со ци о кул ту ро ло шке раз ли ке и 
константе у обра сци ма пи је ња 

Нај ва жни ја ме ђу кул ту ро ло шким кон стан та ма у пи је њу ал-
ко хо ла је ско ро уни вер зал ни та бу со ло пи је ња. Оно је че сто по себ-
но за бра ње но, или je у нај ма њу ру ку не га тив но оце ње но. Уса мље-
но пи је ње под од ре ђе ним окол но сти ма мо же да бу де при хва тљи во 
или да се не до жи вља ва на та кав на чин. По сто ји мно го ве ћа то ле-
ран ци ја со ло пи је ња (али не и со ло пи јан ства) у ви со ко ин ду стри ја-
ли зо ва ним зе мља ма где ве ли ки број љу ди жи ви сам.6) Ово пра ви ло 
ви ше је по ве за но са про пи си ва њем дру штве ног пи је ња не го са мо-
рал ним ам би ва лен ци ја ма са ал ко хо лом.

4) He ath B. Dwight, In ter na ti o nal Hand bo ok on Al co hol and Cul tu re,  Gre en wo od Press, West-
port, 1995, pp. 128-211;

5) Мac Mar shall, ,,So cial tho ught, cul tu ral be li ef and al co hol.” Jo ur nal of Drug Is su es, 1985, p. 
15;

6) Kim Blo om fi eld, Tim Stoc kwell, Gmel Ger hard, Ni na Rehn, ,,In ter na ti o nal Com pa ra si ons of 
Al co hol Con sump tion.” Na ti o nal In sti tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, vol. 27, No. 1, 
2003, р. 42;   
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Ови ин тер на ли зо ва ни про то ко ли има ју мно го ве ћи ути цај на 
ни во кон зу ма ци је и по на ша ње у пи је њу од би ло ко је спољ не за кон-
ски на мет ну те кон тро ле. На сли чан на чин на ко ји се со ло пи је ње 
не одо бра ва или осу ђу је, пи је ње ме ђу же на ма у ве ли ком бро ју кул-
ту ра че сто је не га тив но оце ње но. У ве ћи ни дру шта ва про на ђе не су 
ба рем не ке ре стрик ци је у ве зи са жен ским пи је њем.

Ме ђу кул ту ро ло шки до ка зи ука зу ју на то да, у по гле ду род-
них уло га, пра ви ла ко ја се од но се на упо тре бу ал ко хо ла у да тој 
кул ту ри, осли ка ва ју вред но сти, ста во ве и нор ме да те кул ту ре. Због 
то га што је пи је ње део кул ту ре, тре ба оче ки ва ти да ће мо про на-
ћи од но се из ме ђу му шкар ца и же не, као и пер цеп ци ју му шко сти и 
жен стве но сти, ко ја се од ра жа ва и по ја ча ва у прак си пи је ња7). 

Још јед на ка рак те ри сти ка ко ја се од но си на ал ко хол је ње го-
во сим бо лич ко свој ство. По сто ји из у зет но ма ли број ал ко хол них 
пи ћа ко ја су дру штве но „не у трал на“, сва ко пи ће има од ре ђе но сим-
бо лич ко зна че ње и пре но си од ре ђе ну по ру ку.

3. АЛ КО ХОЛ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

Ал ко хо ли зам је сма тран бо ле шћу од дав ни на. Мно ги ве ли ки 
ми сли о ци и фи ло зо фи го во ри ли су о штет ним деј стви ма ал ко хо ла. 
Ве ли ки број вла да ра кроз исто ри ју је кроз за кон ске окви ре ре гу ли-
сао пи је ње, до но сио за ко не у ве зи са тим, и спро во дио ка зне (че сто 
ве о ма бру тал не за да на шње вре ме) за кр ше ње ових за ко на. 

У Ин ди ји су про ме не у упо тре би ал ко хо ла ути ца ле на ве ли ке 
про ме не дру штве не струк ту ре. У ста ром ега ли тар ном пе ри о ду сви 
му шкар ци су пи ли. Ал ко хол на пи ћа би ла су за бра ње на за не ке ка-
сте, а до зво ље на за дру ге, као што су и оста ле дру штве не функ ци-
је би ле спе ци ја ли зо ва не пре ма ка ста ма. Мно ги по ли тич ки ли де ри 
ве ро ва ли су да не за ви сна Ин ди ја тре ба да бу де „чи ста” Ин ди ја, а 
је дан од на чи на да се уна пре ди на ци о нал на „чи сто та” био је ле га-
ли зо ва ње про хи би ци је. Ган ди је та ко ђе био је дан од оних ко ји су 
стро го по што ва ли астет ску тра ди ци ју и ка да је по ли тич ка пар ти ја 
ко ју је он во дио пре у зе ла власт, астет ски ре жим је и да ље по што-
ван.8)

У Ме со по та ми ји ви но је по зна то још од вре ме на 3000 го ди на 
пре Хри ста. Ка фа не и го сти о ни це би ле су обе леж је ци ви ли за ци је, 

7) M. McDo nald, A so cial-anthro po lo gi cal vi ew of gen der, drink and drugs. In M. McDo nald 
(ed.), Gen der, Drink and Drugs. Ox ford: Berg., 1994 

8) Da vid G. Man del ba um , Al co hol and Cul tu re, Cur rent An tro po logy, Ju ne 1965, pp. 281–292;



Maja Савић Утицај социокултуролошких фактора на алкохолизам

75

а Ха му ра би јев за ко ник утвр ђи вао је стро ге про пи се за чу ва ре ка-
фа на и ка фан ску по слу гу.

У еги пат ској ци ви ли за ци ји ви но и пи во та ко ђе су би ли део 
ис хра не и ри ту а ла. У древ ном Егип ту, као и у Су ме ри ји, ал ко хол је 
био нео п хо дан еле мент за људ ску до бро бит он да ка да је ко ри шћен 
у јед ном кон тек сту и опа сна ре ме ти лач ка си ла, ка да је ко ри шћен у 
дру гом. 

