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Marija Đorić

Izvod iz recenzije

МаријаЂорић,
“Хулиганизам:насиље

испорт”,Наукаи
друштво,Београд,2012. 
Има ства ри и по ја ва ко је 

нам из гле да ју то ли ко ја сне да 
због то га оста ју нео бја шње не. 
Јед на од тих по ја ва је и ху ли га
ни зам, об лик на си ља са ко јим 
смо се очи то са жи ве ли и ко га 
за то и до жи вља ва мо као нор
мал ност. Раз лог ви ше за та кав 
наш од нос пре ма ху ли га ни зму 
је и чи ње ни ца да он по сто ји у 
мно гим дру штви ма, међу њи ма 
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ност ши ро ких на ви јач ких ма са 
пре ма ху ли га ни ма и пре те ра но 
раз у ме ва ње за њи хо ве по ступ ке 
од стра не про сеч ног гра ђа ни на 
Ср би је, очи то ни је био ни ма ло 
лак, већ пре вр ло оп те ре ћу ју ћи 
и мно го че му, не са мо из на уч
ног угла гле да но, иза зо ван  по
сао.

Ма ри ја Ђо рић је тај свој за
да так оба ви ла из у зет но до бро . 
Од лич но по ста вље на ме то до ло
шкоис тра жи вач ка кон струк ци
ја ра да, бо гат пре глед од го ва ра
ју ће ли те ра ту ре и из у зет на за
ин те ре со ва ност аутор ке за те му 
ху ли га ни зма, као и ње на очи та 
струч ност и не спо ран дар за ба
вље ње на у ком, учи ни ли су све
за јед но узев да ова књи га бу де 
не са мо пи о нир ска, већ за це ло 
и ва жна сту ди ја у до ме ну на ше 
на у ке, ко ја ће уз то, као је ди на 
сту ди ја у нас на ту те му, вр ло 
ве ро ват но по ста ти не за о би ла
зна ли те ра ту ра за из у ча ва ње не 
са мо ху ли га ни зма, већ и на си ља 
у спор ту и око ње га уоп ште.

Ма ри ја Ђо рић је са пра вом 
у сво јој књи зи о ху ли га ни зму 
по шла од об ја шње ња на си ља 
уоп ште, при том од ре див ши и 
слич но сти и раз ли ке из ме дју 
ху ли ган ских на сил них ак тив но
сти и не ких дру гих, ма ње или 
ви ше слич них и срод них об ли
ка на си ља, за то што је и са мо 
на си ље, а не са мо ху ли га ни зам 
упра во је дан од оних фе но ме на 
ко ме се не по кла ња до вољ на па
жња ни у на у ци ни у по ли ти ци 
из про стог раз ло га што се по вр

и у оним  раз ви је ним де мо крат
ским, а да иста не на ла зе на чин 
да га ис ко ре не. 

Мно го при че, на ро чи то по
ли тич ке, о ху ли га ни зму у Ср би
ји у про те клих де се так го ди на, 
мно го ја ло вих кам па ња про тив 
ху ли га на и ху ли га ни зма су пре 
за му ти ли не го што су раз би
стри ли по глед обич ног чо ве ка 
на ову по ја ву. То је и ра зу мљи
во јер су се тим пи та њем за пра
во ба ви ли ама те ри без ика квих 
ква ли фи ка ци ја сем при вре ме
них по ли тич ких ти ту ла ко ји ма 
је у по де ли функ ци ја за па ло да 
се ба ве спор том, што је че сто 
био и знак њи хо ве ма ње ва жно
сти, па и ква ли те та у од но су на 
сво је по ли тич ке ко ле ге ко ји су 
до би ја ли ва жни је ре со ре. 

Из свих ових раз ло га, као и 
из раз ло га на уч не по тре бе об ја
шње ња јед ног вр ло раз ви је ног 
и вр ло при сут ног об ли ка на си
ља као што је ху ли ган ско по на
ша ње у на шем дру штву, по ја ва 
јед не озбиљ не на уч не сту ди је 
о овом про бле му би ла је ви ше 
не го нео п ход на. То га за дат ка се 
при хва ти ла Ма ри ја Ђо рић, је
дан од нај мла ђих ис тра жи ва ча 
на си ља и екс тре ми зма у нас.

