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БЕЛЕШКА УЗ  ОВО ИЗДАЊЕ

Овај уџбеник је од свог првог појављивања 2004. године штампан још у 
осам издања за потребе појединих факултета Универзитета “Сингидунум’’, али 
до сада у њему нису вршене никакве измене. Аутори су у протеклом периоду 
пажљиво пратили његову функционалност, актуелност, комуникативност и 
пријем код студената, као и других који се занимају за социолошку тематику. На 
основу досадашњих запажања и искуства у примени овог уџбеника, аутори су 
проценили да је време да се изврше извесне измене и допуне, што је и учињено у 
припреми овог издања. Најпре је прегледан цео текст и том приликом су отклоњене 
језичке, стилистичке и штампарске омашке и грешке које су се раније поткрале. 
Затим, скраћењем текста у појединим деловима изостављене су неке појединости 
које нису нужне за уџбеник а неке целине су преуређене и осавремењене, па је 
уједно и тематска грађа нешто друкчије распоређена како би била прегледнија 
и јаснија или како би се избегла понављања на више места о истим питањима. 
Најбитније измене и допуне у овом издању уџбеника су: а) структура уџбеника 
је преуређена,  јер је трећи део подељен на два дела: Структура и динамика 
друштва и Функционални подсистеми друштвеног система, који је означен као 
четврти део; б) у другом делу, код савремених социолошких теорија, Јован Базић 
је дописао: Постмодерне теорије о друштву; в) у трећем делу, иза поглавља 
Друштво и друштвена структура, унето је ново поглавље Друштвене промене, 
при чему је изостављено поглавље Друштво и друштвене промене, које се 
налазило на крају трећег дела у претходном издању, a нове текстове у овом делу 
Структуралне промене и Глобализација написао је Јован Базић; и г) у четвртом 
делу, у оквиру поглавља Политика и друштво, дописани су текстови Демократија 
и Грађанско друштво. Такође, и ове текстове је написао Јован Базић. Надамо се 
да је овим изменама и допунама добијен сажетији, савременији и студентима 
доступнији уџбеник, него што је био досадашњи.

 Аутори и овом приликом изражавају велику захвалност рецензентима, 
проф. др Љубиши Митровићу, емеритусу Филозофског факултета у Нишу; проф. 
др Владимиру Милићу, редовном професору Правног факултета у Београду, сада 
у пензији; и проф. др Слободану Антонићу, редовном професору Филозофског 
факултета у Београду, за помоћ коју су нам пружили у обликовању овог уџбеника 
и његовој позитивној научној валоризацији. 

У Београду,                                                                                   Јован Базић
Фебруара, 2012. године                                                                                           Михаило Пешић
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ПРЕД ГО ВОР

Со ци о ло ги ја, ко ју чи та лац има у ру ка ма, на сто ји да сле ди плу ра ли-
стич ки при ступ у об ра ди сло же не и те о риј ски кон тро верз не со ци о ло шке 
про бле ма ти ке. Ауто ри су, у ме ри у ко јој су на ме на и обим овог де ла то до-
зво ља ва ли, на сто ја ли да об ра де глав не те о риј ске и ме то до ло шке при сту пе 
у со ци о ло ги ји, по себ но са вре ме не, и да по ла зе ћи од њих те о риј ски ана-
ли зи ра ју основ не дру штве не по ја ве и про це се из ко јих је сат ка но људ ско 
дру штво, ње го ва струк ту ра и ди на ми ка. 

Књи га са др жи три кон цеп ту ал но и ме то до ло шки по ве за на де ла. У 
пр вом де лу об ра ђе ни су пред мет и ме тод со ци о ло ги је; у дру гом је дат пре-
глед нај зна чај ни јих со ци о ло шких те о ри ја, по себ но са вре ме них, а у тре ћем 
су те о риј ски ана ли зи ра не по ја ве и про це си ко ји се ти чу дру штве не струк-
ту ре и ње не ди на ми ке. Пр ва два де ла књи ге на пи сао је Ми ха и ло Пе шић, 
пре ра дом сво јих ра ни јих де ла: Увод у со ци о ло ги ју (1984.), Со ци о ло шке 
те о ри је (1994.) и Со ци о ло ги ја, I том (1998). Тре ћи део је ре зул тат ко а у-
тор ства Ми ха и ла Пе ши ћа и Јо ва на Ба зи ћа. Ми ха и ло Пе шић је на пи сао по-
гла вља: Дру штво и дру штве на струк ту ра; Дру штве на стра ти фи ка ци ја, 
и Људ ска ре про дук ци ја и људ ско дру штво. Јо ван Ба зић је аутор по гла вља: 
Гло бал не и ло кал не дру штве не за јед ни це; Еко но ми ја и дру штво; По ли ти
ка  и дру штво; Кул ту ра и дру штво, и Дру штво и дру штве не про ме не.

Овај уџ бе ник на ме њен је у пр вом ре ду сту ден ти ма Уни вер зи те та 
Син ги ду нум у Бе о гра ду и Учи тељ ског фа кул те та Уни вер зи те та у При-
шти ни. Ауто ри ве ру ју да уџ бе ник мо же по слу жи ти и сту ден ти ма дру гих 
фа кул те та и ви ших шко ла за при пре ма ње ис пи та из со ци о ло ги је, и би ти 
ин те ре сан тан и за ши ру чи та лач ку пу бли ку ко ја је за ин те ре со ва на за дру-
штве ну про бле ма ти ку. 

Осим са др жа ја књи ге, по тре ба ма сту де на та при ла го ђен је и на чин 
об ра де и пре зен та ци је ма те ри ја ла. Ауто ри су на сто ја ли да сло же ну и ве о-
ма ап стракт ну со ци о ло шку про бле ма ти ку из ло же на што јед но став ни ји и 
ко му ни ка тив ни ји на чин, и да ти ме олак ша ју ње но раз у ме ва ње и са вла да-
ва ње. 

Ауто ри же ле да из ра зе ве ли ку за хвал ност ре цен зен ти ма, проф. др 
Вла ди ми ру Ми ли ћу и проф. др Љу би ши Ми тро ви ћу, за по моћ ко ју су им 
пру жи ли у об ли ко ва њу овог де ла и ње го вој по зи тив ној на уч ној ва ло ри за-
ци ји.  Ми ха и ло Пе шић за хва љу је сво јим ду го го ди шњим ко ле га ма с Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду: проф. др Сла во ми ру Ми ло са вље ви-



10

ћу, проф. др Вла да ну Ћет ко ви ћу, проф. др Че до ми ру Чу пи ћу, на по др шци 
ко ју су му пру жа ли при из ра ди ње го вих пред ход них књи га, из ко јих је и 
ова на ста ла, а проф. др Ми ла ну Ми ље ви ћу, на струч ним са ве ти ма у ства-
ра њу овог де ла.  

По себ ну за хвал ност Ми ха и ло Пе шић из ра жа ва су пру зи Сло бо дан ки 
Пе шић, на раз у ме ва њу и по др шци, ко је му је пру жа ла док је пи сао ову и 
све пред ход не књи ге.

Ми ха и ло Пе шић  Ав густ, 2004.
                                                                          Јо ван Ба зић
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НАУКА:ПОСТУЛАТИ,КОНСТИТУИТИВНИ
ЕЛЕМЕНТИИКЛАСИФИКАЦИЈА

1.Наукаињенипостулати

Унајширемсмислу,поднаукомсеподразумеваљудскосазнањео
природи,човекуидруштвукојерелативноодговараобјективнојстварно
сти.Оваопштаодредбанаукеуказујенањенетриосновнекарактеристи
ке.Прво,дајеоначовеководело,резултатњеговемисаонеипрактичке
делатности;друго,дајетосазнањеобјективно,јеркореспондирасобјек
тивномстварношћу,итреће,дајенаучносазнањерелативно,јертакоре
спонденцијаникаданијепотпуна,већјеувекделимичнаиапроксиматив
на.Оваквомопштомдефиницијомнаукеуказалисмонањенасуштинска
својства,алијејошувекнисмопрецизнодефинисали,јерјенисморазгра
ничилиоддругих,такођерелативноистинитихобликаљудскогсазнања.
Познатоједалаичко,здраворазумскосазнањесадржинекеосновнеисти
неосветуиживотудокојихседолазинепосреднимживотнимискуством.
Такође, уметностнампонекадпреко вредних уметничкихдела открива
многодубљеистинеоживоту,светуинамасамиманегоштоточинина
ука.Најзад,иидеологијапоредлажнихипристраснихставовасадржии
истинитеисказеодруштвенојстварности.Дакле,дабиседошлодобли
жег и прецизнијег одређења науке потребно је одредити специфичност
научнеистине,односноразграничитинаучносазнањеоддругихоблика
људскогсазнања.

Усавременојепистемологији(науционаучномсазнању)углавном
јеприхваћеномишљењедасенаучносазнањеразликујеоддругихоблика
људскогсазнањапосвомметодолошкомизвођењу.Сматраседасесистем
научногсазнањаоприроди,човекуидруштвутемељиначетириосновна
методолошкапринципа,односнопостулата.Тосу:објективност,поузда
ност,општостисистематичност.1

Овиконститутивнипринципи,односнометодолошкипостулатина
учне делатности на којима почива научно сазнање нису универзални и
1 Видети:М.Ђурић,Проблемисоциолошкогметода,Београд2009,стр.1523,В.Милић,Со

циолошкиметод,Београд1965,стр.179255;M.Cohen,ReasonandNature:AnEssayanthe
MeaningofScientificMethod,Glencoe1953,str.83114;H.Mehlberg,TheReachofScience,To
ronto1958,str.3544.
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општеважећи каошто су то, на пример, логичка правила која важе без
обзиранавремеиместо.Њихов садржаји важењеумногоме зависеод
специфичнихоколностиисторијскогразвојапојединихнаука.Међутим,
онисеистотаконемогупроизвољномењати,јерпрописујукојејезнање
научноакојеније.Свакањиховапроменаувекзначиипроменуусхвата
њунаукеињенихграницапремадругимоблицимаљудскеделатностии
људскогсазнања.

Објективностнаучног сазнања јепрвиинајважнијиметодолошки
постулатнаучнеделатности.Свако сазнањекојепретендује дабудена
учнотребадабудепресвегаобјективно.Штатозначи?Упрвомредуто
значиданаучносазнањеморабитинепристрасно,лишеноличнихставо
ва,емоција,предрасуда,каоипојединачнихигрупнихинтереса.Зараз
ликуодидеологијечијисеставовиосветуиживотупревасходнозасни
вајуначињеницамакојесуускладусаинтересимаодређенегрупеили
класе,наука,упринципу,настојидабезикаквихпредубеђењаприхвати
очевидностсвакогновогподаткаисазнања,независноодличнихочеки
вања,предрасуда,жеља,класнихидругихинтереса.Кажемоупринципу,
јер јеуистраживачкојпракситовеоматешкопостићи.„Традиционална
схватања,разнедруштвене,културне,ужелокалнеигрупнепредрасуде
супротстављајусеиотежавајузаузимањеобјективногставапремапред
метупроучавања.Поредтога,личнаидруштвенаискустваистраживача,
ограниченањеговимживотнимразвојемидруштвенимположајем,могу
такођедамуотежајудазаузмеобјективанставпремаодређенимдруштве
нимпојавама”.2Најзад,иразнигрупниинтереси,почеводкласнихпреко
националних па до професионалних, у смислу припадности одређеним
теоријскимправцимаишколама,такођеотежавајузаузимањенепристра
сногставаупроцесуистраживања.

Објективност научног сазнања, поред непристрасности, захтева и
интерсубјективнопроверавањесвихнаучнихисказа,хипотезаитеорија.
Свако сазнање које претендује на то да буде научномора пружатимо
гућностдагапроверенезависниизатокомпетентнипојединци.Двасу
услованеопходнадабинаучносазнањемоглобитиинтерсубјективнопро
веравано.Првијекомуникабилностсазнања,односнозахтевдаонобуде
израженотаквимјезичкимтерминимаисимболимачијејезначењејасно,
прецизноиразумљивосвакомекојеутојобластидовољностручан.Дру
гиуслов је јавностсазнања,односнозахтевдасвеистраживачкерадње
и поступци, почев од стварања плана истраживања, преко прикупљања
искуственеграђе,доанализеитумачењарезултата,требадабуду јавно
истакнутеиобразложенекакобибиледоступнепровери.