У Евро пи су, та ко ђе, ве ли ке ва ри ја ци је у прак си пи је ња, као 
и раз ли чи ти обра сци пи је ња, до ку мен то ва ни од стра не пут ни ка то-
ком ве ко ва, као и од стра не ве ли ког бро ја исто ри ча ра.

Јед на од зна чај них кул ту ра за ис тра жи ва ње ка да је у пи та-
њу до мен ре ли ги је је сте ислам ска кул ту ра. У све тој књи зи Ку ран 
на ла зе се ја сне од ред ни це пре ма ли ци ма ко ја кон зу ми ра ју ал ко хол 
као и ал ко хо ли зму уоп ште. Па ра док сал но, упра во су му сли ман ски 
хе ми ча ри би ли ти ко ји су од го вор ни за раз вој де сти ла ци је до ви-
со ког ни воа су фи сти ци ра но сти и пре но ше ње у Евро пу пре ко Шпа-
ни је. Са ма реч ал ко хол во ди по ре кло из арап ског је зи ка. У ра ном 
пе ри о ду от кри ћа Му ха ме да ни је по сто ја ла про хи би ци ја ал ко хо ла. 
Про блем је на стао ка да је је дан од Му ха ме до вих след бе ни ка до шао 
на мо ли тву у пи ја ном ста њу. Ово је до ве ло до за бра не до ла ска на 
мо ли тву под деј ством ал ко хо ла. С об зи ром на то да се по све ће ни 
му сли ма ни мо ле пет пу та днев но у ин тер ва ли ма од не ко ли ко са ти, 
би ло би те шко из во дљи во по пи ти ве ћу ко ли чи ну ал ко хо ла и би ти 
тре зан за сле де ћу мо ли тву. У ка сни јој фа зи, Му ха мед пот пу но за-
бра њу је кон зу ма ци ју ал ко хо ла, уз ди жу ћи пи је ње у ха рам – озби-
љан пре ступ.9)

4. КОН ЗУ МА ЦИ ЈА АЛ КО ХО ЛА ДА НАС

4.1. Евро па

Пре ма свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји (2004) на осно ву 
по да та ка ко ји об у хва та ју пе ри од од 1961. до 1999, ре ги он са нај ви-
шом кон зу ма ци јом ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка би ла је Евро па, 
иза ко је је Аме ри ка, за тим Па ци фик, Афри ка, Ју го и сточ на Ази ја у 
на кра ју Ис точ ни Ме ди те ран.

Да би се до би ла сли ка о кон зу ма ци ји ал ко хо ла у јед ној зе-
мљи, мо ра се укљу чи ти, ка ко за бе ле же на, та ко и не за бе ле же на про-
из вод ња и кон зу ма ци ја. Ве ли ки број европ ских зе ма ља има ви сок 

9) La u ren ce Mic ha lak, Ka ren Tro ic ki, Al co hol and Islam - an over vi ew, Con tem po rary Drug 
Pro blems, 2006., pp. 523–555;
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ни во не за бе ле же не про из вод ње, те кон зу ма ци је ал ко хол них пи ћа, 
чи ја је про це на че сто оне мо гу ће на, та ко да она мо же до ве сти, у 
ве ли кој ме ри, до по гре шних ста ти стич ких по да та ка о кон зу ма ци ји 
ал ко хо ла и по гре шној сли ци о укуп ној ре ал ној по тро шњи у од ре-
ђе ном бро ју зе ма ља. Та ко ђе је те шко на пра ви ти про це ну, ка да су у 
пи та њу зе мље у ко ји ма је ту ри зам јед на од глав них при вред них де-
лат но сти, ко ји про це нат ал ко хо ла се кон зу ми ра од стра не ту ри ста, 
а ко ји од стра не ло кал ног ста нов ни штва.

Не спор но је, ме ђу тим, да у Евро пи по сто је зе мље ко је се из-
два ја ју по ви со ком ни воу кон зу ма ци је ал ко хо ла. Jедна од европ-
ских зе ма ља по зна та по пи је њу је Ир ска10) (14,2 ли та ра по осо би). 
Нео бич на ком би на ци ја ви со ког при ја вље ног ни воа пи је ња и ви со-
ка сто па ап сти нен ци је у овој зе мљи им пли ци ра на то да они ко ји 
пи ју, пи ју ви ше не го у дру гим зе мља ма За пад не Евро пе и да мно ги 
од њих има ју ри зич не на ви ке пи је ња. Тен ден ци ја да се пи је ве-
ли ка ко ли чи на ал ко хо ла у јед ној при ли ци из ра зи то је уоби ча је на 
код Ира ца. Ве ли ка Бри та ни ја је та ко ђе јед на од зе ма ља у ко јој је 
кон зу ма ци ја ал ко хо ла на ре ла тив но ви со ком ни воу. Пи јан че ње ни-
је ни шта но во у бри тан ском дру штву, али ни је увек при вла чи ло 
нео до бра ва ње. Ме ђу тим, у по след њих 10 го ди на, по ра сла је дру-
штве на за бри ну тост за ову по ја ву. Да на шњи по ли ти ча ри у Ве ли кој 
Бри та ни ји те же ка то ме да ре фор ми шу „бри тан ско пи јан че ње” у 
„пи је ње у ка фе и ма”.

