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Посебно је значајна његова књига
Увод у грчку лаографију, која је обја-
вљена 1977. године, а која је касније
доживела више издања. 

Као научник и писац био је веома
надарен, а једна од главних каракте-
ристика његовог стила јесте обиље
лаографских термина које је сам

стварао. Његови термини су шире
ушли у грчку лаографију. Професор
Лукатос је носилац многих међуна-
родних признања. Поменућу само на-
граду Хердер (Herder), којом га је
1981. године одликовао Универзитет
у Бечу за његове заслуге у проучава-
њу југоисточне Европе. 

Књига Лидије Радуловић Пол/
род и религија комплексна је студија
заснована на истраживањима српске
народне религије и обичаја, а у том
смислу и свакодневног живота жене
у традицијској култури, чиме се отва-
ра историјска перспектива за ишчи-
тавање механизама кроз које су функ-
ционисале родне улоге, као и родни
стереотипи. Ауторка се у овој књизи
бави, пре свега, конструкцијом рода
у традицијској култури XIX и прве
половине XX века, расветљавајући
нам расподелу моћи између мушка-
раца и жена у том периоду. Својим
веома минуциозним и свеобухватним
истраживањем, Лидија Радуловић
указује и на бројне начине на које је
патријархална култура мобилисала
религијска веровања, како би се даље
продуковала и учвршћивала. Извр-
стан пример за то ауторка даје кроз
анализу веровања и пракси везаних
за ритуалну нечистоћу трудница и
породиља. У религијском смислу
моћне и опасне (а ово се заснивало на
поштовању светости жене и њеној

вези са животом и смрћу), ове жене
биле су оптерећене бројним забрана-
ма и религиозним прописима за аде-
кватно понашање, који су имали за
циљ да обезбеде здравље детета, а
помоћу којих су, заправо, жене биле
стављене под контролу. Ово је само
један од примера бројних контрадик-
ција у функционисању и расподели
моћи кроз родноконструисане рели-
гијске прописе. Наиме, управо тамо
где се чини да је женска моћ неприко-
сновена, она бива ускраћена, али и
обрнуто. Реч је о оним аспектима ри-
туалног понашања које је постојало
напоредо са доминантном религијом,
а у којем су жене успевале да успо-
ставе алтернативну моћ, која, како
наглашава Лидија Радуловић, није
мо гла ра ди кал но да из ме ни дру штве не
односе, али је постојала, опстајала и
до во ди ла у пи та ње по сто је ћи по ре дак.

Детаљна и свестрана анализа
традиционалних образаца и кон-
струкције рода коју нуди ауторка ве-
ома је корисна не само за разумевање
њиховог начина фукнционисања и
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репродуковања, већ и за праћење и
шире сагледавање њихових дискон-
тинуитета, а нажалост, често и конти-
нуитета, све до савременог доба. На
бројне континуитете ауторка и сама
указује и реферира, отварајући нова
питања и перспективе за будућа ис-
траживања.

У прве две целине ове књиге (I
Од антропологије жене, преко ис-
траживања рода до истраживања
религије и рода и II Теоријски при-
ступ истраживању рода), Лидија
Радуловић умешта истраживање у
добро осмишљен теоријски оквир,
који полази од одличне и врло детаљ-
не систематизације радова на тему
рода и религије у светској етнологији
и антропологији, али и оних који су
публиковани на нашем језику (с
освртом и на, за ову тему релевантне,
радове сродних друштвених и хума-
нистичких дисциплина, као што су
социологија и психологија), уз сна-
жну поткрепљеност и веома вешто
кретање кроз феминистичке теорије
релевантне за ову тему. Ауторка на-
води да феминистичка перспектива
не само да је касно уведена у истра-
живања религије, него је и дуго, све
до краја деведесетих година прошлог
века западала у тешкоће недовољне
проблематизације категорије рода,
нејасних интерпретација, или пак не-
довољне критичности (пре свега у
феминистичкој теологији). До зао-
крета је дошло у оном тренутку када
се схватило да је у истраживањима
религије из феминистичке перспек-
тиве неопходна интердисциплинар-
ност, и то због чињенице да је реч о
праксама које представљају комплек-
сне социо-културне феномене, због
чега перспектива нужно мора обухва-