Најзад,принципобјективностинаучногсазнањаговоридајеонопо
свомкарактерухипотетичко,релативно,што значидаунауцинемако

2 В.Милић,Исто,стр.186.
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начнихрешењаиистина.Наиме,поштонаучносазнањеморабитиинтер
субјективноповерљиво,делатностстицањатаквогсазнањајеочитопро
цескоменемакраја.„Сваконаучнооткрићејепривремено,неизвеснои
проблематично,јерувекможебитиобеснажено,превазиђеноизамењено
некимновимрешењем”.3Наукакаопосебнаврстадуховнеактивностичо
века,захваљујућиуправометодолошкомпостулатуобјективности,стално
самасебеисправљаитимесесвепотпунијеприближаваистиниоствар
ности.

Поузданостнаучногсазнањаједругиметодолошкипостулатикон
ститутивнипринципнаучнеделатности.Свакосазнањекојепретендуједа
буденаучно,поредобјективности,морабитипоуздано,односноуприлог
својој основаностимора имати одговарајуће емпиријске доказе.Нарав
но,тонезначидасвинаучниискази,хипотезеитеоријеморајустриктно
дасетемељенаемпиријскимчињеницама.Научнаделатностсвакаконе
трпиникаквопроизвољноинеоснованодомишљање,алионанегајини
култслепеприврженостичињеницама.Захтевистриктнихобјективиста,
којиоспоравајунаучнупоузданостсвакогнаучногисказа,хипотезеили
теоријекојисенетемељенаизворнимподацимакојенемогупосматрати
независнипосматрачи,каоинапојмовимачијисесадржајнеможечулно
опажати,објективноспутавајуразвојнауке.Таквизахтевионемогућавају
смелостиоригиналностунауци,безкојихјенаучнаделатностистотако
незамисливакаоибезпоузданостисвојихрезултата.Великанаучнаот
крића,којасуотваралаплоднетеоријскеперспективе,упочеткусеуглав
номнисутемељиланастриктнимемпиријскимчињеницамаидоказима,
негонасмелостииоригиналностиупостављањуновиххипотеза.

Разуме се, залагање за смелост и оригиналност у науци не треба
схватитикаозалагањедасепоузданостнаучногсазнањазаменинекаквим
интуитивнимосећањемизвесности.Убеђењеуоснованостнекогисказа
илихипотезе,маколикобилоинтензивно,нијеустањудабилоштадока
же.„Штавише,моглобисерећидапринциппоузданостинаучногсазнања
уопштенеупућујенасубјективноубеђење,јермногинаучниисказимогу
битипоузданиувисокомстепену,иакојењиховапсихолошкауверљивост
никаква”.4Например,многиљудимисле,набазиспољашњихпосматра
ња,дасеСунцеокрећеокоЗемље,иакојенаучнодоказанодасеЗемља
окрећеокоСунца.

Трећипостулатнаучнеделатностијеопштостнаучногсазнања.На
укасеоддругихобликаљудскогсазнања,поредобјективностиипоузда
ности,разликујеипотомештојеусмеренанаоткривањеопштихвезаи
односамеђупојавама,процесимаипредметимауобјективнојстварности.

3 М.Ђурић,Исто,стр.19.

4 Исто.
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Заразликуодздраворазумскогсазнањакојесесводинаоткривањеспоља
шњихкарактеристикаивезаиодносамеђупојавама,наукатежидадоку
чиунутрашњу,скривенусуштинупојавакојеиспитујеидаутврдиопште
ирелативносталнеодносеивезекојесемеђуњимауспостављају.Даби
топостигла,онасе,заразликуоддругихобликаљудскогсазнања,служи
апстракцијом,анализомисинтезом.Наукабогатуибесконачносложену
стварностнајпрерастављаирашчлањујенањенепростијеелементе,да
би,потом,проучавајућитеелементеодвојено,дошладооногштојеуњи
мазаједничко,трајноирелативнонепроменљиво.

Степенопштостинаучногсазнањаразличитјекодпојединихнауч
нихдисциплина.Кодопштихнаука,каоштосуфизика,биологија,социо
логијаидруге,којетеженаучномобјашњењупојединихглобалнихделова
стварности, општост научног сазнања јемного већа него код посебних
наукакојеобјашњавајупојединесегментетихглобалнихделовастварно
сти.Например,научнасазнањасоциологијесунеупоредивоопштијаод
сазнањаекономије,јерсоциологијатежидаоткријесазнањакојаважеза
друштвокаоцелину,докекономијанастојидаутврдизнањакојаважеса
мозаекономскусферудруштва.

Општостнаучногсазнањаизражавасеоткривањемнаучнихзакона
иизградњомнаучнихмодела,иидеалнихтипова.Научнизакониизража
вајурелативноконстантне,општеинужнеодносемеђупојавама.Зависно
одкарактераиврста,односакојеизражавају,законимогубитидескрип
тивни,каузални(узрочни),функционални,структуралниизакониразвоја
илиеволуције.Премастепенуегзактностинаучнизакониседеленастро
гоегзактне,којипостојеуглавномуприроднимнаукама,изаконевероват
ноћеитенденцијскихправилности.

Научнимоделипредстављајуидеалнезнаковнесистемапомоћуко
јихсематематичкимпрорачунима,експериментомилилогичкоманали
зомоткривајуунутрашњискривениодносипојавекојесеистражују.Као
инаучнизакониимодели,зависноодособинекојасеузимакаоосновза
анализуделесена:описнеитеоријске,индуктивнеидедуктивне,детер
министичкеиепохастичкеитд.Конституисањунаучнихмоделауглавном
тежеприроднеиматематичкенауке,докдруштвененаукетоређечине.

Уместоформализованихнаучнихмодела,друштвенеихуманистич
кенауке,којеполазеодисторизмакаометодолошкеоснове,научноразу
мевањеунутрашњесуштинедруштвенихикултурнихпојаваобјашњавају
помоћуидеалнихтипова.Тосуапстрактнитеоријскимоделикојисеграде
идеализацијом,тј.преувеличавањемипренаглашавањембитнихконсти
тутивнихособинаодређеневрстепојава.Идеалнитипови,помишљењу
М.Вебера,њиховогтеоријскогутемељивача,имајуистуфункцијуунауч
номобјашњењукаоинаучнизакони,јерсузаконикојејепоставиласоци
олошкаиекономскатеоријанајбољипримеризаидеалнетипове.
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Четврти,последњиметодолошкипостулат,односноконститутивни
принципнаучнеделатностијесистематичностнаучногсазнања.Система
тичностјебитносвојствосвакенауке,независноодстепенаразвојакоји
једостигла.Онасеизражаваукохерентностииконзистентностиунутра
шњегпредметног,садржајног,логичкогиметодолошкогпореткаконсти
тутивнихделованауке, научних теорија, научних закона, научнотеориј
скихпојмоваисличног.

Систематичност научних сазнања постиже се, пре свега, успоста
вљањемтеоријскопојмовногпореткакојиналажедасвиосновнипојмови
којимасенепосреднокореспондирасастварношћубудуштоконкретнији
иштоадекватнијистварностинакојусеодносе,идасеизтихосновних
појмовамогупредметном,садржинскомилогичномдоследношћуизвести
сложенији,обухватнији,општијииапстрактнијипојмови.Поредустрој
ствапојмовногпоретка,систематичностнаучногсазнањасеостварујеи
установљавањемкритеријумакласификацијекојипосуштинскимособе
ностима групишу сродне чиниоце предмета науке доследно исказујући
њиховусродност,сличности,разлике,супротности,итд.Најзад,система
тичностнаучногсазнањапостижесеиизграђивањемнаучногсистемау
коме владаунутрашњасагласностизмеђуњеговихосновнихпринципа,
односнопостулата,иискуственихсазнањаконституисанихунаучнимис
казима,законимаитеоријама.

Крајњиидеалнауке,наплануњенесистематичности,јестедаствори
свеобухватаницеловитсистемкојићесезасниватинаједномнајопшти
јемнаучномпринципусагласномсаискуственимсазнањимаконституиса
нимурелативносамосталнимнаучнимсистемимаиподсистемима.Треба
истаћидајеовајидеалнаукепрактичнонеостварљивзбогсамеприроде
научнеделатности.Сванаучнасазнањасу,историјскигледано,привреме
наикаотакваона,преиликасније,бивајузамењенановим,пајепрактич
нонемогућестворитиједануниверзаланитрајаннаучнисистем,којиби
објашњаваоцелокупнустварностиважиозасвавремена.

2.Конституитивниелементинауке

Наукукаоистинитоиметодскиизведенознањеостварностиодре
ђујудвањенаконститутивнаелемента.Првијепредмет,адругијеметод.
Предметиметодсунераздвојноповезани,иједанбездругогсенемогу
конституисати.Свакосазнањеостварностиможеиматинаучникарактер
истатуссамоакојеметодскиизведено,односноакозадовољаваосновне
методолошкезахтевеобјективност,поузданост,општостисистематич
ност.Сдругестране,исправанметодистраживањанаједномодређеном
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подручјуможесеизградититеккадасеузмууобзирспецифичностипро
учаваногпредмета.

Предметнауке, унајопштијемсмислу, јестеобјективна стварност,
тј.целокупностпојава,процесаиодносакојичинетустварност.Поштоје
стварностбесконачна,постојибезбројстранаидимензијадабисемогла
изучавати;свакапојединачнанаукаизтогбескрајногисложеногкомплек
саиздвајаодређенуврступојава,процесаиодносакојисемеђупојавамаи
процесимауспостављајуиконституишесвојпосебанпредметизучавања.
Међутим,требаистаћидапредметједненаукеније,какосечестомисли,
деообјективнестварности„посеби”,независноодчовекаињеговеделат
ности.Конституисањепредметасвакенауке,односноиздвајањеконкрет
нихсадржајаипроблемаустварностикаопредметапојединихнаука,у
великојмеризависиодчовека,његоведелатностиипотреба.Дакле,пред
метмакојенаукеувекодређује„комплексновихактуелнихимеђусобно
сроднихпроблемакојинастајуупроцесупрактичнеинтеракцијечовекаи
објективногсвета”.5

Пре свега, у основи предмета сваке науке је увек одређенофило
зофско, односно онтолошко схватање стварности. Различита схватања
предметапојединихнаука,посебносоциологије,најбољисудоказзато.
Пошторазличитесоциолошкешколеполазеодразличитогфилозофског
схватањасветаисуштинедруштваидруштвенихпојава,оневеомараз
личитовидеиконкретнедруштвенесадржајекојичинењенпредмет.За
једне,предметсоциологијепредстављаиндивидуалнопонашањечовека,
задругесоцијалнаинтеракцијаљуди,затрећеоблициитиповитеинтер
акције,зачетвртедруштвенеинституције,итд.

На конституисање предмета појединих наука, поред онтолошког
схватања стварностиипојединихњеговихделова, великиутицај имаи
методкојисепримењујеуистраживачкојпраксинекенауке.Многенау
кечестопроучавајуистеделовестварности,односноистуврступојаваи
могусемеђусобноразграничититекнабазисазнајнихциљевакојесеби
постављају.Тако,например,социологијаиисторијаимајуистипредмет
изучавања,обепроучавајудруштвокаоцелинусвихдруштвенихпојава,
пасеразликаизмеђуњихможеближеодредитисамонабазисазнајних
циљева.Насупротисторији,чијијециљдареконструишеиопишепоје
диначнедруштвенедогађајеуњиховојмаксималнојконкретности,социо
логијанастојидаутврдионоштојеопштеизаједничкозасведруштвене
појаве,начинеповезивањатихпојавауцелини,каоизаконемењањаи
развојатецелине.