Јед на од ства ри ко је по ве зу ју Ир ску и Ве ли ку Бри та ни ју 
(осим за јед нич ке исто ри је) је то да ве ли ки број ми гра на та ко ји су 
на пу сти ли Ир ску 50-тих и 69-тих го ди на пред ста вља ју сво је вр стан 
про блем по пи та њу пре те ра не кон зу ма ци је ал ко хо ла. Об зи ром на 
то да ве ли ки број њих не ма по ро ди цу, па бо ви по ста ју је ди но ме сто 
со ци о кул ту ро ло шке раз ме не и на чи на про во ђе ња сло бод ног вре-
ме на. У Ир ској оли че ње „му шко сти” пред ста вља те шко опи ја ње и 
те жак фи зич ки рад. То ле ран ци ја те шког опи ја ња и ал ко хо ли зма у 
ир ској за јед ни ци у Лон до ну од ра жа ва на ста вак кул та и со ци јал ног 
ста ва по пи та њу ал ко хо ла у Ир ској.11)

4.2. Мла ди у Евро пи

Го во ре ћи о ал ко хо ли зму као бо ле сти „но ви јег” да ту ма, уоча-
ва се зна чај на уло га укљу чи ва ња дру штва у од но су на мла ду по пу-

10) Ann Ho pe, Mats Ram stedt, The Irish drin king cul tu re - Drin king and drin king-re la ted harm, 
a Euro pean com pa ri son, Cen tre for So cial Re se arch on Al co hol and Drugs, De part ment of 
He alth and Chil dren, 2004, р. 214;

11) Mary Til ki, The so cial con texts of drin king among Irish men in Lon don : Evi den ce from a qu-
a li ta ti ve study, Drugs: Edu ca tion, Pre ven tion and Po licy, 2006, р. 101;
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ла ци ју. Зна чај но са гле да ва ње мла дих у од но су са ал ко хо лом је сте 
упра во из раз ло га што се на њих од но се у ве ли ком бро ју раз ли чи ти 
обра сци кон зу ми ра ња ал ко хо ла. 

ЕСПАД12) и ХБСЦ13)  на пра ви ли су ба зу по да та ка и ти ме да ли 
зна ча јан до при нос и мо гућ ност за спро во ђе ње ме ђу кул ту ро ло шке 
ана ли зе упо тре бе ал ко хо ла ме ђу мла ди ма у Евро пи. Ова ба за по да-
та ка да ла је зна ча јан до при нос и на по љу по ли ти ке ко ја се од но си 
на ал ко хол у ра зним кул ту ра ма.

Ме ђу на ци о нал на ис пи ти ва ња кон зу ма ци је ал ко хо ла ме ђу 
адо ле сцен ти ма - ЕСПАД и ХБСЦ – ука зу ју на ве ли ке раз ли ке из ме-
ђу европ ских зе ма ља у пи је њу ал ко хо ла и ал ко хо ли зму. У зе мља ма 
у ко ји ма се углав ном кон зу ми ра ви но, пи је ње ме ђу адо ле сцен ти ма 
мо же се опи са ти као ре ла тив но фре квент но, али уме ре но у свим 
при ли ка ма. У нор диј ским зе мља ма (Фин ска, Исланд, Нор ве шка и 
Швед ска) адо ле сцен ти кон зу ми ра ју ал ко хол ре ђе, али кад пи ју, нај-
че шће пи ју ви ше. У зе мља ма у ко ји ма се нај че шће кон зу ми ра пи во, 
Дан ској, Ир ској и Ве ли кој Бри та ни ји, мла ди пи ју че шће и ви ше 
(опи ја ју се).14) Из ве шта ји из раз ли чи тих зе ма ља ука зу ју на то да 
мла ди љу ди да нас пи ју ви ше, са на гла ском на опи ја ње, не го ра ни-
је ге не ра ци је. Ге не рал но гле да но, вре ме ном, кон зу ма ци ја ал ко хо ла 
ме ђу омла ди ном се по ве ћа ла у по след њих 30–35 го ди на.15) 

У ју жним де ло ви ма Евро пе та ко ђе је зна чај но по рас тао ни во 
за бри ну то сти у по гле ду кон зу ма ци је ал ко хо ла ме ђу мла ди ма по-
след њих го ди на. По сто ји ја сна тен ден ци ја у свим „вин ским” кул-
ту ра ма за ме не ви на пи вом од стра не мла дих ко ји пи ју.

4.3. Ру си ја

У Ру си ји је од 1900. до 2000. го ди не до шло до по ве ћа ња 
упо тре бе ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка, као и сто пе смрт но сти од 
ал ко хо ли зма. Раз лог то ме су дру штве не про ме не, со ци јал ни стрес 
(по себ но у по пу ла ци ји мла дих и вул не ра бил них гру па), ве ћа до-
ступ ност ал ко хо ла и ни же це не. Обра зац пи је ња у Ру си ји је опа сан, 
јер се пи ју ве ли ке ко ли чи не. Про це на је да се по гла ви ста нов ни ка 
(ста ри јих од 15 го ди на) пи је 10,54 ли та ра чи стог ал ко хо ла. Сто па 
смрт но сти од ал ко хо ла је ве ћа не го у Евро пи.

12) Euro pean School Sur vey Pro jest on Al chol and Ot her Drugs

13) He alth Be a ha vi o ur in School Aged Chil dren Study

14) So cial Is su es Re se arch Cen tre, So cial and Cul tu ral Aspects of Drin king – A re port to the Euro-
pean Com mis sion, March 1998., pp . 1–36;

15) Mar ga ret ha Järvinen, Ro bin Ro om, Youth drin king cul tu re, Euro pean ex pe ri en ces, As hga te, 
No vem ber, 2007, р. 1-12; 
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Сма ње ње трен да смрт но сти у 1980. од го ва ра пе ри о ду Гор-
ба чо вље ве кам па ње про тив ал ко хо ла.16) По нов ни раст овог трен да 
по кла па се са пе ри о дом рас па да др жа ва Со вјет ског Са ве за и гу бит-
ком др жав не кон тро ле над тр жи штем ал ко хо ла.

Јед на од ка рак те ри сти ка, ка ко Ру ске Фе де ра ци је, та ко и ве ли-
ког бро ја др жа ва ко је су ула зи ле у са став СССР-а, је да се на ла зе на 
вр ху та бе ла у ра зним из ве шта ји ма, ста ти сти ка ма и про це на ма СЗО 
по пи та њу кон зу ма ци је ал ко хо ла, те шког опи ја ња, пи јан че ња ме ђу 
мла ди ма, али и ста ри јим сег мен том по пу ла ци је, ге не рал но, раз ли-
чи те вр сте зло у по тре бе ал ко хо ла. Та ко ђе, по сто је про це не ви со ког 
ни воа не за бе ле же не кон зу ма ци је на овим про сто ри ма, као и ви со-
ког про цен та „до ма ће” про из вод ње.