Пи са ње јед не та кве књи ге у 
усло ви ма ка кви су на ши, где на 
јед ној стра ни има мо пре ве ли ку 
нер во зу и по вре ме но пре те ра
ну ре ак ци ју др жа ве, а и пре те
ра ну сум њи ча вост ино стра них 
фак то ра у по гле ду мо гућ но сти 
и на ме ра на ших ху ли га на, а 
са дру ге пак пре те ра ну на кло
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шно сма тра да је то по ја ва ко ју 
зна мо и раз у ме мо због то га  што 
је ла ко пре по зна је мо. Та вар
ка ла ко ви дљи вих и уоч љи вих 
ства ри и по ја ва ко је на ме тљи во 
ну де сво ју ого ље ну по јав ност 
ка ко их се не би до ти ца ли за то 
што смо их пер ци пи ра ли,  увек 
на кра ју  ко шта, без об зи ра да 
ли је реч о гре шци по је дин ца 
или др жа ве, што све до че и ра
то ви ко ји тек што су за на ма и 
без број ни чи но ви на си ља ко ји 
су нам се до га дја ли и до га дја
ју и на ко је смо та ко дје ира ци о
нал но уз вра ћа ли. 

Сил не за кле тве не ких на ших 
по ли ти ча ра и по ли ти чар ки да 
ће се бо ри ти про тив екс трем
ног на ви јач ког по на ша ња све до 
ње го вог ис тре бље ња ни су нам 
мно го вре де ле већ  из про стог 
раз ло га што се пр во мо ра утвр
ди ти шта је то про тив че га хо ће 
да се бо ре ка ко би се мо гли про
тив то га бо ри ти, а они  то ни су 
ура ди ли. Ко ли ки је био ама те
ри зам, а мо жда и ло ша на ме ра 
не ких на ших, са да већ бив ших 
по ли ти ча ра на пла ну „бор бе 
про тив ху ли га ни зма“ све до че и 
не та ко дав ни вер бал ни „би се
ри“ не ких од њих, у ко ји ма су 
све на ви ја че упор но  из јед на
ча ва ли са ху ли га ни ма чи ме су 
мал те не вре ђа ли це лу на ци ју, а 
да не го во ри мо о ни зу ме ра ко је 
су пред ла га не и на жа лост до не
кле и спро во ђе не, а ко је не са мо 
што ни су су зби ле ху ли га ни зам 
већ су га и сна жно под сти ца ле, 
што је и ра зу мљи во ка да се има 

у ви ду да је на си ље вр ло че сто 
и ре ак тив ни фе но мен свој ствен 
мла дим, бун тов ним љу ди ма.