Осимсазнајнихциљева,честоиметодолошкипоступцикојисепри
мењујуупроцесустицањасазнањамогуодређиватиконкретнепојавеи

5 М.Марковић,Филозофскиосновинауке,Београд1971,стр.24.
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односекојиконституишупредметодређененауке.Најбољипримерзато
јепсихолошканаука.Докјеустицањусвојихсазнањабилаоријентисана
самонаексперименталнепоступке,психологијајетежиштесвојихпроу
чавањастављаланапсихологијуифизиологијуосета.Касније,саукљу
чивањеминтроспективнихметода,предметпсихологијејепроширенина
сферуподсвесног.Данас,применомметодаинтерсубјективногпосматра
ња,њенпредметјејошвишепроширен,такодаобухватапсихичкопона
шањељудиусвимњеговимоблицимаиманифестацијама.

Најзад,конституисањепредметапојединихнауказависииодчове
ковихпрактичнихпотребазасазнањимаодређеневрсте.Дабизадовољио
својесталнорастућепотребе,човекморасталнодарешавановепробле
ме,датрагазановимсазнањимаосебиисветуукомеживи.Тињегови
координиранидруштвенинапори за стицањенових теоријскихсазнања
радирешавањапрактичнихпроблема,поправилу,доводедоконституиса
њаиразвијањановихнаука.

Другиконститутивниелементнаукеје,каоштосморекли,њенме
тод.Унајопштијемсмислу,подметодомсеуглавномподразумеваначин
накојиседолазидосазнањаопредметукојиодређенанаукапроучава.
Иако је овакво одређење метода мањевише општеприхваћено, разлике
између појединихметодолошких праваца настају када треба конкретно
одредитиштаспадаунаучниметод.Савременапозитивистичкиоријен
тисана методологија под научним методом најчешће подразумева само
логичканачелаитехничкасредствакојасепримењујуунаучноистражи
вачкој пракси.Такво схватањеметода, које га редукује на логичка пра
виласазнањаитехникуистраживања,непотпунојеиједнострано.„Као
истраживачкапраксанекенауке,методувекзависиодњеногсадржајаи
збогтогасенеможеодредитисамоопштимлогичкимначелимаиупо
требљаванимтехничкимсредствима.Разненаукепримењујуусвојимис
траживањимаистатехничкасредства,аипаксенеслужеистимметодом
управозбогсвогразличитогпредметакојизахтеваразличитоприлажење
стварности”.6Методологијазасновананадијалектицинаучниметодсхва
тазнатношире.Онаподњимподразумевадијалектичкојединствологич
кихначелаиправила,теоријскихсазнањаостварностиипрактичнихрад
њиитехничкихсредставакојасепримењујууистраживачкојделатности.7

Први,логичкидео,обухваталогичкаправилаинањимазасноване
мисаонерадњекојесекористеупоступкунаучногсазнања.Овајдеомето
дајеуниверзалан,јерсепоступакнаучногсазнањаусвимнаукамаврши
поустаљенимфазамаилогичкимправилима.

6 В.Милић,Исто,стр.159.

7 С.Милосављевић,Истраживањеполитичкихпојава,Београд1980,стр.158.
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Други,теоријскоепистемолошкидеонаучногметода,којисечесто
називаопштимтеоријскометодолошкимприступом,обухватапретходна
теоријскасазнањаопредметукојисеистражује,каоиосновнасазнајна
начелакојаслужекаооријентириопштипутоказуистраживању.Тонису
коначна,већпретходнасазнањакојапомажудаседођедонових,егзакт
нијихиплодоноснијихсазнања.Набазитихсазнањанаучникградипола
зну,хипотетичкувизијустварностиилиделастварностикојиистражујеи
постављаосновнеметодолошкепринципекојитребадаобезбедерелатив
нуобјективностиистинитостсазнања.

Заразликуодпрвогделанаучногметодакоји јеуниверзалан,овај
деометодајеспецифичанипосебанзасвакунауку,јерзависиодпредмета
којиодређенанаукапроучава.Штавише,умногимдруштвенимнаукама,
уследразличитогсхватањасуштинедруштвенихпојаваињиховееписте
молошкеприроде,примењујусеразличититеоријскометодолошкипри
ступи.Усоциологији,например,одњеногконституисањапасведода
нас,присутнојемноштворазноврснихметодолошкихприступа,одкојих
сунајзначајнијипозитивизам,Марксовадијалектикаиисторизам.

Трећидеонаучногметода,којисечестоназиватехникомистражи
вањачинеметодеитехникекојесекористеуистраживачкојпракси.Ту
спадају,упрвомреду,методе,поступцииинструментикојимасеврши
прикупљањеискуственеграђе,њеносређивање,упоређивање,аделоми
експликација.Некиодтихметодаипоступакасууниверзални,примењују
сеусвимнаукама,доксудругиспецифични,саображениспецифичности
појавакојесеистражују.Социологијаидругедруштвененаукеусвојој
истраживачкојпраксичестокористенаучнеметодекојесепримењујуи
уприроднимнаукама,каоштосу,например,посматрање,експерименти
сање,мерење,идр.Међутим,социологијаизграђујеивластитеметодеи
техникепопутанкете,интервјуа,теста,анализесадржајаидругих,којису
примерениспецифичнојприродипојавакојеонаистражује.

Накрају,требајошједномистаћидасусватринаведенаделаме
тода: логички, теоријскии техничкимеђусобно тесноповезана, и само
њихово неодвојиво јединство гарантује плодотворне резултате у истра
живачкој пракси. Савремена позитивистички оријентисана методологи
ја,којатеоријскасазнањаопредметуистраживањанесматрасаставним
деломнаучногметода,уистраживачкојпраксипоказујеизразитутеориј
скунемоћинеплодотворност.Позитивистичкиоријентисанасоциологи
јасвевишетонеувулгарниемпиризамипукоописивањепојава,јерјој
недостајуопштатеоријскасазнањазанаучнуекспликацијуиобјашњење
чињеница.„Историјскијесоциологијабила,а јошиданасостаје,пише
Кернс,дескриптивнанаука;онанедајеобјашњење,аслогичкоггледи
шта,свињениисказиимајуистизначајинемогуслужитиједнидругима
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каооснов.Тојенаукадиректнозасновананарастуренимчињеницама,ко
јенисусједињенеприменомједнеопштехипотезе...Кадаусоциологији
будуусвојенехипотезе,којемогубитипровераване,онаћепостатинаука
којаобјашњава,тимећесењенечињеницеспојитиуједнуцелину”.8

Једнакутеоријскунемоћинеплодотворностуистраживачкојпракси
показујуионеметодолошкеконцепцијекојенаучниметодсводенаскуп
апстрактнихтеоријскихпринципапомоћукојихсеобјашњавастварност
безикаквогослонцанареалнупраксу.Марксистичкасоциологија је,на
пример, највећимделомдоскора била апстрактно догматско умовање о
друштву,којасесапрезиромодносилапремаемпиријскимистраживањи
маитехникамакојесеуњимакористе.

3.Класификацијанаука

Дабисмопотпунијесагледалиприродуикарактернаучнеделатно
стииодредилиместосоциологијеусистемунаучног знања,морамосе
позабавитиипроблемомкласификацијенаука.

Одмахтребанагласитида јесвакаподеланауканаврсте,односно
њиховакласификација,вештачкаиусловна.Светјеусвојојоснови,као
штојепознато,јединствен,јерсусвепојавеуњемумеђусобноповезане
иутичу једнанадругу.Зато јесвакоиздвајањепојединихделовасвета,
појединихврстапојавакојесачињавајупредметпојединачнихнаука,увек
вештачкоикрајњеусловно.

Но,ипоредтогачестосеприбегаваподелинаука.Тосечиниизчи
стопрактичнихразлогадабисеомогућилавећаспецијализацијаиду
бљесагледавањепојединихсегменатабесконачносложенеикомплексне
стварности.

Целокупансистемнауканајчешћеседелинапетвеликихкомплек
са: филозофске, математичке, природне, психолошке и друштвене нау
ке.9„Подфилозофскимнаукамауглавномсеподразумевајуоненаукекоје
утврђујунајопштијасазнањаоприроди,друштвуиљудскоммишљењу,
као јединственим деловима универзума.Математичке науке су инстру
менталненауке.Онесенебавениописивањемниобјашњењемискустве
нихчињеница,већизграђивањеминструменатасазнањакојимаседруге
наукемогуслужитиуостваривањусвојихциљева”.10Природненаукепро
учавајуприродууужемсмислу, односнонеорганскеиорганскепојаве,

8 Наведенопрема:В.Кораћ,Марксисавременасоциологија,Београд1976,стр.389.

9 А.Стојковић, „Класификацијанаукаипроблемњиховог јединства’’,Дијалектика I, 1966,
стр.108.

10 М.Марковић,Исто,стр.19.



22

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

укључујућиичовекакаоприроднобиће,докједруштвосасвимсвојим
манифестацијама,укључујућиичовекакаодруштвенобиће,предметиз
учавањадруштвенихнаука.Награнициизмеђуприроднихидруштвених
науканалазесепсихолошкенаукејерпроучавајупсихичкиживотчовека
којиједеломприродна,аделомдруштвенапојава.

Усвакомодовихкомплексанаука,наосновутакозванихкласифика
цијскиханалогона,издвајајусепосебненауке,којесусличнепокарактеру
иструктурисвојихпредметаилиметода.Наосновупредметнихкласифи
кацијскиханалогона,усвакомодовихкомплексаразликујесепресвега
општеипосебненауке.Првеизучавајуопштаизаједничкасвојствапојава
којечинеодређеникомплексстварности,адругепојединеделове,одно
сносегментестварностиуоквирутихкомплекса.Тако,например,међу
друштвенимнаукама,поредсоциологијекаоопштенаукекојапроучава
друштвокаоцелину,постојинизпосебнихнаука,почеводекономије,пре
коправа,дополитикологије,којепроучавајупојединесфередруштвеног
животаљуди.Наосновуистих,предметниханалогона,честајеиподела
наука на емпиријске и егзактне, при чему се под емпиријскимнаукама
подразумевајуоненаукекојезасвојпредметпроучавањаимајустварии
чињеницекојесудоступнечулимаиискуству,аподегзактнимонекоје
испитујуструктуре,односеизаконекојимогубитиматематичкиизраже
ни.Оваподеланаукајекрајњеусловна,јерсваканаукаполазиодреалних
ствариипредмета,али,какокажеМаркс,неостајеначулнојгрубојпред
метностинепосреднодатихствари,негопродиреуњиховурефлектовану
предметностукојунеулазиниједанатомтвариприродеипутемоткрива
њазаконаомогућавачовекуобјашњењеимењањесвета.

Наукесе,осимпопредмету,делеипометоду.Наосновуметодских
класификацијскиханалогонаонесеобичноделе,надескриптивнеиекс
пликативненауке.Дескриптивнимнаукаманајчешћесесматрајуонена
укекојеописујупојаве,аекспликативнимонекојеихобјашњавају.Иова
поделајерелативна,јерједескрипцијакаонужнафазаупоступкунаучног
истраживањазаступљенаусвимнаукама.Безтемељног,свестраногипре
цизногописабилокојихпојаванемогуће јењиховонаучнообјашњење.
Ипак,експликацијаидескрипцијанисуусвимнаукамазаступљенеуис
тојсразмериизатосемогуусловноиздвојитинаукекојеимајупретежно
дескриптивни карактер (географија, анатомија итд.) од оних које имају
претежноекспликативникарактер(физика,хемија,социологија,економи
јаидр.).

