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КОНЦЕПТ АНДРОГИНОСТИ И ПОРОДИЧНЕ УЛОГЕ 

Резиме 

Аутор на основу теоријских расправа и истраживања разматра концепт 
андрогиности који по традиционалном схватању представља полну улогу у којој 
постоји баланс између позитивних маскулиних и фемининих обележја. Мада 
многа досадашња истраживања подвлаче позитивне аспекте андрогиности, уоч-
љиво је да, у зависности од специфичних варијабли укључених у истраживања 
андрогиности, резултати варирају и нису увек сагласни. Осим на индивидуал-
ном плану, концепт андрогиности се сагледава и у односу на шири контекст по-
родичног функционисања, посебно родитељства. 

Kључне речи:  полне улоге, андрогиност, родитељство 

Уверена сам да су данашњи очеви, генерално, много више не-
гујући или бар на манифестном плану сензитивнији на потребе дете-
та него што су то били њихови очеви. Један број мушкараца је у ве-
ликој мери инкорпорирао улогу "новог оца". У складу са том новом 
улогом они се могу посветити подизању деце и кућним обевазама 
дајући простора и подршке супрузи за лични и професионални раз-
вој. До недавно је у овим, доминантно патријахалним срединама, то 
било изузетно ретко. Шта се десило? У нешто ширем контексту мо-
жемо се запитати да ли су родитељи деце рођене, на пример, триде-
сетих или педесетих година прошлог века били у неким емоционал-
но значајним аспектима функционисања другачији од данашњих ро-
дитеља. У клиничкој пракси се приликом присећања периода детињ-
ства од стране представника тих генерација понекада сусрећемо са 
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формулацијом: "Били су то прави родитељи". Несумљиво да синтаг-
ма "прави родитељи" може имати веома различиту конотацију. Али, 
можемо ли претпоставити да то једним делом подразумева да су то 
били прави мушкарци и праве жене у смислу јасно дефинисане мас-
кулине и феминине улоге?  

Сведоци смо да све више новинских чланака, медији уопште, 
постављају женама и мушкарцима нове границе које се поједностав-
љено могу схватити као принципи шта све "треба и мора"нови муш-
карац и нова жена. Повремено се чује мишљење да данас дечаци од-
растају у времену у коме све више постоји конфузија у погледу нека-
да свемоћног мушког полног идентитета. Заговорници таквог става 
се питају да ли бити већи, бржи, храбрији јесу још увек незаобилаз-
ни циљеви ка којима треба дечак тежити у постизању целовитог 
мушког идентитета. 

Мада су тзв. "женске студије"у великој мери постале део опш-
тег образовања, бар у западној култури, чини се да нам предстоји 
једно ново подручје које би се могло назвати "мушким студијама". 
Мушкарци су све до шесдесетих година прослог века били готово је-
дини испитаници у психолошким експериментима и истраживањи-
ма, а да су, заправо, веома ретко били предмет проуцавања сами по 
себи. Независно од феминистицких оријентација , психолошкој јав-
ности "мушке студије" могу бити интересантне не само као покушај 
размевања нове позиције "угрожених" мушкараца, већ и у односу на 
шири оквир разматрања родитељства, донекле измењених породич-
них и полних улога. У том контексту је занимљив и концепт андроги-
ности, како на индивидуалном, тако и на ширем родитељском плану.  

Концепт андрогености 

У многим теоријским разматрањима и студијама прихваћен је 
модел и истраживачки приступ Сандре Бем (Sandra Bem). Ауторка 
развија концепт андрогиности сматрајући да маскулиност и фемини-
ност нису супротни полови на замишљеном континууму (Bеm, 
1974). Другим речима, уколико особа има изражене маскулине црте, 
не значи аутоматски искључивање фемининих црта (мада је и то мо-
гуће). Андрогиност подразумева присуство изражених маскулиних и 
фемининих обележја у једној особи. Она није биолошки одређена, 
нити је синоним за сексуално понашање или сексуалну преференци-
ју. Спенc и сар. (према Видановић, Тодоровић и Хедрих, 2006) су 
предлажили редефиницију андрогиности као поседовање маскули-
них и фемининих особина у високој мери, што значи да је могуће 
идентификовати четири различите полне улоге: маскулину, фемини-
ну, андрогину и недиференцирану (овакав концепт касније је прих-
ватила и Сандра Бем). 
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Бем верује да су адрогини људи слободнији, прилагодљивији 
и емотивно здравији од оних који ограничавају своје понашање у 
складу са традиционалним полним улогама. За разлику од полно ти-
пизиране особе, андрогина особа, будући да ниједан сет особина не 
доминира, може једнако спремно реаговати и маскулино и фемини-
но, у зависности од захтева одређене ситуације. Тако, на пример, оне 
могу бити сензитивне и толерантне (феминине црте) у једној ситуа-
цији и асертивне и пуне иницијативе (маскулине црте) у другој. За-
хваљујући тој флексибилности, Бем претпоставља да су такве особе 
психолошки адаптивније у односу на оне полно типизиране (феми-
нине жене и маскулини мушкарци). На основу истраживања које је 
Бем (1977) спровела, андрогине жене и маскулине мушкарце одлику-
је висок ниво самопоштовања, али су друге студије спроведене кас-
није (Flaherty & Dusek, према Guastello & Guastello, 2003) указале да 
то важи за андрогине особе уопште, независно од пола.  