4.4. Ази ја

Азиј ска кул ту ра ис ти че вред но сти од го вор но сти, ме ђу за-
ви сно сти, уме ре но сти и огра ни че ња. Еле мен ти азиј ске кул ту ре и 
кул тур них нор ми мо гу има ти бит ну уло гу у ре дук ци ји упо тре бе 
ал ко хо ла. Је дан од бит них еле ме на та азиј ске кул ту ре је сте ва жност 
по ро дич них ве за. По ро дич на ко хе зив ност и ста бил ност утвр ђе на је 
као глав на за штит нич ка си ла про тив упо тре бе ал ко хо ла.17)     

На те ри то ри ји Ази је кон зу ма ци ја ал ко хо ла се до ста раз ли ку-
је ме ђу зе мља ма.    Со ци јал не, пси хо ло шке и кул тур не ин тер пре та-
ци је груп них раз ли ка у упо тре би ал ко хо ла су по не кад ба зи ра не на 
атри бу ти ма као што су Ки не зи, Ја пан ци или Ко реј ци. По сто је вр ло 
зна чај не раз ли ке у упо тре би ал ко хо ла из ме ђу ове три гру пе, и док 
не ки аспек ти за јед нич ке кул тур не исто ри је оста ју кон стан та, упо-
тре ба ал ко хо ла се до ста про ме ни ла.

4.5. Ин ди ја
У Ин ди ји, као и сву да, прак са пи је ња по ве за на је са фун да-

мен тал ним те ма ма у жи во ту љу ди.
Ве ли ки број сту ди ја ра ђен је у ве зи са Рај пут, вој ном ка стом у 

се ве ро за пад ној Ин ди ји и не мо гу се ге не ра ли зо ва ти на це лу Ин ди-
ју. Раз лог за ис пи ти ва ње баш овог кла на, ко ји са чи ња ва ју на след-
ни ци бо ри лач ке тра ди ци је, је што је кон зу ма ци ја ал ко хо ла до ста 
ви со ка. По ред ап сти не на та и оних ко ји пи је ње ви де као со ци јал ну 

16) Ni na Rehn, Ro bin Ro om, Grif fith Ed wards, , Al co hol in the Euro pean Re gion – con sump tion, 
harm and po li ci es, World He alth Or ga ni za tion 2001, p. 37;

17) Ro nald C. Johnson, Cra ig T. Na gos hi, Asi ans, Asian-Ame ri cans and Al co hol, Na ti o nal In sti-
tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, Na ti o nal In sti tu tes of He alth, Sep tem ber, 2014.
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ак тив ност 39,1% чи не ал ко хо ли ча ри. Још јед на спе ци фич ност је да 
су све же не, об у хва ће не овим сту ди ја ма, ап сти нен ти.18)

Ве ли ка ва ри ја бил ност у кон зу ма ци ји ал ко хо ла у Ин ди ји ни је 
за чу ђу ју ћа, ако се узме у об зир по сто ја ње ве ли ких ре ли гиј ских, ет-
нич ких и ка стин ских раз ли ка.

4.6. Афри ка

Док не ке африч ке зе мље има ју ви сок ни во кон зу ма ци је ал-
ко хо ла и пи јан че ња, дру ге др жа ве има ју за не мар љив ни во пи је ња 
и ви сок ни во ап сти нен ци је. Кејт Вил кин сон19) (Ka te Wil kin son) у 
сво јој кри ти ци по ста вља пи та ње да ли сви Афри кан ци пи ју пре-
ви ше, ако се узме у об зир ве ли ка ва ри ја бил ност у пи је њу из ме ђу 
55 африч ких зе ма ља. Она да ље го во ри о то ме да пре ма по да ци-
ма СЗО, свет ска кон зу ма ци ја ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка из но си 
6,13 ли та ра го ди шње, док је за африч ки ре ги он ова по тро шња за 
са мо 0,2 ви ше, као и да се у овој ста ти сти ци за не ма ру је чи ње ни ца 
да су нај ве ћи број љу ди на овом кон ти нен ту ап сти нен ти (65,2 % су 
жи вот ни ап сти нен ти, док 72,9% ни је кон зу ми ра ло ал ко хол по след-
њих 12 ме се ци). Oдређени број африч ких др жа ва са ве ћин ским му-
сли ман ским ста нов ни штвом је пре ма СЗО увр штен под „Ис точ ни 
Ме ди те ран” што бит но ути че на укуп ну ста ти сти ку кон зу ма ци је 
ал ко хо ла у Афри ци. Та ко кул тур на пер цеп ци ја мо же бит но ути ца-
ти, ка ко на кван ти та тив но, та ко и на ква ли та тив но са гле да ва ње ни-
воа кон зу ма ци је ал ко хо ла, као и на сте ре о ти пе ве за не са тим. 

Та ко су, на при мер, Ни ге ри ја и Ке ни ја (и то са мо од ре ђе ни 
де ло ви) из дво је не као ре пре зент ви со ког ни воа кон зу ма ци је ал ко-
хо ла у Афри ци. За Ни ге риј це се, ге не рал но, пре те ра но пи је ње сма-
тра при хва тљи вим, а на ро чи то у гра ду Иба дан (ју го за пад ном де лу 
зе мље), као и ме ђу љу ди ма из Ко фи ар (Kofyar) из цен трал не Ни ге-
ри је. Функ ци ја пи је ња пи ва ко ја је за па же на код Ко фи ар, та ко ђе је 
ва жна и код Ти ри ки у Ке ни ји на ис то ку Афри ке. По ка за но је ја ко 
ма ло агре сив ног по на ша ња као по сле ди ца пи је ња пи ва. Па то ло-
шка за ви сност се из у зет но рет ко ја вља.20)

18) Lin da A. Ben nett, Car los Cam pil lo, C.R. Chan dras he kar, Oye Gu re je, Al co ho lic be ve ra ge 
con sump tion in In dia, Me xi co, and Ni ge ria: A Cross – cul tu ral com pa ri son, Al co hol He alth 
Res World, 1998, р. 233–236;

19) Ka te Wil kin son, Is Afri ca the drunk con ti nent? How Ti me Ma ga zi ne ig no red the da ta, Afri ca 
Check, August 2013, до ступ но на: https://afri cac heck.org/re ports/is-afri ca-the-drunk-con ti-
nent-how-ti me-ig no red-the-da ta/

20) Lin da A. Ben nett, Car los Cam pil lo, C.R. Chan dras he kar, Oye Gu re je,  Al co ho lic be ve ra ge 
con sump tion in In dia, Me xi co, and Ni ge ria: A Cross – cul tu ral com pa ri son, Al co hol He alth 
Res World, 1998, р. 256;



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 69-87.