Поредподеленаосновупредметнихиметодскихкласификацијских
аналогона,наукесејошделеипољудскојсврси.Тусепресвегаразликују
индикативнеинормативненауке.Подиндикативнимнаукамауглавномсе
подразумевајунаукечијисуобјектиистраживањанезависниодчовекаи
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његовихжеља,ставоваивредности.Тусенајчешћесврставајукомплек
си природних,математичкихи психолошкихнаука.Насупрот томе, све
друштвененауке,којепроучавајудруштвенепојавеиучијојосновилеже
људскежеље,интересиитежње,обичносесматрајунормативнимнаука
ма.Неопозитивистисвимнормативнимодноснодруштвенимнаукамане
гирајунаучнистатус,тврдећидаоненемогубитиаксиоматскизасноване
исупротстављајуиминдикативненаукекаојединоаподиктичкиизвесне.
Такветврдњесуапсурдне,јерјеподеланаиндикативнеинормативнена
уке,каоисвакадругаподела,релативна.Иједнеидругенаукесадржеин
дикативнеивредноснонормативнесудове,иначенебибиленауке.Сама
истина,којојтежесвенауке,укључујућиииндикативне,људскијеатри
бутикаотаквајеодређенаљудскавредност.Сдругестране,нормативне
науке,каоииндикативне,имајузасвојпредметтакођесветкојипостоји,
којијестваран,мадачињеницекојеонеиспитујуимајуисвојевредносно
значење.

Пољудскојсврси,наукесејошделенафундаменталнеипримењене.
Прве,фундаменталненауке,истражујусвојпредметбезобзирананепо
среднуприменусвојихрезултатаупракси.Њиховаоткрићаслужекаопо
лазнапремисазаизвођењеосновнихставовапримењенихнаука.Таквена
укесу,например,теоријскафизика,општабиологија,општасоциологија
идр.Примењененаукеистражујусвојпредметпрвенственосациљемда
њиховирезултатислужепракси,односнорешењуодређенихпрактичних
проблема.Туспадајуразнетехничке,затиммедицинскедисциплине,као
ипримењенесоциологије.Иоваразлика,каоисведруге,јестеусловна
изатоњенопренаглашавањештетикаконауцитакоипракси.Нематео
ријскоготкрићакојепреиликаснијенеслужипракси,каоштонемани
епохалнихтеоријскихоткрићабезослонцанапраксуипримењененауке.

ПРЕДМЕТСОЦИОЛОГИЈЕИЊЕНОДНОС
ПРЕМАСРОДНИМНАУКАМА

1.Теоријскеконтроверзеопредметусоциологије

Социологија је, како се изњеног назива, може закључити, општа
наукаодруштву.Међутим,пошто јетокомразвојасоциологијенастало
мноштворазличитихправаца који су различито схватали суштинудру
штвенихпојаваиопштуприродуљудскогдруштва,насталасуиразличи
тасхватањањеногпредметапроучавања.Многикритичарисоциологије,
збогтихразликаугледањунањенпредмет,често јојоспоравајустатус
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науке.Текритикесупотпунонеосноване,чакиапсурдне,јерјезахтевза
потпуномједнообразношћуусхватањупредметабилокојенаукесупротан
самојприродинаучнеделатности.Наука,чијијеосновнициљтрагањеза
истином,сталносеразвијаитражисамасебе.Сваканаукаусветлунових
сазнања,аирастућихчовековихпотребакојетребадазадовољава,изнова
дефинишесамусебе,проширујућисвојпредметистраживањановимпро
блемимаиразвијајућиновеметодезањиховоизучавање.Отудасуразлике
усхватањупредметапроучавањаприсутнеусвимнаукама,особитодру
штвеним,анесамоусоциологији.„Акокритичаризнајуштогододругим
наукама,пишеСорокин, ван социологије, каошто суправо, економија,
историја,политичкенауке,психологијаитд.,ондаморајупризнатидасу
оведисциплинеуприближноистомстањудивљинеукомесесоциологија
налази.Самооникојизнајуњиховуприродуванононеколикоуyбеникаи
њиховогположајауобластиовихнаука,могувероватидасуонестандар
дизованеидоброочешљане”.11

Одбилокоједруштвененауке,паисоциологије,нереалнојеочеки
ватидапостигнеонајстепенпредметногјединствакојијекарактеристи
чанзаприродненауке,јерјепредметизучавањадруштвенихнаукамного
сложенијиикомплекснији,аузтоисоцијалноикласноусловљен.Свако
копроучавадруштвенепојавеприступаимнеупоредивовишесагледи
штасвогдруштва,својекласе,свогположајаудруштву,негоонајкопро
учаваприроднепојаве.

Радицеловитогразумевањакарактерасоциологијекаонаукеуна
редномизлагањупружићемократакприказсхватањањеногпредметаод
конституисањадоданас.

Француски филозоф и социолог Огист Конт (17981857), који се
сматраоснивачемсоциологије,поредименапрвијеодредиоињеноместо
усистемунаукаиутомсклопупредметњеногпроучавања.Усвомпозна
томделуКурспозитивнефилозофијеКонтјецелокупнустварностподе
лионашестврстапојава,иускладустим,поначелурастућеопштости
икомплексности,изградиосистемкојиобухваташестнаука:математику,
астрономију,физику,хемију,биологијуисоциологију,коју јеупочетку
назвао социјалномфизикомакасније социологијом.Првечетиринауке
математика,астрономија,физикаихемијапроучавају,поКонту,неор
ганскепојавеинеорганскисвет,апоследњедвебиологијаисоциологија
органскепојавеиорганскисвет.Биологијакаоприроднанаукаизучава
биолошкеорганизме,њиховуорганизацијуи развитак, док социологија
каодруштвенанаукапроучаваљудскуврсту,односнољудскодруштвокао
целину,његовуструктуруиразвитак.
11 П.Сорокин,Социологија,II,Београд1933,стр.519.
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Следећи,тадавладајући,механицистичконачелопокомесвепојаве
имајусвојустатичкуидинамичкудимензију,Контјеисоциологијуподе
лионасоцијалнустатикуисоцијалнудинамику.

Социјална статика, или општа теорија спонтаног реда људских
друштава,проучавадруштвоустањумировања,бависеистраживањем
основнихелеменатадруштвенеструктуреиодносимакоегзистенцијекоји
сеизмеђуњихуспостављају.Уизучавањудруштвеногпоретка,односно
спонтаногредаљудскихдруштава, социологија, сматраКонт, требапо
себнупажњудапосветиутицајувладајућихидеја,политичкевластиира
зноврснихприроднихфакторакаоштосубиолошкасвојстварасе,борба
запросториизворехране,климаитд.накохезијуиинтеграцијудруштва.

Социјалнадинамика,илиопштатеоријаспонтаногпрогресачове
чанства,проучавачиниоцеизаконитостидруштвеногразвиткаипрогре
са.Она,сматраКонт,особитупажњутребадапосвећујеразвиткуљудских
идеја, јер суонепокретачка снагадруштвеногразвоја.Људскамисаои
људскиродусвомразвиткупрошлисукрозтрифазе:теолошку,метафи
зичкуипозитивну(научну).Задатаксоцијалнединамикеје,сматраКонт,
даобјасникакосвакиодовихтријуобликамишљењапроизводиновдру
штвенипоредак.

ГотовоистовременосаКонтом,КарлМаркс(18181883)иФридрих
Енгелс(18201895),такођезаснивајунаукуодруштвукојуназивајуисто
ријскиматеријализам.Иакосукласицимарксизмасоциологијидалидру
гиназив,онинису,какосечестопогрешномисли,створилиновунауку
одруштву,различитупоњеномпредмету,одонекојујезасноваоКонт.У
основи,радилосеоједној,истојнауци,којајезасвојпредметпроучавања
ималаглобалнодруштво,самосукласицимарксизмадругачијеодКон
тасхватилињенудруштвенуулогу.НасупротКонту,којијесоциологији
намениозадатакдабудефактордуховнеинтеграциједруштваиочувања
друштвеногпоретка,МарксиЕнгелссуновунаукуодруштву,историјски
материјализам, видели превасходно као револуционарну, преображава
јућуснагудруштва.Становиштестарогматеријализмаје,сматраМаркс,
грађанскодруштво,докјестановиштеновог,историјскогматеријализма
подруштвљеночовечанство.ОвеМарксовемислијасноговоредасуЕн
гелсионновојнауципоставилизадатакдакритичкимистраживањемгра
ђанскогдруштваоткријесоцијалнеснагеизаконењеговогпревазилажења
новимбескласнимдруштвом.

Ускладусаоваквимвиђењемулогесоциологије,односноисториј
скогматеријализма,оснивачимарксизмасуразвилиидругачијиприступ
упроучавањуљудскогдруштваиисторије.Пошавшиодсазнањадајесу
штиначовекауњеговојсврсисходнојипроизводнојделатности,Маркси
Енгелссузасновалиновоматеријалистичкосхватањедруштва,атимеи
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другачијуконцепцијунаукеодруштвууодносунаКонта.Друштвозањих
нијекаозаКонтаколективниорганизам,заснованнасагласностиљуди,
негоукупностљудскихделатностииодносамеђукојимапримаранзна
чајимаделатностпроизводњематеријалнихдобараиодносакојисеутој
делатностиуспостављају.Затоисторијскиматеријализам,односносоцио
логијаупроучавањудруштваињеговеструктуретребадапођеодначина
производње,јерначин„производњематеријалногживотаусловљавапро
цессоцијалног,политичкогидуховногживотауопште”.12

Ускладусасвојимсхватањемчовекаидруштва,класицимарксизма
суизградилиновоматеријалистичкосхватањеисторијеиновнаучнипри
ступњеномизучавању.ЗаразликуодКонта,којијенаисторијскиразви
такгледаокаонадуховниразвитак,односнонапредовањеопштегсистема
људскогмишљењаодједногступњакадругом,МарксиЕнгелссуцело
купнуљудскуисторијусхватиликаопроизводњучовекапомоћуљудског
рада.Ускладусатимонисууначинупроизводњематеријалногживота,
односноујединствуипротивуречностипроизводнихснагаипроизводних
односа,открилиосновицуљудскеисторијеиобјективаннаучникритери
јумзањенообјашњење.

Контов иМарксов савременикХербетСпенсер (18201903), један
одпионираграђанскесоциологије,схватасоциологијукаоопштунаукуо
људскојврсти.ЉудскодруштвокојејезаСпенсера„социјалниорганизам”
подлежеистимзаконимакаоибиолошкиорганизамрасту,структуирању
идиференцирањуфункција.Предметсоциологијекаопозитивненаукесу
управо„рашћење,развитак,структураидруштвенефункцијескупинекао
производаузајамнеакцијељудичијаприродасадржиособинезаједничке
целомчовечанству,затимпосебнеодликесвојственеодређенојрасииин
дивидуалнеособине”.13

Упроучавањудруштвакаоскупинељудисоциологија,поСпенсеру,
требадаполазиодсвојставаљудикаопојединачнихчланова,билодасуто
особинезаједничкељудскојприродиуопште,целомчовечанствуилисамо
одређенимрасама,или,пак,самољудимакаопојединцима.Тојенужно,
сматраСпенсер,јерједруштвозаразликуодбиолошкогорганизма,којије
реална,стварнацелина,агрегатјединкиибезпознавањакарактеристика
исвојставатихјединкинемогућејесазнатиодликедруштвакаоцелине.

СличноСпенсеру,социологијуињенпредметсхватаиЛудвигГум
плович(18381909).Он,каоиСпенсер,сматрадаљудскодруштвоподле
жебиолошким законитостима,посебно законуборбе заопстанак.Људ
скескупинеруковођенесвојимматеријалниминтересимаводепоњему
непрекиданмеђусобни рат кроз који се обликују друштвени поредак и
12 К.Маркс,Прилогкритициполитичкеекономије,Београд1959,стр.8.