На си ље на спорт ским те ре
ни ма и око њих, пре све га на 
фуд бал ским ста ди о ни ма, је у 
из ра зи том по ра сту. Раз лог за
што је ху ли га ни зам по нај ви ше 
ве зан за фуд бал је у ве ли кој ме
ри и у тра ди ци ји на си ља ко ја 
је пра ти ла фуд бал ске утак ми це 
од са мог на стан ка овог спор та. 
Оне су увек би ле при ли ка за 
ди вља ње јед ног де ла на ви ја ча 
с раз ло гом или без ње га. Ма да 
из ви ка ни као нај ек стрем ни ји, 
ен гле ски фуд бал ски на ви ја чи 
ни су ни ка ко уса мље ни при мер 
већ су са мо пр ви би ли екс трем
на ин ди ка ци ја јед ног, са да већ 
уте ме ље ног пра ви ла ис по ља
ва ња на ви јач ких стра сти. До
вољ но је са мо спо ме ну ти број 
мр твих на ви ја ча на ста ди о ну 
у Бри се лу 1985. или пак смрт 
јед ног ма ло лет ног на ви ја ча као 
тра ги чан ис ход  ју го сло вен ског 
фуд бал ског дер би ја Пар ти зан  
Цр ве на зве зда 1999. го ди не ко ји 
је био оки дач за се ри ју су ро вих 
ту ча и уби ста ва на ви ја ча тих и 
дру гих  клу бо ва у Ср би ји ( са мо 
у 2005. го ди ни уби је на су че ти
ри на ви ја ча!) , па да се схва ти 
да со ци јал но на си ље има и те
ка ко из ра же ну ира ци о нал ну ди
мен зи ју. Од та да у Ср би ји би ва 
у про се ку го ди шње уби јен бар 
је дан на ви јач, по не кад и стра
нац као Брис Та тон, а по вре ђе
них би ва на хи ља де. Нај ве ћи 
не ре ди се, по пра ви лу, до га дја ју 
пре и по сле, а не то ком утак ми
ца. По му ће њу на ви јач ке све
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на ви ја ча ко ји по вре ме но на пра
ве не ки ин цин дент раз ли ку ју по 
то ме што им је на си ље по во дом 
утак ми це ре дов на ак тив ност, 
ко ја се не ки ма од њих пре тво
ри ла и у сво је вр сну па то ло шку 
про фе си ју. По пра ви лу, уко ли
ко су по ли тич ки опре де ље ни, 
на ви ја чиху ли га ни су де сно 
ори јен ти са ни на ци о на ли сти, 
кон зер ва тив ци и ра си сти. Да 
на си ље иза зи ва на ви ку и за
до вољ ство по твр дју је све ве ћа 
ак тив ност на ви јач ких бан ди, 
ко ји ма је по ста ло не до вољ но 
оку пља ње по во дом јед не утак
ми це не дељ но, па по вре ме но 
из ла зе у град из ми шље ним или 
ствар ним по во дом иза зи ва ју ћи 
ин цин ден те ко ји су нај че шће 
из раз њи хо вог по ли тич ког ста
ва (на при мер, ма сов но пре мла
ћи ва ње уче сни ка ме дју на род не 
гејпа ра де у Бе о гра ду 2001. го
ди не, али и ка сни је, као и на па
ди на стра не ам ба са де од ко јих 
је чу ве ни на пад на аме рич ку 
ам ба са ду 2008. пре ра стао у 
озби љан и ду го тра јан по ли тич
ки слу чај ).

Од свих европ ских спор то
ва фуд бал омо гу ћа ва на ви ја чи
ма као па сив ним кон зу мен ти ма 
нај ви ше уз бу дје ња. Ме дју тим, 
ако уз бу дје ња у спор ту мо гу да 
из о ста ну, не мо гу да из о ста ну 
уз бу ђе ња око ње га. Ни је са мо у 
пи та њу на гла ше на по де ље ност 
ко ју на ме ће фуд бал (два ти ма, 
два де ла те ре на, два гра да, а да 
не го во ри мо о сим бо лич кој су
прот ста вље но сти две др жа ве 
или две на ци је...) јер су и мно
ги дру ги спор то ви за сно ва ни на 

сти и по пу шта њу пси хо ло шких 
коч ни ца  по ма же оби ла то кон зу
ми ра ње ал ко хо ла, не зре лост  и 
не про све ће ност. Уз све то иде и 
не ма ње ика квих об зи ра пре ма 
дру ги ма, њи хо вој имо ви ни па 
и пре ма њи хо вим нај ми ли јим. 
О то ме све до чи по да так да је, 
сва ка ко не по след ња из бо де на 
жр тва на ви ја ча био и је дан отац 
ко ји је по ку шао да за шти ти де
те од ху ли га на ко ји су га на па ли 
на ули ци због на ви јач ког ша ла. 
Има мно го сим бо ли ке у то ме 
што се зло чин до го дио баш на 
дан ве ли ког про све ти те ља Св. 
Са ве, 27. 12. 2009. го ди не јер 
је ху ли га ни зам ни шта дру го до 
ор ги ја ње не про све ће них и не
зре лих. Ме дју ху ли га ни ма ипак 
ни су рет ке ни  сре до веч не осо
бе ко је су као не зре ле лич но сти 
свој сми сао жи во та про на шле, 
ако не у трај ном ко ман до ва њу 
на ви јач ким гру па ма, а оно бар 
у дру же њу са њи ма. Не про све
ће ност ху ли га на ука зу је на со
ци јал ни ми ље из ко га до ла зе 
њи хо ве во ђе. Та ко су и на ви ја чи 
Цр ве не зве зде, у же љи да што 
ви ше ис ка жу сво ју на кло ност 
срп ској на ци ји, по чет ком 90их 
по слу ша ли не ке сво је на ци о на
ли стич ки ори јен ти са не, а ма ло 
обра зо ва не во ђе и на зва ли се бе 
де ли ја ма  па ра док сал но ко ри
сте ћи  стра ну, тур ску реч уме
сто ле пе срп ске ре чи ју на ци.