80

4.7. САД: кон зу ма ци ја ал ко хо ла,  
обра сци пи је ња и ет нич ке ма њи не 

Ка да го во ри мо о Аме ри ци, кон зу ма ци ја ал ко хо ла на те ри то-
ри ји ове др жа ве до ста се раз ли ку је. С об зи ром на то да Аме ри ку 
на се ља ва ју нај ра зли чи ти је ет нич ке, на ци о нал не и кул тур не гру пе, 
та ко се и по тро шња ал ко хо ла раз ли ку је у за ви сно сти од при пад-
но сти од ре ђе ним гру па ма. Са овом зе мљом по ве за на је исто ри ја 
про хи би ци је ал ко хо ла, тре зве њач ких по кре та и АА (Ано ним ни ал-
ко хо ли ча ри).

Ал ко хо ли зам је у ко ло ни јал ној Аме ри ци пред ста вљао зна-
ча јан про блем. Због ло ших усло ва во де за пи ће, ал ко хол на пи ћа 
сма тра на су мно го си гур ни јим, та ко да су у не ку ру ку слу жи ла као 
за ме на за во ду. У вре ме ка да је на сту пи ла аме рич ка ре во лу ци ја, 
ал ко хо ли зам је у ве ли кој ме ри био ра ши рен у САД. Ал ко хол се ко-
ри стио за све, од за ба ве до ане сте зи је, елик си ра за хра брост до ан-
ти де пре си ва.21)

До 1902. по ме ре не су мо ћи ути ца ја и до нет је акт о про хи-
би ци ји. Без об зи ра на ову за кон ску за бра ну аме рич ка јав ност де-
мон стри ра ла је да не ће би ти без ал ко хо ла, та ко да је у то вре ме 
цве та ла иле гал на тр го ви на. У де цем бру 1933. го ди не про хи би ци ја 
је зва нич но уки ну та.

Не ко ли ко ис тра жи ва ња по ка за ло је да је акул ту ра ци ја ско ро 
при сти глих ими грант ских гру па у САД у аме рич ко дру штво по ве-
за на са по ве ћа ним ни во ом упо тре бе ал ко хо ла и/или про бле ми ма 
у овим гру па ма иза зва них ал ко хо лом. На ђе но је да акул ту ра ци ја, 
ме ре на ду жи ном бо рав ка у САД, упо тре бом је зи ка, со ци јал ним ак-
тив но сти ма или ме ђу ет нич ким при ја тељ стви ма или за ба вља њем, у 
по зи тив ној ко ре ла ци ји са упо тре бом ал ко хо ла. Узи ма ју ћи у об зир 
груп не раз ли ке у кон зу ма ци ји ал ко хо ла, по ста је ва жно де фи ни са-
ти оне аспек те кул ту ре у ра зним ет нич ким гру па ма ко је мо гу би ти 
по ве за не са ал ко хо лом. Пре не ко ли ко го ди на ис тра жи ва чи у САД 
по че ли су да обра ћа ју ви ше па жње на уло гу ко ју ал ко хол игра у 
жи во ти ма љу ди раз ли чи тог ет нич ког по ре кла.22)

Мно га ис тра жи ва ња на те му ал ко хо ла у САД-u на пра вље на 
су на осно ву узор ка бе ла ца и иг но ри шу по тен ци јал ни ути цај кул-
ту ро ло шких фак то ра као што су ра са и ет ни ци тет. Пр во на ци о нал-
но ис тра жи ва ње са на гла ском на црн це и хи спан це спро ве де но је 
тек 1984. го ди не.

21) Ja mes F. Da vis , The Hi story of Al co ho lism in Ame ri ca, Loyola Ma ri mo unt Uni ver sity, 2011, 
до ступ но на: http://www.re co veryfirst.org/the-hi story-of-al co ho lism-in-ame ri ca.html/

22) Ja mes F. Da vis, Ibid.
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Ве ли ки број ис тра жи ва ња од ре ђе не ет нич ке ма њи не (као 
што су хи спа но а ме рич ки уро ђе ни ци) ста вља у је дин стве ну хо мо-
ге ну ка те го ри ју, иако уну тар ових гру па по сто је огром не раз ли ке. 
Та ко ђе, ре пре зен ти нај ве ћег бро ја ис тра жи ва ња су му шкар ци, што 
за ма гљу је уну тар груп не и раз ли ке у по лу. По сто је ве ли ке раз ли ке 
у кон зу ма ци ји ал ко хо ла у хи спан ској гру пи у за ви сно сти од зе мље 
по ре кла. Да би се раз у ме ла ком плек сност упо тре бе ал ко хо ла ме-
ђу чла но ви ма хи спан ске гру пе, по тре бан је мул ти фак тор ски мо дел 
ко ји узи ма у об зир со ци јал не, еко ном ске, кул ту ро ло шке и исто риј-
ске аспек те жи во та у САД.    

Обра сци пи је ња ме ђу црн ци ма (африч ки Аме ри кан ци ро ђе-
ни у САД, ими гран ти са Ка ри ба, Афри ке и Евро пе) тра ди ци о нал но 
се ви де као ре зул тат дру штве не дез ор га ни за ци је.