13 H.Spencer,Introductionàlasciencesociale,Paris1982,str.56.
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људскаисторија.Задатаксоциологијекаоопштенаукеодруштву,сматра
Гумплович,јестедапроучаваљудскескупинеињиховемеђусобнеодносе
иданабазитогпроучавањаутврдикакоуниверзалнибиолошки„закони
дејствујуудруштву,даоткривапосебнеефектекојеизазивајутизакони
на друштвеномподручју, инајзад, да откривапосебнедруштвене зако
нитости”.14ЗаразликуодСпенсера,Гумплович,којидруштвосхватакао
реалнуцелинуанекаоагрегатјединки,сматрадапојединацнеманикакав
значајзасоциологију.„Социологијажртвујепојединца,пишеон,наолтар
својеистраживачкеметоде.Човек,крунастварања,зачетникисторијских
збивањакакотомислеисторичарион,којикаомонархилиминистар
водисудбинународаускладусасвојомвољом...постајеусоциологији
безначајнабројка.Чакинајмоћнијидржавник је упуној супротности
самишљењемисторичарасастановиштасоциологијесамослепооруђе
уневидљивојалисвемогућојруцидруштвенегрупекојаисама,сасвоје
стране,подлежегвозденимзаконимаприроде”.15

Као реакција на Спенсерово и Гумпловичево претежно натурали
стичкосхватањедруштваинаукеодруштву,крајемXIXипочеткомXX
векајављасепсихолошкосхватањедруштва,којесоциологијутретиракао
наукуоиндивидуалномљудскомпонашању.Премаовомсхватању,чијису
главнизаступнициТардиВебер,задатаксоциологијеједаоткривауну
трашњепсихолошкесилеичиниоцекојипојединцепокрећунаодређена
понашања.Кадаоткријепсихолошкуструктурупојединцаиправилности
понашања индивидуа, социологија, по њима, долази до кључа за обја
шњењедруштвеногживотаљудијер,наводно,задруштво,којесесхвата
каозбирпојединаца,важеистеправилностикаоизаиндивидуу.Зачетник
психолошкогсхватањадруштваинаукеодруштвујефранцускисоциолог
ГабријелТард(18431904).Онизворисуштинудруштвеногживотаљуди
видиуинтерменталнојактивностипојединацазаснованојнаинвенцијии
имитацији.Ускладусатим,каоосновноподручјепроучавањасоциологи
јеТардозначавапроцесширењапостојећихистварањановихинвенција
односнопроналазакаиизумауразличитимобластимадруштвеногживота
људикрозопречнеталасеимитације,сукобаиадаптације.

МаксВебер (18641920), најистакнутијинемачки социолог, такође
схватасоциологијукаонаукуоиндивидуалномљудскомпонашању.Соци
ологијајезањега„наукакојахоћедаразумеитумачидруштвеноделањеи
тимеобјасништојеузрочноуњеговомтокуиуњеговимпоследицама”.16
Дакле,предметсоциологије,поВеберу,једруштвеноделање,односнопо
14 Наведенопрема:Ј.Горичар,Прегледсоциолошкихтеорија,Београд1962,стр.99.

15 Исто,стр.97.

16 М.Вебер,Привредаидруштво,Београд1976,томI,стр.3.
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нашањепојединацакојеимаунутрашњезначење,смисаозаактераикоје
јеусмеренопремапонашањудругогпојединца.Њенциљједаметодом
разумевањаобјасниунутрашњепобудеициљевекојипокрећупојединце
наодређенапонашањаидаоткријеопштеправилностиуљудскомделању
уразличитимобластимадруштвеногживота.

Насупротиндивидуалнопсихолошкомсхватањудруштваинаукео
друштву,почеткомXXвекајављајусесхватањакојасоциологијутрети
рајукаонаукуодруштвениминституцијама.Зачетниковихсхватањаје
познатифранцуски социологЕмилДиркем (18581917).Супротставља
јућисепристалицамаиндивидуалногпсихологизма,Диркемтврдидасе
друштвениживотљудинеможесвестинаиндивидуалнопонашање,јер
друштвоосећа,делаимислисасвимразличитоодизолованихчланова.
Поштоједруштвенонесводљивонаиндивидуално,предметсоциологи
јекаонаукеодруштву,поњему,нијепојединачнопонашање,негосуто
устаљениобрасциколективногпонашањачијасеосновицаналазиуста
њимаколективнесвестинесводљивимнаиндивидуалнесвести.

ПолазећиодДиркемовогучења,његовиследбенициМарселМоси
ПјерФоконеусвомпознатомчланку„Социологија”,који јеобјављену
великојфранцускојЕнциклопедији,одређујусоциологијукаонаукуоин
ституцијамакојесу„скупустановљенихрадњиимисли,којепојединци
предсобомналазеикојеимсемањевишенамећу”.17Овоодређењесоци
ологијеињеногпредмета,којесудалиДиркемовиученици,прихватаоје
исамДиркем.

Поредфранцуских,изнатанбројамеричкихсоциологатретирасо
циологијукаонаукуодруштвениминституцијама.ФлоријанЗнанијецки,
познатиамеричкисоциологпољскогпорекла,дефинишесоциологијукао
емпиријскунаукуоинституцијамакојесхватакаоорганизованегрупеу
којимасестварајуиндивидуалнеигрупнеулогеприлагођенекултурним
обрасцима.Наготовоистоветанначинсоциологијуињенпредметодре
ђујеиРобертЛинтон.Поњему,социологијаиантропологијапроучавају
„институцијекаокомбинацијеправила,статусаиулога,ауједноињихове
културнетековине”.18

Настојећидасоциологијуосамосталеуодносупремапосебнимдру
штвенимнаукама,једанбројнемачкихиамеричкихсоциологајеуодре
ђивањупредметањеногпроучавањапошаоодформалистичкогсхватања.
ПрвиунизутихауторабиојеГеоргЗимел(18581918).Социологијајеза
њега геометрија друштва.Она, попут геометрије, проучава облике дру
штвеногживотаљуди,доксепосебнедруштвененаукебавесадржајем
друштвениходноса.ДруштвениживотљудизаЗимелајеинтерперсонал

17 М.Мос;П.Фоконе,Осоциологији,Београд1940,стр.50.

18 Наведенопрема:G.Gurvich,SociologijaI,Zagreb1966,str.25.
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ниодносизмеђупојединаца.Садржајетиходносаињиховерезултатеи
творевинепроучавају,свакаусвојојобласти,посебнедруштвененауке,
доксоциологијапроучаваобликетиходносаподређеностинадређеност,
сукобеисарадњуислично,вршећињиховопис,класификацијуиобја
шњење.

СледећиЗимела,ФонВизејеусвомделуСистемопштесоциоло
гијеразрадиочитавсистемформалнесоциологије.Социологијајезањега
део антропологије. За разлику од антропологије, која проучава човеков
животуцелини,социологијаиспитујесамооноштојемеђуљудско,онаје
„теоријаодносамеђуљудима”.Међуљудскоусвомелементарномоблику
јављасе,поВизеу,каодруштвенипроцесспајањаираздвајањапоједи
наца.Предметсоциологијесууправотиелементарнипроцесиспајањаи
раздвајањапојединацаињиховипотпроцеси:приближавање,прилагођа
вањеиудруживање,односноутакмица,опозицијаиконфликт.19Социоло
гијуињенпредметсличноодређујуамеричкисоциолози,присталицетзв.
„чикашкешколе”:Парк,Барџес,Богардусидр.Изањихјесоциологија
теоријадруштвениходноса,или,какоонитокажу,„теоријасоцијалних
интеракција”.ПаркиБарџес,например,основнимпољемсоциолошког
проучавањасматрајутакмичење,конфликт,прилагођавањеиасимилаци
ју, јер се поњима све социјалне интеракцијемогу свестина та четири
главнатипаинтеракције”.20

Усавременојсоциологији,посебноамеричкој,свевишепристалица
стичефункционалистичкосхватањесоциологијеињеногпредметапро
учавања.ТалкотПарсонс,творацовогсхватања,тежећидаобједините
оријскоучењеСпенсера,ДиркемаиВебера,дефинишесоциологијукао
науку„којаизучавасоцијалнесистемекојисесастојеуинтеракцијамапо
нашањаиочекиванихулогаинтеракцијамаусмеренимпремазаједничкој
лествицивредности, стабилизованој у структурамакоје се заснивајуна
институционализацијикултурнихузора,правилаистатуса”.21Преведено
наобичанјезик,социологија,поПарсонсу,требадапроучавадруштвени
системсхваћенкаоскупповезанихулога,тј.делатностикојепојединци
вршеускладуавредностимаинормаматогасистема.

НасличанначинсоциологијуињенпредметсхватаиПитиримСо
рокин,такођесавремениамеричкисоциолог.ЦелокупнустварностСоро
кинделинатридела:анорганску,органскуисуперорганску,односносо
циокултурну.Предметсоциологијејесуперорганскидеостварности,који
настајекаорезултатменталнихинтеракцијаљуди,заснованихнакултур
нимвредностимаинормама.Насупротпосебнимнаукама,којепроучава
јупојединесуперорганскефеномене,социологија,поСорокину,проуча
19 L.Vize,SistemderAllgemeinenSociologie,München1933,str.101121.

20 R.Park;E.Burgess,InterducliontutheScienceofSociologi,Chicago,str.506.

21 T.Parsons,TheSocialSistem,GencoeIlinois1951,str.552.



30

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

ваоноштојезаједничкоусвимсуперорганскимфеноменимаињихову
функционалнуповезаност.„Социологија јебила, јестеибиће,пишеон,
наукаоопштимсвојствимакласе,социјалнихпојаваиодносимамеђуњи
ма,илијенећебити”.22

Присталицебихевиоризмасматрајудајепредметсоциологијељуд
ско понашање које схватају као реаговање човека, појединца на стиму
лансеодноснонадражајекојидолазеизњеговогокружења.Тинадражаји
могубитидругиљуди,култураиприрода.ТакопремаФ.Гидингсусоци
ологијатребадаистражујеплурализампонашањаљуди,односнодаобја
снињеговугенезу,интеракцију,диференцирањеифункционисање,узи
мајућиуобзиризражењеваријабле:1)стимулацијуи2)мањуиливећу
сличностреаговања.

Сматрајућидадосаднаведенасхватањасоциологијеињеногпред
мета, једностранимнекисоциолозисе залажу закомплекснијиприступ
њеномпредмету.МеђуњимајенајзначајнијифранцускиЖоржГурвич.У
свомпознатомуџбенику,ондефинишесоциологијукао„наукукојапро
учава тоталне друштвене феномене у целокупности њихових видова и
њиховакретањасврстајућиихудијалектичкиизраженемикросоцијалне,
групационеиглобалнетипове,којинепрекиднонастајуинестају”.23Гур
вич све тоталнефеномене, под којима подразумева сложене друштвене
појаве,састављенеизвишечинилацаодносно„спратова”распоређених
„дубински”,делинадвеврсте:„обликедруштвености”и„реалнеколек
тивне јединице”.Облике друштвености, у које спадају микросоцијалне
појаве„ми”и„односисадругима”проучава,поГурвичу,микросоциоло
гија,доксуреалнеколективнејединице,друштвенегрупе,класеиглобал
надруштвапредметмакросоциологије.

Поред Гурвича, за комплексније схватање социологије и њеног
предметазалажесеисавремениенглескисоциологМорисГинсберг.Он
социологијипостављатриглавназадатка:прво,даизвршикласификацију
типоваиобликадруштвениходноса,посебноонихкојиулазеуинститу
цијеиасоцијације;друго,даистражујеодносеизмеђуразличитихстрана
илифакторадруштвеногживотаљуди (например, између економикеи
политике,религије,моралаитд.);треће,даоткривафактореиусловедру
штвенихпроменаипостојањадаби,уколикојетомогуће,дошладоспе
цифичнихсоциолошкихзакона,којисеразликујуодзаконаштовладајуу
животуисвестииндивидуалногорганизма.24

Међумарксистичкиоријентисанимсоциолозимаразликеусхватању
предметасоциологијесузнатномањенегомеђуграђанскимсоциолози
22 П.Сорокин,Социологија,томII,исто,стр.525.

23 Ж.Гурвич,Исто,стр.36.