 На сил нич ко је згро на ви ја ча 
у Ср би ји бро ји  не ко ли ко хи ља
да ху ли га на, а пре те жно га чи
не екс трем ни на ви ја чи «Цр ве не 
зве зде», «Ра да», «Пар ти за на» 
и «Зе му на». Они се од оста лих 
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истом прин ци пу по де ле и бор
бе два ти ма. Мно го ва жни је за 
раз у ме ва ње на си ља ко је иде уз 
фуд бал је то што је фуд бал ва
жан спорт. Чи ње ни ца о ва жно
сти удру же на са иден ти фи ка
ци јом (ми-наш успех) и ка ри
јер ном про јек ци јом екс трем них 
на ви ја ча је сте оно што по ди же 
адре на лин. Упра во за то се на си
ље нај ви ше и до га дја по во дом 
или то ком ва жних утак ми ца. 
Та да се по ве ћа ва и мо ти ви са
ност за на си ље, спрем ност на 
жр тву и за на пад. Осим то га, ва
жност све га, па и на си ља га ран
то ва но омо гу ћа ва оно због че га 
се и иде на утак ми це  уз бу дје
ње и до жи вљај. Та ко се на си
ље ја вља као си гур на за ме на за 
мо гу ће уз бу дје ње у спор ту. Ва
жност ме ча на ла же да се обез
бе ди и до жи вљај спек та кла, и 
то би ва по не кад чак ва жни је не
го до жи вљај по бе де. Нај вер ни ји 
на ви ја чи се сма тра ју оба ве зним 
да то ме до при не су на сва ки на
чин, по чев од нај буч ни јег скан
ди ра ња до нај у оч љи ви је сце
но гра фи је и ко ри шће ња нај им
пре сив ни јих на ви јач ких „по ма
га ла“ као што су ба кље, ра ке те 
и слич но, па све до чи ње ња на
си ља. Спек такл је ула зни ца за 
нат при род но ста ње ко је пот хра
њу је свест да је та да све сви ма 
до зво ље но, да су на ви ја чи а не 
спор ти сти глав ни ак те ри до га
дја ја, да је то њихово би ло сла
вље, би ло пат ња и да за то сва ко 
од њих  мо же да ра ди шта хо ће.  
Са та квим ста њем све сти иде и 
уве ре ње да ни ко не ма пра во да 
се ме ша у то не што њихово,не

што што је њи ма то ли ко ва жно 
да им да је пра во да на сва ко ме
ша ње у тај њи хов пер фор манс 
ре а гу ју си лом. 

На си ље у спор ту и око ње
га по ста је по ли тич ко на си ље 
ка да су ко би на ви ја ча или ак те
ра спорт ске бор бе пред ста вља
ју из раз на ци о нал них, вер ских 
или ра сних не тр пе љи во сти. 
При ме ри за то у нас и све ту 
су број ни, а код нас, ка ко тач
но уоча ва Ма ри ја Ђо рић,  ра
то ви за по чи њу 13. ма ја 1990. 
бур ним не ре ди ма на утак ми ци 
Ди на моЦр ве на Зве зда у За
гре бу. По ли ти зи ра ни на ви ја чи 
су тих го ди на од сли ка ва ли сво
јом агре сив но шћу ат мос фе ру 
сво јих со ци јал них и на ци о нал
них сре ди на. Пре ко утак ми це 
у Мак си ми ру на ци о на ли зам се 
кон кре ти зо вао у ак ци о ној фор
ми. Су коб је иза шао из но ви на 
и го во ра по ли ти ча ра на ста ди не 
и ули це и ти ме по стао ре а лан. 
Ни је слу чај но што не ма спорт
ских при ред би из ме дју зе ма ља 
и на ро да ко ји су у су ко бу. Ни је у 
пи та њу са мо из раз не при ја тељ
ства, већ и свест о то ме да би те 
при ред бе мо гле по не кад из гле
да ти и као нај стра шни ји об лик 
гра ђан ског ра та.