Те шко опи ја ње сма тра се до ми нант ном ка рак те ри сти ком на-
чи на жи во та цр на ца и ра ни ја со ци о кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња 
ка рак те ри шу цр нач ки став пре ма ал ко хо лу ви ше по др жа ва ју ћи и 
ли бе рал ни ји од бе лач ког. Тре нут ни ни во ап сти нен ци је је ви ши код 
цр на ца не го код бе ла ца. Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју на то да став 
цр на ца пре ма ал ко хо лу и пи јан ству ни је уоп ште но по др жа ва ју ћи, у 
не ким слу ча је ви ма те жи да бу де кон зер ва тив ни ји не го код бе ла ца, 
као и да је ни во ап сти нен ци је ви ши код црн ки ња не го код бел ки ња.

Ра зни ста во ви о кон зу ма ци ји ал ко хо ла ме ђу црн ци ма об ли-
ко ва ни су под ути ца јем сте ре о ти па. У ре ал но сти она пред ста вља 
ком плек сну ме ђу за ви сност ин ди ви ду ал них атри бу та, ка рак те ри-
сти ка окру же ња, исто риј ских и кул ту ро ло шких фак то ра ко ји об ли-
ку ју жи вот ну исто ри ју цр на ца у САД.

По сто је мно ги ми то ви о то ме ка ко су аме рич ки уро ђе ни ци 
пред о дре ђе ни за те шку кон зу ма ци ју ал ко хо ла, као и да ни су у ста-
њу да кон тро ли шу сво је пи је ње и по на ша ње при пи је њу. Овај мит 
оп стао је и до да нас и мно ги, укљу чу ју ћи и уро ђе ни ке, још увек 
сма тра ју да је те шко опи јан че ње ре пре зент ,,ин ди јан ског на чи на 
жи во та”. Као јед но стра но об ја шње ње обра за ца кон зу ма ци је ал ко-
хо ла ме ђу ет нич ким гру па ма, овај мит не до во љан је да опи ше и 
об ја сни пи је ње ме ђу уро ђе ни ци ма. Аме рич ки уро ђе ни ци су ви со ко 
хе те ро ге на гру па ет нич ка гру па са ви ше од 500 пле ме на и ви ше од 
200 раз ли чи тих је зи ка. Упо тре ба ал ко хо ла до ста ва ри ра ме ђу овим 
пле ме ни ма. На при мер, На ва јо, со ци јал но пи је ње ви де као при хва-
тљи во, док Хо пи сма тра ју пи је ње нео д го вор ним. У ства ри, ве ли ки 
број уро ђе ни ка ап сти ни ра од ал ко хо ла, по је ди ни су жи вот ни ап сти-
нен ти, док дру ги пре ста ју са кон зу ма ци јом ал ко хо ла у ра ној мла до-
сти, ка да пре у зи ма ју по ро дич не и пле мен ске од го вор но сти.23)

23) Raul Ca e ta no, Cat he ri ne L. Clark, Tammy Tam,  Al co hol con sump tion among ra cial/et hnic 
mi no ri ti es, Na ti o nal In sti tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, Vol. 22, No. 4, 1998;
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4.8. Кон зу ма ци ја ал ко хо ла и ис тра жи вање 
ставова пре ма ал ко хо ли ча ри ма у Ср би ји

У Ср би ји све до 1954. го ди не ал ко хо ли зам се ни је тре ти рао 
као ме ди цин ско-со ци јал ни про блем, од но сно ни је по сто ја ло си сте-
мат ско ли је че ње ал ко хо ли ча ра што да нас ни је слу чај.24)

У Ср би ји не ма епи де мо ло шких по да та ка о бро ју обо ле лих од 
ал ко хо ли зма, али по сто ји прет по став ка да је сва ки ше сти чо век у 
Ср би ји за ви сник од ал ко хо ла.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња25) ал ко хо ли чар ске по ро ди-
це и осо бе из њи хо вог ужег со ци јал ног окру же ња, ко је су у по-
след њих пет го ди на укљу чи ва не у те ра пи ју у Ин сти ту ту за не у-
роп си хи ја триј ске бо ле сти ,,Др. Ла за Ла за ре вић”, ова ко су схва та ле 
ал ко хо ли зам и ал ко хо ли ча ре: ал ко хо ли чар је не ко ко: ,,пи је сва ко-
днев но”, ,,агре си ван је”, ,,хи ги јен ски је за пу штен”, ,,је два хо да, 
па да по ули ци”, углав ном не ма по ро ди цу, ни жег је обра зо ва ња и 
со ци јал ног ста ту са. Ис пи та ни ци ова ко опи су ју осо бу ко ја ни је ал-
ко хо ли чар: ,,ко не пи је сва ко днев но”, ,,пи је са мо две ча ши це и од 
то га је пи јан”, ,,осо ба ко ја ра ди свој по сао”, ,,осо ба ко ја до бро за-
ра ђу је”, ,,до те ран и уре дан” и дру го.  

За кљу че но је да ве зи ва ње не га тив них атри бу та за ал ко хо-
ли ча ре, као асо ци јал но и ан ти со ци јал но по на ша ње, усло вље но и 
схва та њем ве ћи не да је ал ко хо ли чар са мо и ис кљу чи во осо ба ко ја 
пра ви про бле ме. Осо бе са вид ним про ме на ма у по на ша њу, али ко је 
ни су вер бал но или фи зич ки агре сив не (ко је су у пре ток си ко ман-
ској или ток си ко ман ској фа зи ал ко хо ли зма) јав но мње ње углав ном 
не сма тра ал ко хо ли ча ри ма, што је усло вље но ве о ма сла бим пре-
по зна ва њем ове про бле ма ти ке, и не по сто ја њем еду ка ци је из ове 
обла сти.26)

5. АЛ КО ХОЛ И РЕ ЛИ ГИ ЈА

Ка ко се дру штво вре ме ном раз ви ја ло, раз ви ја ле су се и ре ли-
ги је и ал ко хол је по стао, ка ко хва љен, та ко и де мо ни зи ран, од стра-
не раз ли чи тих гру па у ра зним вре ме ни ма. Да нас, не ке од нај ве ћих 
свет ских ре ли ги ја, као што су бу ди зам и ислам, осу ђу ју упо тре бу 
ал ко хо ла, док дру ге ко ри сте ал ко хол као ин те грал ни део це ре мо-