24 М.Поповић,Предметсоциологије,Београд1966,стр.31.
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ма.То јеиразумљиво, јерониполаземањевишеодзаједничкогМарк
совогсхватањадруштва.Тазаједничкатеоријскаоријентацијаусловила
јеиприличанстепенсагласностиуприступупредметусоциологије.Ме
ђутим,имеђусоциолозимамарксистичкеоријентацијепостојеодређене
разликеусхватањусоциологијеињеногпредмета.Онепотичуделомиз
различитогсхватањаодносасоциологијеиисторијскогматеријализма,а
деломизразличитихтеоријскихиидеолошкихутицајакојесупоједини
научниципретрпелиусвомнаучномформирању.

ЈеднагрупаМарксовихиЕнгелсовихследбеника,сматрадасусо
циологијаиисторијскиматеријализамидентичнипојмови,односнодаје
оноштосеназивасоциологијомзаправоисторијскиматеријализамалисе
међусобноразликујупосазнајнимциљевима.

НиколајБухарин,једанодводећихсовјетскихтеоретичарапослере
волуције,сматраоједасесоциологијаиисторијскиматеријализампред
метноисадржинскипотпунопоклапају,алидасуњиховисазнајнициље
виразличити.Буржоасканаукаодруштву,којасеназивасоциологијом,
настоји,поњему,даоправдапостојећибуржоаскипоредак,чакионкада
истичедајеослобођенасвакеидеологије,даје„чистанаука”,докјемарк
систичканаукаодруштву,познатаподименомисторијскиматеријализам,
радикалнакритикатогпоретка;онатежиослобађањупролетаријата,ати
меицелогчовечанства,одсвихобликапотчињеностииексплоатације.
„Радничкакласа,пишеБухарин,имасвојупролетерскусоциологију,која
јепознатаподименомисторијскимастеријализам,којијеопштатеоријска
наукаодруштвуизаконимањеговогразвоја.25

СледећиБухарина,већинасовјетскихтеоретичараје,сведоХХкон
гресаКПСС,такођеизједначаваласоциологијуиисторијскиматеријали
зам.Усовјетскомуџбеникуисторијскогматеријализма,објављеном1954.
године,социологија,тј.историјскиматеријализам,дефинишесекао„на
укаоопштимзаконимаразвиткадруштва”,која„изучавазаконеразвитка
друштвакаоцелине,узајамниутицајсвихстранадруштвеногживота.Она
одговаранапитањечимесеодређујекарактердруштвеногуређења,чиме
јеусловљенразвојдруштва,прелазодједногдруштвеногуређењанадру
го”.26Осимсовјетскихтеоретичара,иАнриЛефевр,познатифранцуски
социологмарксистичкеоријентације, такођеизједначаваисторијскима
теријализамисоциологију.Онсматрада јеМарксовоматеријалистичко
схватањеисторије,којејенасталоиформулисаноупериодуод1844.до
1854.године,„научнасоциологија”и„даносиимекојејепосталокласич
но:историјскиматеријализам”.27

25 Н.Бухарин,Теоријаисторијскогматеријализма,Београд1953,стр.1718.

26 Ф.Константинов,Историјскиматеријализам,Москва1954,стр.5.

27 А.Лефевр,Марксизам,Београд1958,стр.45.
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Друга,немањагрупаМарксовихследбеникаправиразликуизмеђу
социологијеиисторијскогматеријализма.Поњима,историјскиматери
јализамсадржиопштасазнањаоприродиикрајњемузрокуцелокупног
друштваисвихдруштвенихпојавакојасоциологијиидругимдруштве
нимнаукамаслужекаооријентириопштипутоказупроцесуистражива
њадруштваидруштвенихпојава.

ТодорПавлов,једанодонихкојиправеразликуизмеђуисторијског
материјализмаисоциологије,дефинишесоциологијукаоопштутеоријску
наукуодруштвукојасеконцентришенапроучавањедруштвенихструк
тураиструктуралнихзаконитости,итоуопштавањемрезултатапосебних
наука.28НашсоциологРадомирЛукићтретирасоциологијуињенпред
метзнатноширеикомплекснијеодПавлова.Поњему,социологијанајпре
„проучаваоноштојеопште,заједничкосвимдруштвенимпојавама”,али
сенатоменезадржава.Она,осимтога,„утврђујепојамљудскогдруштва,
каоцелинесвихдруштвенихпојава,законеповезивањатихпојавауједну
целинуизаконеразвојадруштвакаоцелине.Она,дакле,утврђујенесамо
оноштојеопштеизаједничкосвимдруштвенимпојавама,негоионошто
језаједничкосвимљудскимдруштвима,какоупогледуњиховогсастава,
такоиупогледуњиховогразвоја”.29

РускисоциолозиРумјанцевиОсиповсхватајусоциологијукаосло
женуикомплекснунаукучијипредметобухватачетириподручјаистражи
вања.Првоподручјеодносисенаистраживањезаконанастанка,развојаи
променедруштвеноекономскихформација,односнонајопштијихзакона
друштва.То,премаовимауторима,проучаваопштасоциолошкатеорија
илиисторијскиматеријализам,којијестожерикаментемељацисторијеи
свихдругихдруштвенихнаука.Другоподручјеобухватаистраживањеза
конафункционисањаразличитихдруштвенихсистемаиорганизамауда
томдруштву.Овоподручјепроучаватеоријадруштвенеструктуре.Треће
подручјесоциолошкихистраживањаобухватапосебнедруштвенеделове,
каоштосуруралнеиурбанезаједнице,породица,предузећаислично,док
сепоследње,четвртоподручје,односинапроучавањеемпиријскихчиње
ницаињиховусистематизацију.

Предмет социологије као комплексне теоријскоемпиријске науке,
понашеммишљењу,обухватадваглавнаподручјадруштвенестварности.
Првоподручјечиниглобалнодруштво.Друштвокаототалитетдруштве
нихпојавасоциологијапроучаванадванивоа,општемипосебном.На
општем,апстрактномнивоу,социологијаиспитујеоноштојеопштеиза
једничкосвимдруштвенимпојавама,њиховоповезивањеуглобалнодру
штво,каоиструктуруиразвојдруштва.Посебнинивосоциолошкогис
28 Т.Павлов,Теоријаодраза,Београд1947,стр.367.

29 Р.Лукић,Основисоциологије,Београд1975,стр.2627.
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траживањаобухватаисторијскиконкретнаглобалнадруштваконкретне
друштвенесистеме.Натомнивоусоциологијаизучаванастанак,структу
ру,функционисањеимењањедруштвенихсистемакаоконкретнихисто
ријскихтиповадруштва.Глобалнодруштво,његоваструктураиразвитак
предметсупроучавањаопштесоциологије.

Другоподручјепредметасоциологијеобухватапосебнесфередру
штвеногживотаљуди, односно поједине облике друштвене делатности
људиињиховетворевине.Оваподручјадруштвенестварностипредмет
супосебних,односнопримењенихсоциологија,каоштосу:социологи
ја рада, политике, морала, породице, локалних заједница, културе итд.
Кодпроучавањапосебнихсферадруштва,социологија,заразликуодпо
себнихдруштвенихнаука са којима се честопредметнопоклапа, треба
првенственодапроучававезеиодносеодређеногужегделадруштваса
друштвеномструктуромкаоцелином.Например,докетикакаопосебна
наукаоморалуиспитујенастанак,садржајиврстеетичкихнорми,соци
ологијабитребалодапроучавадијалектичкувезуизмеђуетичкихнорми
идруштвене структуре, односноњенихчинилаца  економскиходноса,
права,политике,религијеслично.

Наосновуовогаштоједосадаречено,социологијабисемогладе
финисатикаокомплекснатеоријскоемпиријсканаукакојапроучавагло
балнодруштво,његовуструктуруиразвитак,каоипојединесфередру
штвеногживотаљудиуњиховојповезаностисаглобалномдруштвеном
структуром.

2.Односсоциологијеисроднихнаука

Дабисепотпунијеипрецизнијесагледаопредметсоциологије,нео
пходнојеразмотритињенодноспремадругимдруштвенимнаукама,ито
удваправца:прво,потребнојеумериукојојјетомогућеизвршитираз
граничењеизмеђусоциологијеидругихдруштвенихнаука,особитооних
сакојимајеонаблискаисродна,идруго,указатинанужнедодирнетач
кесоциологијеидругихдруштвенихнаука,насадржајеиобликењихове
сарадњеупроцесусазнавањадруштвеногживотаљуди.Поштојеоднос
историјеисоциологијенајсложенијии„најантагонистичкији”,размотри
монајпретајоднос.

2.1.Односсоциологијеиисторије

Упоследњемстолећуодносизмеђусоциологијеиисторијебио је
мањевишесталноуцентрупажње,какоисторичаратакоисоциолога,а
повременоиизворњиховихоштрихполемикаисукобљавања.Тоједоне
клеиразумљиво,јерсесоциологијаиисторијаупредметномпогледупо
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клапају.Обенаукепроучавајудруштвоуцелини,настоједаобухватесве
странеидимензиједруштвеногживотаљуди,изатојетешкоповућијасну
границуизмеђуњих.Но,тоипакнезначидаизмеђуовихдвејунаукане
постојеникакверазлике.Онепостоје,алисенеизражавајуупредметуне
гоуметоду,односноуметодолошкомприступуупроучавањудруштваи
друштвенихпојава.

Пре свега, социологија и историја су у проучавању друштва вре
менскиразличитоусмерене.Историјакаонаукајеусмеренанаизучавање
прошлости,онаје„ускрснуће”прошлости,докјесоциологијапревасход
ноокренутаистраживањусавремености.Истина,социологијасечесто,да
биобјасниласадашњостилиоткрилатенденцијеизаконитостиуразвоју
друштва,обраћапрошлости,алиминулеепохеидогађајеонанеистра
жује на исти начин као историја.Управо те разлике у приступу истра
живања између историје и социологије су друго подручјењиховог раз
граничења.Проучавањудруштваидруштвенихпојаваисторијаприступа
углавном индивидуализаторски, конкретно хронолошки, а социологија
теоријскосинтетички.Историјскопроучавањејепоправилуусмеренона
штопотпунијеописивањеиобјашњењесвојставадруштвенихпојавакао
непоновљивих догађаја који се збивају у одређеном времену и просто
ру.Насупроттоме,социолошкопроучавањејеувекусмеренонаоткрива
њеопштихизаједничкихсвојставапојавакојесе јављајууразличитим
временимаипросторима,онатежиоткривањузаконитостикојевладају
одређенимпојавама.На пример, при проучавањуПрвог српског устан
каисторијућезаниматиузроцииповодустанка,његовтокипоследице.
Међутим,интересовањесоциологијебићеусмеренонатодаоткриједа
лијетајустанак,бунаилиреволуција,акојереволуцијакаквејеврсте,и
слично.

Из различитог приступа проучавању друштвених појава произи
лазе и разлике у ступњу апстрактностиизмеђуисторије и социологије.
„Социологијајенаука,пишеФиаменго,којасеналазинавишемступњу
апстракцијеодхисторије.Онапрвенственооперирапојмовима,докхи
сторијауглавномоперираконкретнимпредставама,атепредставеслуже
социологијизадаљеапстракцијеиуопћавања.Докјетежиштеусоциоло
гијинатеоријскомуопћавању,дотлејеухисторијинаиндивидуализатор
скомописивањуиобјашњењу’’.30

Наведенеразликеуметодолошкомприступуупроучавањудруштва
указујунатодајесарадњаизмеђусоциологијеиисторијенесамопожељ
нанегоинужназауспешноразумевањеиобјашњењедруштвеногживота
људи.Дабисоциологијамогладаоткриваопштасвојствапојаваитенден
цијеизаконитостиудруштву,онаморадакористирезултатеидостигну
30 A.Fiamengo,Osnoviopćesociologije,Sarajevo1961,str.87.
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ћаисторије,њенедетаљнеиминуциознеобрадепојединихдруштвених
појаваидогађаја.Диркемјебиопотпуноуправукадајепледираодасе
историјапризназа„најплодотворнијиинструментсоциологије”.