Издвајам само неколико закључака истраживања које углав-
ном подржавају теоријски концепт андрогиности Сандре Бем: 

• Истраживање Раманаиах (Ramanaiah) и сар. (1995) о односу 
полне улоге и задовољства животом потврђују хипотезу о 
андрогиности као најпожељнијем статусу, али само код 
мушкараца. Код жена, најзадовољније животом су андроги-
не и маскулине жене, међутим, те две групе се не разликују 
статистички значајно, што више говори у прилог маскули-
ности; 

• Андрогине особе су вештије , мање анксиозне и социјално 
активније од других (Campbell и сар., 1981); 

• Маскулиност и андрогиност су у негативној корелацији са 
депресијом, а позитивној корелацији са успешнијим страте-
гијама превладавања (Cheng, 1999; Stake, 1997);  

• Сигурни образац везивања је у позитивној корелацији са 
андрогиношћу (Shaver и сар., 1996);  

• У истраживању Rose i Montemayora (1994) показало се да 
андрогини адолесценти оба пола постижу боље школске 
резултате и успостављају адекватније релације са другима, 
а андрогине девојке имају виши ниво самопоштовања;.  

• Нађена је позитивна корелација између андрогиније и ни-
воа креативности (Norlander и сар., 2000; Видановић, 2005).  

Мада наведена истраживања подвлаче позитивне аспекте ан-
дрогиности, уочљиво је да, у зависности од специфичних варијабли 
укључених у истраживања андрогиности, резултати варирају и нису 
увек сагласни. Може се рећи да сам концепт андрогиности још увек 
нема сасвим јасно и прецизно одређење и захтева како теоријска 
преиспитивања, тако и даљу емпиријску проверу. На пример, један 
број студија усвојене полне улоге указују да у неким доменима 
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функционисања изражена маскулиност има својих предности. У ис-
траживању Marsha i Byrnea (према Lueptow, 2001) показало се да је-
дан од битних предиктора постигнућа и самоефикасности у различи-
тим професионалним и академским областима представља доми-
нантна маскулина полна оријентација. Такодје, многа испитивања 
самопоштовања говоре о маскулиности као важном чиниоцу у разво-
ју самопоштовања, за разлику од фемининости за коју се показало да 
није у значајној мери релевантна. Поменимо и истраживање Лонга 
(Long, 1986) о односу самопоштовања, маскулиности и фемининости 
код различитих група жена (запослене жене, жртве породичног наси-
ља, студенткиње и клијенткиње Центра за психолошку помоћ). По-
казало се да је маскулиност значајан предиктор самопоштовања за 
све четири групе, док фемининост није била значајан предиктор ни у 
једној групи. 

Резултати студија из ове области нам говоре да је маскулина 
полна улога у корелацији са менталним здрављем, али да с друге 
стране не постоје разлике између маскулиних и андрогиних особа у 
погледу опште прилагођености и психолошке равнотеже (Taylor i 
Hall, према Lueptow, 2001; Whitley, 1983). 

Како је усвајање одређене полне улоге дугогодишњи развојни 
процес, задржимо се нешто више на адолесценцији која својим спе-
цифичним захтевима представља посебно важан период полног ти-
пизирања. До занимљивих резултата дошли су Guastello i Guastello 
(2003) који су на узорку од 576 студената и њихових родитеља испи-
тивали андрогиност и емоционалну интелигенцију. У тој студији су 
синови, у поређењу са очевима, имали израженију андрогиност, али 
та разлика није била присутна код мајки и ћерки. Истраживачи смат-
рају да код девојака постоји тенденција ка све већем усвајању типи-
чних маскулиних обележја. Нађена је позитивна корелација између 
андрогиније и емоционалне интелигенције као и сличност усвојене 
полне улоге мајки и ћерки. 