24) Dra gi šić M. La baš, Sla đa na, Al ko ho li zam u po ro di ci i po ro di ca u al ko ho li zmu, Či go ja, Be o-
grad, 2012., str. 52-79; 

25) Dra gi šić M. La baš, Sla đa na, Ibid, 87-88;

26) Sla đa na Dra gi šić M. La baš,  Ibid, str. 52–79;   
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ни ја и пре ла зних об ре да, као што су ју де и зам и хри шћан ство. У 
хри шћан ској ве ро и спо ве сти, ви но је сим бол Хри сто ве кр ви. Про-
те стан ти, бап ти сти и мно ге дру ге хри шћан ске сек те до зво ља ва ју 
упо тре бу ал ко хол них пи ћа, под усло вом да упо тре ба ових пи ћа не 
бу де пре те ра на, што је у скла ду са оп штом хри шћан ском прак сом 
уме ре но сти. Тре зве њач ки и Про хи би ци о ни по кре ти че сто су има-
ли ре ли гиј ске еле мен те.

Со ци јал ни кон текст је при мар ни ре гу ла тор упо тре бе ал ко хо-
ла и ре ли ги о зни про пи си мо гу игра ти бит ну уло гу у од ре ђи ва њу 
за бра на ње го ве упо тре бе у дру штву.

5.1. Од нос Је вре ја пре ма упо тре би ал ко хо ла

Је вре ји, по себ но ре ли ги о зни, нај че шће су на во ђен при мер 
гру пе ко ја има ри ту ал ну ори јен та ци ју пре ма кон зу ма ци ји ал ко хо ла. 
Кон зу ма ци ја ал ко хо ла је ин те грал ни део ри ту а ла за вре ме са ба та 
и мно гих пра зни ка то ком го ди не. Сма тра се да се уме ре но пи је ње 
уоб ли ча ва још у мла до сти и одр жа ва со ци јал ним оби ча ји ма. Де ца 
се по сте пе но упо зна ју са ал ко хо лом у по ро дич ном окру же њу и та-
ко по ста ју „еду ко ва ни” о ал ко хо лу. Пи је ње ни је пред ста вље но као 
об ред пре ла же ња у свет од ра слих и ни је по ве за но са му шко шћу и 
дру штве ном мо ћи. Де ца по сма тра ју пи је ње од ра слих и од ра сли су 
ти ко ји кон тро ли шу ко ли чи ну и уоб ли ча ва ју по де сан на чин по на-
ша ња при пи је њу. Сна жно нео до бра ва ње из ра же но је ка кр ше њу 
дру штве них стан дар да. Тре зност је на гла ше на ре ли гиј ска обли га-
ци ја и ап сти нен ци ја је при хва тљи ва. Је вре ји има ју екс пли цит но из-
ра же не нор ме пи је ња. Они успе ва ју да ком би ну ју ви сок ни во при-
хва та ња пи је ња у од но су на спе ци фич не и фре квент не при ли ке са 
ја сним за бра на ма ин ток си ка ци је.

За све Је вре је (ор то док сне, кон зер ва тив не и ре фор ми са не) је 
за јед нич ка асо ци ја ци ја пи је ње ма ле ко ли чи не ал ко хо ла то ком ре-
ли ги о зних свет ко ви на. Је ди ни из у зе так у ко ме је ин ток си ка ци ја до-
зво ље на је пра зник Пу рум. 

Изра ел се ко зи стент но нај ни же ран ги ра у кон зу ма ци ји ал ко-
хо ла и про бле ми ма ве за ним за ал ко хол.

Ипак, не сма тра се да се сви Је вре ји при ло га ђа ва ју ова квом 
про це су уче ња кон зу ма ци је или про пи са ним ре ли гиј ским нор ма-
ма. Та ко, би ти Је вре јин ни је са мо по се би за шти та од ал ко хо ла и 
про бле ма ал ко хо ли зма.27)

27) Ele ni Ho ug hton, An ne M. Roc he, Le ar ning abo ut drin king, Ed wards Brot hers, Lil ling ton NC, 
2001,  pp. 109-129;
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5.2. Од нос Хри шћан ства и још неких 
религијских гру па пре ма ал ко хо лу

Раз ли чи те сту ди је ука зу ју на то да до зво ла упо тре бе ал ко хо-
ла код ре ли гиј ских хри шћан ских гру па, мо же би ти по ве за на са ви-
шим ни во ом кон зу ма ци је ге не рал но, али ни жим ни во ом пи јан че ња 
не го у гру па ма ко је су ре стрик тив но ори јен ти са не. 

Ре ли ги је фо ку си ра не на ап сти нен ци ју че сто не обез бе ђу-
ју ин фор ма ци је о ал ко хо лу ни ти смер ни це ко је мо гу да по мог ну 
у кон тро ли са њу кон зу ма ци је уко ли ко не ко би ра да пи је Иако раз-
ли чи те ре ли гиј ске гру пе у окви ру Хри шћан ства до зво ља ва ју упо-
тре бу ал ко хо ла, не ке од њих има ју ви ши ни во пи јан че ња, ин ток-
си ка ци је и про бле ма у од но су на Ју да и зам.  Сту ди ја о на ви ка ма 
пи је ња у раз ли чи тим хри шћан ским зе мља ма као што су: Фран цу-
ска, Ир ска, Ита ли ја, Мек си ко, Ве ли ка Бри та ни ја, чак и ме ђу истим 
ре ли ги о зним гру па ма у САД-у и Ка на ди по ка зу ју да ути цај ши рег 
окру же ња има ја ке ефек те на обра сце упо тре бе ал ко хо ла ко ји на ди-
ла зе ути цај при пад но сти хри шћан ској ре ли ги ји.