Сдругестране,историјијеистотаконеопходнапомоћсоциологије.
Онатешкоможецеловитоиузрочнодаобјаснипојавеипроблемекојеис
питујеуколиконијечвршћеослоњенаназаконитостикојеоткривасоцио
логија.Безснажнијегослонцанасоциолошкауопштавања,историјаима
двеалтернативе:даостанедескриптивнанаука,којасамоописујепојаве
анеобјашњаваих,илидаводибескористан„крсташкират”противсоци
ологијерадиосвајањањеногподручјаистраживања.

2.2.Односфилозофијеисоциологије

Одпосебногзначајазаодређивањепредметасоциологијејестејасно
сагледавањеодносаизмеђуфилозофијеисоциологије.Тојенужнојерсе
уразвојусоциологијезапажајудвеподједнаконеприхватљиветенденције
уњеномодносупремафилозофији.Прваодтихтенденција јепредмет
ноиметодскопоистовећивањесоциологијесасоцијалномфилозофијом,
односнофилозофијомисторије.Бројнесоциолошкешколеиправци,који
сунасталиуранојфазинастајањаиразвојасоциологије,углавномсупод
плаштом истраживања позитивних научних чињеница „кријумчариле”
стари спекулативнометафизички приступ стварности.Социолошками
саојеупочеткубила,сматраГурвич,„самогрчевитнапордасенадруги
начинпронађерешењезапроблемекојејефилозофијаисторије,крозве
ковеузалуднастојаладареши”.31

Тенденцијепоистовећивањасоциологијесасоцијалномфилозофи
јомниданаснисусасвимпотиснуте.Штавише,онесуприсутнеиујед
номделумарксистичкесоциологијекојасеразвијаподутицајемантро
полошкефилозофске оријентације. Тај део социологије се са презиром
односипреманаучномистраживањудруштвеноисторијскепраксеина
стојидацелокупандруштвениживотобјаснипомоћуапстрактносхваћене
људскепраксе,чиме,фактички,поричесоциологијукаонауку.

Каореакцијанапоистовећивањесоциологијесафилозофијомисто
рије,почетком30тихгодинапрошлогвекајављаседруга,супротнатен
денција,којатежипретварањусоциологијеучистуемпиријскунауку,пот
пунонезависнуодфилозофије.Овакваоријентација,иакојемањевише
карактеристична зацелусавременусоциологију,посебно јеизраженау
Америци.Већина савременихамеричкихсоциолога, опчињенихкултом
емпиријскихчињеница,негирајубилокакавзначајиулогуопштихфи
лозофскихитеоријскихсазнањауистраживањудруштваидруштвених

31 Ж.Гурвич,Савременипозивсоциологије,Сарајево1965,стр.38.
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појава.Они,какокажеРобертМертон,наоружаниупитникомиоловком,
занесенотрчезанепривлачнимстатистичкимподацима,верујућидауњи
малежикључзаразумевањеиобјашњењедруштвеногживотаљуди.Ова
хиперемпиристичкаоријентацијадовелајесоциологијуупозицијудаиз
губисликуцелинедруштваичовекаидапостане„социологијабездру
штва”.32

Тражећиизлазизкризеукоју је запала, социологија сеод60тих
годинапостепеноослобађаемпиризмаипоновоокрећефилозофијитра
жећиновеобликесарадњесањом.ПознатифранцускисоциологЛисјен
Голдман,усвомделуДруштвененаукеифилозофија,упозоравададру
штвененаукеморајубитифилозофскедабибиленауке.АмериканацРо
бертМертон такођепотенцира значајиулогу теоријских сазнањау со
циологији и ватрено се залаже за стварање такозване „теорије средњег
обима”.ДругиАмериканац,Кернс,идејошдаљеунаглашавањузначаја
филозофскихтеоријскихсазнањазасоциологијуидругедруштвененауке
ипредлажестварањенове„филозофиједруштвенихнаука”радињиховог
изласкаизкризе.

Оветенденцијеуразвојусоциологијесуразумљиве,јерфилозофи
јакаонајопштијанаукаосветуичовековомодносупремањемуисеби
самоме, заистаимавеликизначај засоциологију.Тај значај једвострук
онтолошкиигносеолошки.Уонтолошкомпогледу,филозофијапомаже
социологијидадубљеипотпунијесхватисуштинудруштваидруштвених
појавакаоделаобјективнестварности.Одтогакакосесхватисуштинаи
општаприродадруштва,пресуднозависицелокупанприступуњеговом
истраживању,асамимтимирезултатиистраживања.Савременапозити
вистичкасоциологијадоживљавадубокукризу,јерјојнедостајеједнаду
бљеутемељенаопштафилозофскатеоријадруштва.

Ништамањиније ни гносеолошки значајфилозофије за социоло
гију. Филозофска сазнања о гносеолошкој природи друштвених појава
умногомемогудапомогнусоциологијидаодредисазнајнемогућности
идомашајепојединихметодакојекористиусвојојистраживачкојпрак
си.Каоштојепознато,усавременојнауципостојиексплозијапојединих
метода ињихова једнострана употреба у научноистраживачкој пракси,
управозбогњенеепистемолошкенекритичности.Социолошкиемпири
зам,заснованнапозитивизмукојигајипрезирпремасвакојфилозофији,
32 Марксистичка филозофија, сматра ЉубишаМитровић заснована на дијалектичком мате

ријализму„омогућилабисавременојсоциологијидасеослободиразнихнедијалектичких
концепција друштва, да се превладају једностраности различитих индивидуалистичких и
универзалистичкихконцепцијаодруштвукојесупротстављапојединцаидруштво...Марк
систичкафилозофија,теоријомотуђења,рехабилитовалабиантрополошкуосновусоциоло
гијеикроздијалектичкоразматрањеодносапојединцаидруштва,наизвестанначинидру
штвоиличностбивратиласоциологијикаонауци,учијојсупозитивистичкојоријентацији
билиизгубљени”(Љ.Р.Митровић,Социологијаисавременост,Ниш1984,стр.92.)



37

________________________________________ПРЕДМЕТИМЕТОДСОЦИОЛОГИЈЕ

довеоједоглорификацијетехнике,досвојеврсне„анкетоманије”и„кван
тофреније”. Савремена позитивистички оријентисана социологија због
недостаткаједногдубљезаснованогопштегметодолошкогприступасве
вишесвојуистраживачкуактивностсводинасоцијалниинжењерингста
вљенуслужбуцентарадруштвенеиполитичкемоћи.

Уразматрањуодносасоциологијеифилозофијенетребаинемо
жесезанемаритиизначајсоциологијезаразвојфилозофије,јерјеоднос
измеђуовихдвејунаука,какотокажеГурвич,однос„међусуседимакоји
узвраћајумеђусобнеуслуге”.Социологија,саразуђенимсистемомпри
мењенихсоциолошкихдисциплина,пружафилозофијидрагоценуграђуо
друштвуидруштвеномживотуљудизањенатеоријскауопштавања.Без
ослонцанарезултатесоциологијеидругихнаука,филозофскесинтезеби
остале спекулативнометафизичкоумовањео светуичовековомодносу
премањему.

2.3.Односантропологије(етнологије)исоциологије

СведосрединеXXвека,односизмеђуантропологије,односноетно
логије,исоциологијејемањевишебиопрецизноодређенидефинисан.За
разликуодсоциологијекаоопштенаукеодруштвукојапроучаваопшта
изаједничкасвојствадруштваињеговихисторијскихоблика,етнологија,
какоједотаданазиванаантропологија,углавномјетретиранакаонаука
о„примитивним”илиархајскимкултурамаидруштвима.ЕдвардТејлор,
један од оснивача етнологије, односно антропологије, дефинише је као
комплексну науку која проучава културу примитивних народа, односно
знање,веровање,уметност,морал,право,обичајеисведругеспособности
илинавикепримитивнихгрупаизаједница.ЊеговиследбенициФрејзери
Малиновскитакођесхватајуантропологијукаонаукуопримитивнимдру
штвима.Зањихјесоцијалнаантропологијадеосоциологијекојипроучава
културуиначинживотапримитивнихгрупаизаједница.

Међутим,срединомпрошлогвекаотворенјепроблемодносаантро
пологијеисоциологије,јерјеантропологијапрошириласвојпрвобитни
предметизучавањаисвојенаучнеамбиције.Заразликуодкласичнеан
тропологије,савременаантропологијанеостајенапроучавањупримитив
нихзаједница,негосесвевишеокрећекаистраживањусавременихсло
женихивисокоразвијенихдруштаваитежидапостанесинтетичканаука
оопштимсвојствимаиобележјимасвакогживотаудруштву.ЛевиСтрос,
једаноднајпознатијихзаступникатаквихнаучнихамбицијаантропологи
је,пише:„Антропологијајесебипоставилациљдапотпуноупозначовека
обухватајућисвојпредметучитавомњеговомисторијскомигеографском
опсегу,онапретендујенасазнањекојебисемоглоприменитинацелоку
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панразвитакљудскогрода,рецимоодХоменеидадомодернихраса,она
тежидастваразакључке,билопозитивне,билонегативне,којибиважили
засваљудскадруштва,одвеликогмодерногградадонајмањегмалинезиј
скогплемена”.33

Овако дефинисану антропологију је очигледно тешко разграничи
тиодсоциологије,којајесличнеамбицијеималаодсвогконституисања
каосамосталненауке.Суоченсатомтешкоћом,ЛевиСтросјепокушао
дадистинкцијуизмеђу социологијеи антропологијенаправинаоснову
мисаонихсистемасоциологаиантрополога.„Усвомнастојањудаседо
винедоинтерпретацијеидапроникнезначење,он(социолог)покушава
објаснитиупрвомредусвојевластитодруштво;оннапосматрануцелину
примењујесвојевластителогичкекатегоријеисвојевластитеперспективе
...аантрополог,кадасенађепредистимзадатком,трудићесе,намернои
потпуносвесно,даформулишесистемкојибивредеоједнакоизањегове
властитесуграђанеисавременикеизанајудаљенијегурођеника”.34

Дакле,заразликуодсоциологије,којабиупроучавањудруштвеног
животаљудиињиховеисторијеполазилаодлогикемишљењаивредно
сногсистемасавременогчовека,антропологијабитребалодаполазиод
универзалнељудскелогикеиопштеважећихљудскихвредности.Овако
амбициозанциљкојијеЛевиСтроспоставиоантропологијиочитојене
реалан,јерјепретпоставкаопостојањууниверзалнихвредностииуни
верзалногначинамишљења,одкојеполазитакоформулисанициљ,нетач
наинереална.Начинмишљења,вредностиисведругељудскеособине
историјскисемењајукакосемењаиразвијасамчовек.Уразумевањуи
објашњењунижихфазаусвомисторијскомразвиткучовекјеодувекпола
зиоодлогичкогивредносногсистема,највишефазекојујеусвомразво
јудостигао.Каоштоје„анатомијачовекакључзаразумевањеанатомије
мајмуна”,какокажеМаркс,истотакојеимисаонаивредноснаструктура
савременогчовекакључзаразумевањеиобјашњењеминулихобликање
говогдруштвеногживота.

Поштојеразграничењеизмеђусоциологијеиантропологијенемо
гућеналинијикојузаговараСтрос,постављасепитањегдесу,идали
постојеразликеизмеђуовихдвејунаука?Разликесвакакопостоје,алионе
нисуумисаонимсистемимаантропологаисоциологанегоупредметуис
траживања.Предметантропологијејечовеккаоцеловитобиће,асоцио
логиједруштвокаототалитет.Антропологија,заразликуоддругихнаука
очовекукојеизучавајупојединедимензијењеговогбића,проучавачовека
каоцеловитобиће.Њу„интересујечовеккаоприроднобиће,ињимесе
33 C.LeviStrauss,PlacedelAuthpopologiedanslesciencessocialesetproblèmesposesparsonen

scigment,geliologie,psychologiesocialeetanthopologieculturall,UNESCO,1954,str.11.