Heilbrun и сар. (1982) је испитивао природу андрогине и неиз-
диференциране полне улоге код адолесцената (просек 19 год.). Пока-
зало се да се у већини случајева андрогини младићи идентификују са 
мајком са нестеротипном полном улогом коју карактерише комбина-
ција маскулиних и фемининих обележја док се младићи недиферне-
цирани у погледу полне улоге најчешће идентификују са мајком из-
ражене феминине оријентације. Подсећам да неиздиференцирана 
полна улога значи ниску маскулиност и ниску фемининост на осно-
ву тестовних процена. Како је у теоријским и клиничким разматра-
њима концепт недиференциране полне улоге углавном недовољно 
дефинисан, сматрам да ови резултати могу представљати подстицај 
ка разумевању из нешто другачијег угла процеса изградње психосек-
суалног идентитета и неких специфичних психопатолошких испоља-
вања, посебно у убласти сексуалног функционисања.  
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Осим на индивидуалном плану, концепт андрогиности је за-
нимљив и у односу на шири контекст породичног функционисања. 
Један број студија наглашава да је прилагодјавање брачних партнера 
повезано са андрогиним и маскулиним усвојеним полним улогама 
партнера (Makstrom-Adams, 1989; Handal и Salit, према Juni и 
Grimma,1994). Подвлачи се да се појачане брачне тешкоће јављају 
код партнера без издиференциране полне улоге. У истраживању Juni 
и Grimma (1994) процењивано је задовољство браком (Snider ‘s Mari-
tal Satisfaction Scale ) четрдесет осам брачних парова, а помоћу 
БСРИ (Bem Sex Scale Inventory ) категорисани су као андрогини (оба 
партнера), конгруентни у погледу полне улоге (маскулин муж и фе-
минина жена), инконгруентни у погледу полне улоге (муж феминин, 
жена маскулина) и недиференцирани (ниска маскулиност и фемини-
ност код оба партнера). У односу на полно конгруентне парове, код 
андрогиних постоји много потпунија емоционална размена и потре-
ба за блискошћу. Значајан налаз је да, генерално, није било разлике 
између конгруентних и инкогруентних парова у погледу задовољс-
тва браком. Испоставило се да су најнезадовољнији они брачни па-
рови који су недиференцирани у погледу усвојене полне улоге. Осим 
незадовољства браком, одсуство кристализоване полне улоге брач-
них партнера посредно и непосредно највероватније се одражава и 
на избор васпитних стилова у процесу подизања деце. И ово истра-
живање илуструје да је у разумевању сложене брачне динамике је-
дан од важних чиниоца и квалитет одређења партнера у погледу 
полне улоге.  

Циљ истраживања Fraina (1979) на узорку андрогиних родите-
ља био је трагање за факторима који су их на неки начин припреми-
ли за прихватање породичних улога које су претежно у несагласју са 
традиционалним одређењем и стереотипима. Показало се да је иден-
тификација са родитељима који су представљали позитиван или не-
гативан модел био један од најзначанијих фактора (чак у 55% случа-
јева). До сличних резултата је дошао и Duindam (према Jansz, 2000) у 
својој студији. Иначе, већина андрогиних родитеља из Фраиновог 
(Frain) узорка потицала је из традиционалних породица. Треба поме-
нути да су готово сви андрогини родитељи били ангажовани на по-
слу са пола радног времена. Чини се да тај податак може бити од из-
весног значаја при сагледавању концепта андрогиности јер се сем 
психолошких укључују и неки, уверена сам, релевантни социјални и 
економски фактори.  

Андрогиност из другог угла 

Да ли су андрогина обележја на индивидуалном и породичном 
плану увек са позитивним предзнаком? Као што знамо, по традицио-



590 

 

налном схватању андрогинија је полни идентитет у коме постоји ба-
ланс између различитих позитивних маскулиних и фемининих обе-
лежја. Медјутим, по мишљењу Woodhill и Samuelsa (2004), баланс 
негативних маскулиних и фемининих црта такодје може бити део 
андрогиности и то би била негативна андрогинија. На пример, ан-
дрогину особу може карактерисати висок ниво независности (м), ем-
патичности (ф), амбиције (м), и толеранције (ф) док особа са нега-
тивном андрогинијом може бити субмисивна (ф), себична (м), или 
импулсивна (ф) и агресивна (м). По мишљењу аутора, андрогиност 
је мултидимензионални ентитет коју чине пожељне (позитивне) и 
непожељне (негативне) субкатегорије, и према томе, позитивна ан-
дрогиност није исто што и негативна. У већини истраживања која су 
се бавила андрогиношћу ова диференцијација је просто пренебрег-
нута, поготово што, колико је мени познато, још увек не постоје тес-
товни инструменти који би процењивали позитивну и негативну ан-
дрогиност. 