5.3. Од нос пре ма ал ко хо лу у му сли ман ским зе мља ма

Пре ма го ди шњем из ве шта ју Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је му сли ман ске зе мље на ла зе се при дну ли сте кон зу ма ци је ал ко-
хо ла по гла ви ста нов ни ка. Од 189 зе ма ља ко је про у ча ва СЗО, свих 
6 зе ма ља са 0% при ја вље не кон зу ма ци је ал ко хо ла су му сли ман ске, 
сле де ће 3 зе мље, са про сеч ном кон зу ма ци јом ал ко хо ла не знат но 
из над 0%, та ко ђе су му сли ман ске; 25 од 30 зе ма ља ко је има ју нај-
ни жи при ја вљен ни во кон зу ма ци је ал ко хо ла су му сли ман ске зе-
мље. Све осим 4 ан ке ти ра не му сли ман ске зе мље се на ла зе ис под 
сред ње вред но сти кон зу ма ци је ал ко хо ла.

Кључ на реч у овим из ве шта ји ма је ,,при ја вљен” про це нат 
кон зу ма ци је ал ко хо ла, об зи ром да је про це ње но да не за бе ле жен 
про це нат кон зу ма ци је ал ко хо ла чи ни нај ма ње 2/3 укуп не кон зу ма-
ци је ал ко хо ла на ин диј ском пот кон ти нен ту, око по ло ви ну кон зу ма-
ци је у Афри ци и око 1/3 у Ис точ ној Евро пи и Ла тин ској Аме ри ци. 
Те шко је зна ти ко ја ко ли чи на ал ко хо ла се кон зу ми ра у сва кој од 
ових зе ма ља, због ал ко хо ла ко ји се кри јум ча ри или про из во ди као 
тра ди ци о нал но пи ће у до ма ћој ра ди но сти. Та ко ђе, у зе мља ма као 
што су Ту нис и Ма ро ко, где је ту ри зам ва жан из вор при хо да, те шко 
је зна ти ко ју ко ли чи ну ал ко хо ла кон зу ми ра до ма ће ста нов ни штво, 
а ко ју ко ли чи ну кон зу ми ра ју ту ри сти. По сто је до ка зи о про бле ми-
ма пи је ња у мно гим му сли ман ским зе мља ма, ме ђу тим, зло у по тре-
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бу ал ко хо ла је још те же про це ни ти од кон зу ма ци је ал ко хо ла, због 
стиг ме.28)
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Ma ja Sa vic

THE IM PACT OF SO CIAL CUL TURAL 
FAC TORS ON AL KO HO LISM

Re su me
Cul tu re can be de fi ned as to ta lity of at ti tu des, know led ge and 

skills co ping with so cial and psychi cal en vi ron ment which is tran smit-
ted from ge ne ra tion to ge ne ra tion. It’s ab stract and com plex struc tu re 
and can’t be de fi ned uni ver sally. Drin king be ha vi or and drin king cul-
tu re are bio-psycho-so cial phe no me na, le ar ned pro cess which is cul tu-
rally de fi ned and sha ped by hi sto ri cal con text and so cial and eco no mic 
fac tors.   

For mal and in for mal psycho so cial mec ha nism in which pe o ple 
le arn to drink or not to drink in clu de a wi de ran ge of com po nents such 
as: re li gi o us af fi li a tion, et hnic cu stoms, pa ren tal mo ni to ring, pe er in-
flu en ce, per so nal ex pe ri en ce, ob ser va tion of the be ha vi or of ot hers, the 
in flu en ce of the me dia, the le gal pro vi si ons and school edu ca tion pro-
grams.

Al co hol is seen dif fe rently in dif fe rent so ci ety: as a cu re for de-
pres sion, as he avy drugs, as a risk fac tor in preg nancy, re li gi o us and so-
cial symbol, ape ri tif, food, sol vent, che mi cal which chan ges the mood, 
anest he tic com po und, di sin fec tant and eco no mic pro duct. Pe o ple aro-
und the world use it for dif fe rent pur po ses, in dif fe rent ways and with 
dif fe rent con se qu en ces.
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The con cept of ad dic tion, which is in tro du ced at the be gin ning of 
the 20th cen tury in Ame ri ca, has its cul tu ral and hi sto ri cal spe ci fi city. 
“It be ca me com mon in the sto ri es, of fe ring a se cu lar equ i va lent to ob-
ses sion, as an ex pla na ti on for why the good pe o ple be ha ving badly, as 
the in ner de mon over whom he ro tri umphs.” The qu e sti on that ari ses is 
whet her the re is re ally a sin gle en tity cal led “al co ho lism” and whet her 
al co ho lism is re ally a di se a se? 

Le vi ne ar gu es that the idea of de pen den ce oc cur red in a gi ven hi-
sto ri cal mo ment and in a spe ci fic cul tu ral con text. In co lo nial Ame ri ca, 
ac cor ding to this aut hor, it was well known that cer tain pe o ple li ke to 
drink and that the ir drin king of ten been com mon, but to this was not gi-
ven a spe cial at ten tion mo re than se ve ral ot her per so nal pre fe ren ces or 
ha bits that are not seen as a di se a se or mis for tu na te that can ta ke con trol 
over be ha vi or or li fe of per son who drinks.

Tem pe ran ce mo ve ments ha ve emer ged as a ma jor im pel ler of so-
cial ca re of per so nal self-con trol. The idea that good be ha vi or is a mat-
ter of self-con trol and that the per son him self is re spon si ble for con trol 
over his own li fe is so met hing that is em bed ded in to the spe ci fic cul-
tu ral ma trix. But it ma kes sen se whe re in di vi du a lism is at a high le vel, 
whe re as in cul tu res whe re so cial con trol is mo re ex ter nal than in ter na li-
zed, lo ses its po tency. Al so the ti me, as a de ter mi nant of al co ho lism as 
an act of oc cu pancy of the sub stan ce, and ne glect ot her everyday ac ti-
vi ti es and obli ga ti ons, ma kes sen se only in cul tu res in which al ter na ti ve 
for spa re ti me isn’t re la xing by con su ming al co hol.

Al co ho lism can not be equ a li ze with drun ken ness, which in many 
cul tu res can be qu i te nor mal, and can not be equ a li ze with the stan dard 
prac ti ce of drin king in so me co un ti es.
Key words: cul tu re, so ci ety, al co hol, al co ho lism, drin king pat terns, so cio-cul-

tu ral aspects, al co hol con sump tion.

* Овај рад је примљен 25. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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