Чи ње ни ца да у на шој или 
не кој дру гој зе мљи не ко би ва 
уби јен или  пре мла ћен са мо за
то што но си (или за то што не 
но си!) на ви јач ки шал или дру гу 
озна ку на ви јач ке при пад но сти 
не ком клу бу, озбиљ но по твр
дју је те зу о рас про стра ње но
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сти пред ра су де о то ме да је не
ко крив са мо за то што при па да 
не ком дру гом, у овом слу ча ју 
на ви јач ком ко лек ти ви те ту. Реч 
је о из ми шље ној  ко лек тив ној 
кри ви ци, тач ни је о пред ра су ди 
да су сви из не ког дру гог, и већ 
са мим тим прет по ста вље ног  
«не при ја тељ ског» ко ле ти ви те
та кри ви и да им се сто га мо же 
сло бод но су ди ти, од но сно да се 
мо же из вр ша ва ти не ка ква ка зна 
над њи ма. Овај тип пред ра су де 
има и сво је по ли тич ко упо ри
ште ка да се на ви ја чи иден ти
фи ку ју као екс трем ни по ли тич
ки пред став ни ци не ке «кри ве» 
на ци је, ра се или вер ске гру па
ци је. На си ље по др жа ва чи ње
ни ца да са су спрот не на ви јач ке 
стра не оди ста има по ли тич ких 
екс тре ма или бар ја сне вер бал
не по др шке истим ка ко би се 
су прот на на ви јач ка стра на што 
ви ше про во ци ра ла. Ти ме се уз
бу дје ње по ве ћа ва, а су коб по
ста је ира ци о на лан до мак си му
ма. Реч је о по на ша њу у ко ме се 
на од ре дје но вре ме гу бе мо рал, 
то ле ран ци ја, кон тро ла агре сив
но сти, па и са ма лич ност, о за
ни мљи вом тран сфор ма ци о ном 
фе но ме ну да не са мо де кла ри
са ни ху ли га ни већ  и мно ги не
на сил ни љу ди и мир ни гра ђа ни 
на пар са ти по ста ју про ста ци, 
ван да ли, па чак и си ле џи је нај
го рег ко ва.

Из ових и дру гих раз ло га 
аутор ки ни је би ло ла ко да од
ре ди по јам ху ли га на и ху ли ган
ства, али је она то оди ста до бро 

ура ди ла, на на чин ко ји ја сно 
одва ја све оста ле на ви ја че од 
ор га ни зо ва них гру па на сил ни
ка ко ји ви ше ужи ва ју у на си
љу и де струк ци ји не го у са мом 
спорт ском до га ђа ју ко ји им за
пра во слу жи као по вод за ижи
вља ва ње.

Ху ли га ни зам је са ули це пре
нет на ста ди о не као при род но и 
уоби ча је но по на ша ње јед ног 
де ла пу бли ке у на пе тим и по
тен ци јал но не ка жњи вим си
ту а ци ја ма у ве ли кој ме ри због 
при па да ња гру пи, од но сно ма
си, као и због ма сов но сти  на
сил ног до га дја ја ко ја сма њу је 
мо гућ ност иден ти фи ка ци је на
сил ни ка и са мим тим и ње го
вог ка жња ва ња. Ка да се све то 
пре не се на ве ли ку јав ну сце ну 
по пут ста ди о на, ху ли га ни зам 
би ва под стак нут и по тре бом 
афир ма ци је, ма кар и не га тив не.  
Ху ли га ни за раз ли ку од оста лих 
на ви ја ча ко ји “жи ве” за час од
и гра ва ња не ке ва жне утак ми
це, “жи ве” за мо гућ ност да за 
тих пар са ти на пра ве сво ју не
га тив ну ка ри је ру, да ис ко ри сте 
спорт ски до га ђај за соп стве ну 
про мо ци ју и ње го ву ва жност 
учи не и соп стве ном. Оту да се 
у ху ли ган ским ми ље и ма че сто 
ви ше и ду же при ча о не чи јем 
ху ли ган ском ис па ду, по себ но о 
чи ну на си ља ху ли га на, не го о 
са мом спорт ском до га дја ју на 
ко ме се тај ис пад до го дио. На
си ље под сти че чи ње ни ца да и 
у све ту ху ли га ни зма сла ва ипак 
бр зо про ла зи па је за ње но одр
жа ва ње или уве ћа ње по треб но 
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још ви ше ек це сних по сту па ка и 
све ве ће на си ље.