Што се тиче родитељства, многи антрополози наглашавају да 
је материнство биолошка датост, неминовност, док је очинство у ве-
ликој мери културолошки условљено. Постоје и врло симплицистич-
ка објашњења да је биолошка везаност мушкарца за пар мајка-дете 
непосредно повезана са природом сексуалних релација са мајком. 
Извесне кроскултуралне компарације указују да је активно укључи-
вање оца у подизање деце веће ако је мајка у стању да сама обезбеди 
исхрану и ако сама подстиче оца у родитељској улози. Подсетимо се 
и закључака Маргарет Мид (према Васта и сар, 2005) која је истра-
живала три племена са Нове Гвинеје чије су се културе и друштвена 
структура изразито разликовале. У племену Arapeshi припадници 
оба пола исказивали су традиционално "женске" особине личности, а 
у другом (Mundugumori) и мушкарци и жене заједно су се борили и 
ишли у лов док се одгајању деце посвећивала врло мала пажња. 
Можда су најзанимљивији били Tchambuli. У њиховој култури тра-
диционалне полне улоге биле су замењене. Мушкарци су се усмера-
вали ка уметничким активностима док су жене имале сву друштвену 
и економску моћ. Давних тридесетих година Мид је тврдила да не 
постоји безусловна веза између биолошки датог пола и улоге у 
друштву те да су традиционалне полне улоге одређене културом. 
Несумњиво је да је овако виђење људског развоја М. Мид представ-
љало изазов уверењу да су многа понашања у западној култури неиз-
бежно производ генетског наслеђа. Мада М. Мид није говорила о 
концепту андрогиније, на посредан начин њене опсервације и за-
кључци могу се донекле сагледати и са тог аспекта.  

У психолошкој јавности се не ретко указује да помоћ коју 
мушкарац пружа жени у подизању деце може бити много значајнија 
данас него икада пре зато што су мајке изоловане од традиционалног 
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потпорног система. И поред тога, чини се да је још увек превладава-
јући став и даље да гајење беба, сасвим мале деце није "природни" 
део активности мушкарца. Наведена истраживања о задовољству 
партнерским односима (Juni и Grimm,1994), као и клинички рад са 
породицом, у извесној мери потврђују да родитељство у којем је мај-
ка респонзивна, а отац "чврст" може бити веома адекватно, мада то 
свакако није а приори универзални модел који води ка успешном ро-
дитељству. 

При сагледавања негативних и позитивних аспеката андроги-
ности треба поменути и уверења да брачни партнери треба да имају 
довољно заједничког да би били и остали блиски и довољно разли-
читог да би се одржала сексуална привлачност. У дуготрајним и ста-
билним брачним релацијама различитост се може схватити као ком-
плементарност. Заговорници таквих ставова сматрају да андрогиност 
партнера носи известан ризик јер тежња ка једнакости искључује 
тензију која је по некима неопходна за брачне релације. Наводи се да 
се основа емоционалне и сексуалне привлачности измедју мушкарца 
и жене заснива на различитости, а не на сличности, а полна диферен-
цијација је такође важна за нормалан развој детета. Отац није исто 
што и мајка, нити треба бити. Интеракција оца са дететом није ду-
пликат мајчине већ је допуњава, пружа један другачији квалитет. 

Уместо закључка – питања 

У својој књизи "Представа о детету у српској култури" Жарко 
Требјешанин (2000) нас подсећа да је до недавно (метафорички) у 
нашој култури постојала забрана да отац љуби децу док су мала, све 
дотле док је дете "предљудско биће". Уверена сам да се процес емо-
ционалног развоја деце у неким аспектима променио после скидања 
тих забрана и реално потпунијег укључивања оца. Додатно, данас 
све више говоримо о андрогиној мајци и андрогином оцу. Тешко је 
са сигурношћу предвидети на који начин се усвајање андрогине пол-
не улоге родитеља може одразити на формирање личности детета 
или битно променити динамику породичних односа. И сам концепт 
андрогиности још увек нема сасвим јасно и прецизно одређење и си-
гурна захтева даља теоријска преиспитивања и емпиријску проверу.  

Можемо се питати да ли позитивна андрогиност већ представ-
ља назнаку "човека новог доба"? Да ли се кроз андрогиност оствару-
је сан мушкарца да поново оживе феминини део себе (жена маскули-
ни) који је "одбачен" убрзо после рођења? Или, како је један аутор у 
расправи о андрогиности приметио, да ли, у ствари, мушкарци желе 
само да плачу мало више, а жене нешто мање? 
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Snežana Vidanović, Niš 

THE CONCEPTS OF ANDROGYNY AND FAMILY ROLES 
Summary 

On the basis of theoretical discussions and empirical investigations the author 
has analysed the concept of androgyny which, in accordance with the traditional con-
ceptions, represents a type of gender role that preserves the balance between positive 
masculine and feminine characteristics. Although many previous studies underline the 
positive aspects of androgyny, it has transpired that, depending on some specific vari-
ables that are part and parcel of studies of androgyny, the obtained results vary and 
are not always coherent. Apart from the individual plane of investigation, the concept 
of androgyny has been treated within a broader context of familial functioning, most 
notably parental functioning. 

Key Words: Gender Roles, Androgyny, Parenthood 
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