тати различите хуманистичке и дру-
штвене науке и савремене теорије.
Управо у том смислу, приступ Лиди-
је Радуловић је систематичан и свео-
бухватан, и то пре свега из угла
сaвремене етнологије, антропологи-
је, али и социологије, религијиских и
родних студија, а управо то ову књи-
гу чини значајним делом за све оне
које занимају ишчитавање родних
дискурса и конструкција родних
идентитета кроз синхронију или ди-
јахронију, и то у било ком сегменту
културе и друштва, а не само у рели-
гијском. Један од квалитета ове сту-
дије, који је вероватно повезан са
ауторкиним педагошким радом, јесте
и тај што нам кроз бројне теорије и
примере објашањава на које се све
начине конструише род (уз детаљну
дискусију о томе шта род у теориј-
ском смислу значи), и то у различи-
тим сферама живота, и како га је све
могуће посматрати у религији, а да се
не запада у замке поједностављених
закључака. 

Поред тога, приказ и критички
осврт на истраживања народне рели-
гије домаћих етнолога, систематиза-
ција радова са овом тематиком и на-
глашавање проблема контекстуализа-
ције и актуелизације начина на који
се хришћанска традиција преплитала
и преплиће са паганском (у III погла-
вљу књиге Народна религија: дискур-
си конструкције рода) чине ову књи-
гу неопходним штивом и за све оне
који желе да се упусте у истраживања
домаће религије.

Одредивши своју позицију у по-
менутом научном контексту, Лидија
Радуловић је дефинисала свој метод
истраживања као анализу религиј-
ских дискурса (хришћанских и не-
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хришћанских) релевантних за кон-
струкцију рода. У наредна четири по-
главља ауторка се заправо бави ана-
лизом конкретних феномена кроз ко-
је се очитују родни односи у српском
друштву XIX и прве половине XX ве-
ка, и то пре свега оних који стоје у ве-
зи са женском сексуалношћу коју је
друштво имало потребу да контроли-
ше управо због моћи која јој је при-
писивана (неке од тема су девичан-
ство, материнство, магија). Један од
алтернативних аспеката религије у
коме је женска сексуалност очувала
своју моћ јесте магија, која је наста-
вила да постоји напоредо са хри-
шћанством. Ово је отворило још јед-
ну важну тему за изучавање родне
конструкције у религији, а то је демо-
нологија, и то не само као домен у ко-
ме жене остају суверене, али опасне
владарке (и то као припаднице при-
ватне сфере, којима је такав статус у
јавној сфери забрањен), већ као до-

мен у коме наставља да егзистира оно
што хришћанство својим прописима
забрањује и санкционише, а то је не-
репродуктивна сексуалност (у том
смислу нарочито занимљиво је погла-
вље о вампиру).

У овој студији је Лидија Радуло-
вић на бројним примерима показала
како је несумњиво да су традицијска
религија и ритуали продуковали па-
тријархалне односе и праксе, али да
се ипак о апсолутној моћи мушкара-
ца над женама не може говорити.
Књига Род/пол и религија је незаоби-
лазно штиво за све оне који се баве
темама религије и рода. Поред тога,
свеобухватност тема, приступа и ори-
гиналност добро поткрепљених за-
кључака и интерпретација чине да
читање ове књиге представља огром-
но задовољство и подстицај који су
ве о ма ва жни за сва ко га ко се ба ви би ло
ко јом вр стом ис тра жи ва ња и пи са ња. 

1. У издању Института за српски
језик САНУ појавила се монографи-
ја мр Станислава Станковића: Грани-
це призренско-тимочких говора у вла-
сотиначкоме крају, која је посвећена
успомени на људске, педагошке, на-
уч не и кул ту ро ло шке по гле де ака де ми-
ка Божидара [Видојевића] Видоеског.
На уч но и тех нич ки до бро опре мље на,

књига је настала као резултат више-
годишњих истраживања у југоисточ-
ним пределима Републике Србије и
садржи четири поглавља: I. Власоти-
начки крај и његови говори, из лингви-
стичке географије, о истраживању
(11–54), II. Призренско-тимочки го-
вори у власотиначкоме крају (55–
118), III. Дијалекатски текстови