Ху ли га ни при ан га жо ва њу 
но вих чла но ва и њи хо во укљу
чи ва ње у ор га ни зо ва но на си ље 
над “про тив ни ци ма” са пра вом 
ра чу на ју на на гон ску стра ну 
људ ске при ро де, на по тре бу чо
ве ка да се бо ри, по бе ди и да при 
том, ако тре ба ко ри сти и си лу.

На си ље ху ли га на се ја вља 
и као не га тив ни кон цен трат 
енер ги је на ви ја ча ко ју они по
се ду ју као гру па. Ис по ља ва ње 
ви шка енер ги је ла ко пре ла зи 
у на си ље би о ло шким ка на ли
ма ка да се по ти сне дру штве на 
огра да агре сив но сти. Спорт је 
сфе ра од ме ра ва ња мо ћи, по ље 
до ми на ци је и по ра за. Ди на ми
ка спорт ског до га дја ја у так ми
чар ским утак ми ца ма бор бе них 
и агре сив них, ма хом ко лек тив
них спор то ва се ла ко пре но си 
на пу бли ку па ат мос фе ра бор бе 
по ста је оп шта. Мо гу ће је и обр
ну то по на ша ње ка да на ви јач ки 
део јед ног спорт ског до га ђа ја 
под сти че спор ти сте не са мо на 
ве ћу бор бе ност  већ и на на си
ље над дру гим спор ти сти ма. 

Ма ри ја Ђо рић са пра вом 
под вла чи ути цај још јед ног не
за о би ла зног фак то ра у по ја ви 
ху ли га ни зма. Реч је о ал ко хо
лу ко ји је вр ло би тан чи ни лац 
под сти ца ња на на си ље, а што 
се од стра не од го вор них ли це
мер но пре ћут ку је због не за ме
ра ња ве ли ким про из во ђа чи ма 
ал ко хол них пи ћа, пре све га пи
ва, ко ји одва ја ју огро ман но вац 

на ре кла ме ко ји се сли ва у џе
по ве не са мо др жа ве, већ и во
де ћих ме ди ја, а ве ро ват но и не
ких моћ ни ка. За то је и мо гу ће 
да на дан не ког ва жног спорт
ског до га ђа ја, и на рав но то ком 
ње га, све вре ме бу ду еми то ва не  
раз не ре кла ме за пи во, а да се 
по том на истом ТВ ка на лу у ве
чер њим ве сти ма осу дју ју из гре
ди ко је су по чи ни ли на ви ја чи, 
не по ми њу ћи да су то учи ни ли 
у ве ли кој ме ри под пи ћем и под 
ути ском ре кла ма за пи во ко је је 
еми то ва ла  та  иста ТВ ста ни
ца. За то је мно го ви ше по ви ке 
на дро гу ма да је ње на ста ди о
ни ма и око њих да ле ко ма ње од 
ал ко хо ла. Бу ду ћи да де лу ју ве
о ма сти му ла тив но и да мно ги 
од њих има ју ви со ко е нер гет ски 
ефе кат, нар ко ти ци код на ви ја ча 
ви ше иза зи ва ју или по ја ча ва ју 
еуфо ри ју не го што их са ми по 
се би на во де на на си ље, али ите
ка ко мо гу би ти и оки дач агре
сив ног или ауто де струк тив ног 
по на ша ња. У сва ком слу ча ју, 
дро га је код ху ли га на мо гућ
ност, а ко ри шће ње ал ко хо ла је 
пра ви ло.

Аутор ка је на ро чи ту па жњу 
са пра вом по све ти ла све ве
ћој по ли ти за ци ји ху ли ган ских 
гру па и њи хо вом укљу чи ва њу 
у по ли ти ку на је ди ни на чин на 
ко ји то ху ли га ни уме ју, што зна
чи на си љем и прет њом си лом. 
Ху ли ган ско ими ти ра ње ра та на 
ста ди о ни ма, по чев од оти ма ња 
за ста ва и на па да на сим бо ле 
клу ба све до на па да на тре не ре 
као про тив ни ко ве “вој ско во ђе”,  
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на на шим про сто ри ма су би ли 
увод у гра ђан ски рат, пре све
га онај из ме ђу Ср ба и Хр ва та. 
Ипак, аутор ка не ста вља знак 
јед на ко сти из ме ђу ху ли ган ског 
на си ља и пра вог ра та.  По сто
је мно ги фак то ри њи хо вог раз
ли ко ва ња јед на ко као и њи хо ве 
слич но сти. Су ко би на ви ја ча су 
у крај њем јед на вр ста ква зира
та. На ви ја чи се ду го уна пред 
при пре ма ју за ва жан су коб, на
о ру жа ва ју се, пе ва ју бор бе не 
пе сме, оти ма ју за ста ве «не при
ја те ља» и дру га про тив нич ка 
зна ме ња и њи ма се као пра ви 
рат ни ци ки те или их пак уз сла
вље уни шта ва ју. Сва ки ма сов ни 
бег са «бој ног по ља» обич но на 
кра ју ре зул ти ра сме ном во ђе 
због «из гу бље ног ра та». Утак
ми цу од ра та раз ли ку је по сто
ја ње су ђе ња и су ди ја ко ји сво
јом су бјек тив но шћу ве о ма мо гу 
ути ца ти на ис ход ме ча. Ка да се 
на из ра зи ту су бјек тив ност на
ви ја ча до да чи ње ни ца да фуд
бал ске су ди је спа да ју ме ђу нај
ко рум пи ра ни је про фе си је на 
све ту он да је ра зу мљи во што 
ла ко до ла зи до еруп ци је не за
до вољ ста ва су ђе њем и пре ра
ста ња то га не за до вољ ства у на
си ље, обич но на кон за вр шет ка 
утак ми це са не по вољ њим ис
хо дом. Го вор, или бо ље ре че но 
пе сме и сло га ни мр жње, као и 
не го ва ње не при ја тељ ства као 
сти ла свог де ло ва ња за рад ства
ра ња кул та не при ја те ља су про
прат ни фе но ме ни ху ли га ни зма 
ко ји ма је аутор ка та ко ђе по кло
ни ла ве ли ку па жњу ка ко би до 

кра ја об ја сни ла ову дру штве но
де струк тив ну по ја ву. 

Окре ну тост ху ли га на про тив 
вла сти и по ли ци је као ње ног 
ин стру мен та је хро нич на. Ху
ли га ни мр зе по ли ци ју за то што 
си лом ко ја је ве ћа од њи хо ве 
спре ча ва њи хо во ди вља ње. Из 
тог осе ћа ја ин фе ри ор но сти ху
ли га на про ис ти че не са мо њи
хо ва мр жња пре ма вла сти већ 
и њи хо во ди вље ње пре ма оним 
сво јим чла но ви ма ко ји има
ју хра бро сти да се по ли ци ји и 
вла сти ма ди рект но су про ста ве. 
На и ме, ху ли ган ске гру пе се бе 
до жи вља ва ју као си лу, па чак 
и као власт из над сва ког за ко на 
на те ри то ри ји ко ја им „ при па
да“ – ре ци мо на де лу ста ди о на 
или на про сто на ули ци.

Ло ша игра се до жи вља ва као 
из да ја, а то се ка жња ва не са мо 
зви жда њем и вер бал ним из ли
ви ма на ви јач ког не за до вољ ства 
већ и прет ња ма, а по не кад и 
на си љем над сво јим игра чи ма 
или тре не ром.  Упра ва је та ко
ђе че ста ме та вер бал них на па да 
али обич но успе ва да из бег не 
фи зич ко на си ље, иако је нај че
шће упра во она у ве ли кој ме ри 
кри ва за ло ше ре зул та те клу ба.

Ван дал ска де струк ци ја је не 
са мо до каз об у зе то сти не га тив
ним  осе ћа њи ма већ пред ста вља 
и за ме ну за ис ка љи ва ње над не
до ступ ним не при ја те љом, осве
ту ње го вом гра ду, др жа ви  и 
вла сти ма као сим бо лич ким за
ступ ни ци ма до ма ћег клу ба.

Су бјек тив ност на ви ја ча је 
то ли ка да су исти на и прав да 
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пот пу но не бит не, а што је још 
го ре, као да се од не на ви јач ког 
остат ка дру штва при хва та и  
под ра зу ме ва да су на ви ја чи ма 
чи ње ни це не бит не. То ли ка ира
ци о нал ност је не са мо озби љан 
ре зер во ар на си ља, већ и ње го
вог оправ да ва ња.

Аутор ка је у јед ном де лу 
књи ге раз мо три ла од нос ху
ли га на пре ма хо мо сек су ал ним 
осо ба ма. Ка да се  на ви ја чи ма 
свој стве на ма чоиде о ло ги ја о 
ко јој пи ше Ма ри ја Ђо рић ко ри
сти ма ни пу ла тив но, ху ли га ни 
ла ко мо би ли шу кон зер ва тив на 
осе ћа ња и си стем вред но сти у 
сво јим гру па ма усме ра ва ју ћи 
агре сив ност на ви ја ча на ЛГБТ 
по пу ла ци ју као на „при род ног“ 
не при ја те ља.

Аутор ка са пра вом уоча ва 
да се под при ти ском ин сти ту
ци ја те на из глед не спо ји ве оба
ле,  кад је реч о без да ну из ме ђу 
ху ли га на и ЛБГТ по пу ла ци је, 
ипак по ла ко по ме ра ју јед не ка 
дру ги ма. Де лу ју ћи не са мо пре
ко не вла ди ног сек то ра и по ли
тич ких стра на ка, већ све ви ше 
и пре ко клу бо ва, ЛБГТ по пу ла
ци ја по чи ње да обез бе ђу је из ве
стан ни во то ле ран ци је на ви ја ча 
пре ма осо ба ма хо мо сек су ал не 
ори јен та ци је, за шта је при мер 
ско ра шњи по тез упра ве ФК 
„Цр ве на зве зда“ да ва ња по др
шке ЛБГТ по пу ла ци ји за њи хо
ве ак ци је. О зна ча ју тог по те за 
го во ри чи ње ни ца да ко ли ко год 
да су ути цај не и по не кад оса мо
ста ље не во ђе на ви јач ких гру па, 
ве ли ки део на ви ја ча ипак че сто 

сле ди зва нич ну по ли ти ку сво га 
клу ба.

 Зна чај по ја ве пр ве књи
ге Ма ри је Ђо рић је сва ка ко и 
у то ме што он ни је аутор кин 
ма ги стар ски рад, ка ко је то 
уоби ча је но код на уч них ис тра
жи ва ча мла ђе ге не ра ци је ко јој 
при па да и она, већ пред ста вља 
са мо стал но ис тра жи ва ње у 
окви ру про јек та Ми ни стар ства 
про све те и на у ке Ср би је што 
ука зу је на ње ну из у зет ну вред
но ћу и пре да ност на у ци као ва
жне ис тра жи вач ке осо би не. 

Иако је ху ли га ни зам про
блем ко ји је рас про стра њен ши
ром све та, ова ква ис тра жи ва ња 
су по себ но оправ да на у дру
штви ма ко ја су по пут на шег тек 
не дав но иза шла из ра то ва, ко ја 
су још пу на ра на и гор ких успо
ме на, али и оруж ја и мр жње.

Књи га уз то оби лу је и ве
ли ким бро јем за ни мљи вих, и 
на шој сре ди ни ма ло по зна тих 
де та ља бу ду ћи да аутор ка раз
ма тра фе но мен ху ли га ни зма од 
Ла тин ске Аме ри ке до Бли ског 
Ис то ка а не са мо код нас, пи са
на је ла ким, ра зу мљи вим и при
јем чи вим сти лом, што до при
но си оце ни да пред ста вља од
лич но шти во о фа сци нант ном 
фе но ме ну ху ли га ни зма.
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