34 Исто,стр.110.
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бавифизичка(природна)антропологија,апотомјеинтересујечовеккоји
сеутоликојмериослободиоприродедајествориоједнуновуприродну
културу(којагаодређујеистотакоснажнокаоивањскаприрода)иуовом
другомслучајучовекјепредметинтересакултурнеантропологије”.35

Културнаантропологија,којајевеомаблискасоциологији,честосе
идентификује сањом.Топоистовећивањенеманикакво оправдање, јер
серадиодвеманаукамакојеизучавајуразличитедимензиједруштвене
стварности.Социологијакаоопштанаукаодруштвупроучава,каошто
јевећречено,друштвокаоцелинудруштвенихпојаваипроцеса,доксе
културнаантропологијапревасходноинтересујезаодносчовекаикулту
ре.Онаизучава,сједнестране,културукаотворевинуикреацијучовека,
асадругестранеутицајкултуреикултурнихтворевинаначовекаињегов
развој.

2.4.Односпсихологијеисоциологије

Завећинусоциологапсихолошкеоријентације,односизмеђусоци
ологијеипсихологије јеодувекпредстављаонерешивпроблем.Социо
лози индивидуалнопсихолошке оријентације, редуковањемдруштвеног
животаљудинаиндивидуалнипсихичкиживот,мањевишесу сводили
социологијунапсихологију.Надругојстрани,Диркемињеговиследбени
ци,којисупокушалидаразлучеиндивидуалнепсихолошкепојавеоддру
штвенихпојаванабазиразликаизмеђуиндивидуалнеиколективнесве
сти,готоводасусасвимпореклипсихологијукаонауку.Својимучењем
оапсолутномприматуколективненадиндивидуалномсвешћу,Диркемје
психологију свео на „изучавање осета, слика, памћења и законе асоци
јације”.36Нипослепревазилажењатрадиционалногспоракојисузачели
ТардиДиркемоприматудруштваипојединца,проблемодносапсихоло
гијеисоциологијенијебиоразрешен,напротив,онјепостаојошсложе
нијиикомпликованији.

Наосновусазнањадасудруштвоипојединацмеђусобноповезани
идаутичуједнонадруго,створенајепочеткомпрошлогвекановаграна
психологије, тзв. социјална психологија, чији је однос са социологијом
постаојошсложенијиинејаснијинегоштојетобиослучајсакласичном
психологијом. Социолози психолошке, особито бихејвиористичке ори
јентацијеинекисоцијалнипсихолозиготовоупотпуностипоистовећују
социологијуисоцијалнупсихологију.ЗаЏорџаЛандберга,једногодтво
рацасоциолошкогбихевиоризма,социологијаје„скупповезанихгенера
лизацијаодруштвеномпонашањудокојихседошлометодамаприродних

35 Ђ.Шушњић,Критикасоциолошкеметоде,Ниш1973,стр.109.

36 Видети:Ж.Гурвич,Социологија,исто,стр.77.
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наука”.37Оназаразликуодпосебнихдруштвенихнаука(економије,пра
ва,политикологије),којеиспитујупојединеаспектепонашања,требада
проучаваљудскопонашањеусвимоблицимадруштвеногживљења.На
другојстрани,ФлојдОлпорт,једанодпионирасоцијалнепсихологије,де
финишејекаонаукуопонашањупојединацаумултииндивидуалнимили
колективнимситуацијама.Сличнуконцепцијууновијевремезаступајуи
КречиКречфилд,којисматрајудајепредметсоцијалнепсихологијепона
шањеиндивидуеудруштвуусвимсвојимоблицимаиманифестацијама.38

Иакосупсихологија,особитосоцијалнапсихологија,исоциологија
блискеисродненауке,онесеникаконемогупоистоветити,јерсвакаод
њихимасвојсамосталанпредметизучавања.Класична,општапсихоло
гијапроучавапсихичкиживотпојединца.Предметњеногизучавања су
перцепције, мотивације, интелигенција, воља, емоције и други психич
кичиниоцичовековеличности.Социјалнапсихологија, као једна грана
психологије,непроучава,какотомислеОлпорт,Креч,Кречфилдимноги
другипсихолози,целокупночовековопонашањеудруштву,јерјетопона
шањевишедимензионалноикаотаквопредметјеизучавањаготовосвих
друштвенихнаука,анесамосоцијалнепсихологије.Предметсоцијалне
психологијејемногоужионобухватасамоједнудимензијучовековог
понашањау друштву.Превасходни задатак социјалнепсихологије је да
проучава менталну интеракцију појединаца, социјализацију менталних
функцијаличностикојанастајекаопроизводинтеракцијепојединаца,као
ипсихолошкеаспектепонашањагрупаунајширемсмислу.Заразликуод
социјалнепсихологије,социологијакаоопштанаукаодруштвупроучава
друштвениживотљудиутоталитету,усвимоблицимаидимензијамање
говогиспољавања.Њенпредметизучавањаније,какотосматрајусоцио
лозибихевиористи,понашањепојединца,негопонашањедруштвенегру
пе,којамисли,осећаиделасасвимдругачијеноштобиточинилињени
члановикадабибилиизоловани.

ОСНОВНИМЕТОДОЛОШКИПРАВЦИ
УСОЦИОЛОГИЈИ

Усоциологији,каоиудругимдруштвенимнаукама,непостојије
динственметодолошкиприступзаизучавањедруштваидруштвенихпо
јавакојибибиоопштеприхваћен.То јепоследицаразличитогсхватања
37 G.Lundberg;C.Schrog;O.Larsen,Sociology,NewYork1954,str.6.

38 D.Krech;R.Crutehfield,Théorieetproblèmesdelapsychologiesociale,Paris1962,str.
67.
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суштинедруштваидруштвенихпојава,њиховеепистемолошке(сазнајне)
природе,каоиулогесоциологијеудруштву.

Каоштојепознато,дуготрајеспоризмеђуноминалистаиреалиста
око схватања општеприроде друштва.Докноминалисти сматрају да је
друштвопростзбирпојединаца,дотлереалистиуњемувидепосебанре
алитет,различитипотпунонезависанодпојединацакојигачине.Поред
овог спора, међу социолозима влада велика несагласност и у схватању
суштинедруштвенихпојава:једниихсводенаприроднепојаве,другиих
третирајукаопсихичкетворевине,трећиуњимавидепревасходнокул
турнефеномене,итд.Нијепретеранорећидаданасготовосвакасоцио
лошкашколаимавластитутеоријуопореклуисуштинидруштваидру
штвенихпојава.

Јошвећеразликемеђусоциолозимапостојеудоменуепистемологи
је.Различитесоциолошкешколевеомаразличитовидемогућностиигра
ницесазнањадруштваидруштвенихпојава,затимкарактерзаконитости
удруштву,каоиулогусубјектаупроцесусазнавањадруштвенихпојава.

Најзад, социолозиразличитовидеиулогусоциологијеудруштву.
Докједнисматрајудаонатребадабудечинилацдруштвенеинтеграцијеи
очувањадруштвеногпоретка,другиуњојвидереволуционарну,преобра
жавајућуснагудруштвакоја,проучавајућипостојећедруштво,вршиње
говукритичкуанализуиоткривапутевеимогућностизаизградњуновог.

Посебисеразумедасуизовакоразличитихсхватањадруштва,епи
стемолошкеприродедруштвенихпојаваиулогесоциологијеудруштве
номживотуморалипроизаћиразличититеоријскометодолошкипристу
пиуизучавањудруштваидруштвенихпојава.

Уовомпоглављудаћемокритичкиприказосновнихметодолошких
правацаиприступаусавременојсоциологији.

1.Позитивизам

Позитивизамјенајстаријаинајутицајнијаметодолошкаструјаусо
циологији,јерјењеговутемељивач,каоисоциологије,ОгисКонт.

Првоиосновноначелопозитивизмајестеначелооепистемолошком
јединствуприроднихидруштвенихнаука, тј. дадруштвенеиприродне
наукетребанаистоветанначиндаистражујупојавекојепроучавају.Изу
чавајућиразвитакљудскогсазнања,Контједошаодозакључкадасеса
знање, као иљудско друштво, поступно развија и да пролази кроз три
ступња:теолошки,метафизичкиипозитивни.Напоследњемступњу,који
одговаразреломдобучовечанства,људскиумсе,сматраКонт,ослобађа
илузијадаможедаоткријеапсолутнеузроке,пореклоисврхууниверзума
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иоријентишесенатодаобјасникакопојавенастајуикакосемењају,тј.
наоткривањезакона.Дабиоткриоприродузаконакојивладајупојавама,
људскиумнапуштатеолошкедогмеиметафизичкеспекулацијеиокреће
сепозитивним,искуственимчињеницама,којесемогучулимаопазити.
Тепозитивнечињенице,чулниутисци,опажајииосети,којисудоступни
посматрањуиекспериментисању,заКонтасуизворнаучногсазнањакако
уприроднимтакоиудруштвенимнаукама.Јединонатаквимпозитивним
чињеницамаможесеградитинаучнообјашњењестварности, јер једино
онеобезбеђујуобјективностиискуственупроверусазнања.„Свивелики
умови,пишеКонт,почеводБекона,понављајудасустварназнањасамо
онакојапочивајунапосматранимфактима.Оваосновнамаксимаје,оче
видно, неоспорна ако се примени, каошто треба, на зрело стањенаше
интелигенције”.39

Начелооепистeмолошкомјединствуприроднихидруштвенихнаука
јошјаснијеипрецизнијејеформулисаоДиркем.Социологијаупроучава
њудруштва,сматраон,требадазаузмеистионакавставкакавзаузимају
егзактнеприродненаукепремапредметусвогистраживања.Уистражи
вањудруштва„првоинајосновнијеправилоједаседруштвенечињенице
посматрајукаоствари”.40Сведруштвенепојаве,наглашавадаљеДиркем,
„требапосматратиусамимњима,независноодсвеснихсубјекатакојиих
замишљају”,41јерјетоусловдасоциологијапређе„изсубјективногста
дијакојијошнијепревазишлауобјективнуфазу”.42Дакле,дабисоциоло
гијамогладазаснујепозитивнонаучносазнањеистоветносасазнањима
природнихнаука,онапоДиркемуморасоцијалнепојаведатретиракао
социјалнафакта,независноодсубјекта,одњеговихдоживљаја,осећањаи
вредности,тј.каосвојеврснефизичкепојавекојесуобјективнодате.

Савременипозитивисти,тзв.неопозитивисти,уизједначавањуепи
стемолошкеосновеприроднихидруштвенихпојавасуотишликоракда
љеодКонтаиДиркема.Они суизбрисалии онеметодолошкеразлике
којесуовиуважавали.НасупротКонтуиДиркему,којисусматралидасе
социологијауодређенојмериуметодолошкомприступуипакразликује
од природних наука, јер у проучавању друштва не користи аналитички
негосинтетичкиприступ,неопозитивиститврдесупротно.Поњима,со
циологијаморадасеослободиилузијаомогућностиизучавањадруштва
каоцелине,јеронокаоцелинаодноснототалитетнеможебитипредмет
нисазнањанидруштвенепраксе.Социологија,уколикожелидадођедо
39 О.Конт,Курспозитивнефилозофије:Двауводнапредавања,Београд1962,стр.10.

40 Е.Диркем,Правиласоциолошкеметоде,исто,стр.31.

41 Исто,стр.41

42 Исто,стр.42.
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егзактнихнаучнихсазнања,морасеокренутисамоонимделовимаствар
ностикојисудоступниобјективномпосматрањуикојисекаотаквимогу
изучаватиметодомегзактнихприроднихнаука.Задатаксоциологије,сма
траЏорџЛандберг,знаменитинеопозитивиста,ниједатрагазапослед
њомприродомпојава,негодаистражујељудскопонашањекакобидошла
доегзактнихпринципапомоћукојихсемогупредвиђатибудућидогађа
ји.43Дабиоткрилатепринципе,односноправилности,морадасеодрекне
традиционалнихфилозофскихитеолошкихкатегоријаидаизградинове
објективнесимболе,којићеувербалномобликупредстављатиодговоре
организманаспољнестимулансе.Истовремено,уистраживањуљудског
понашања онамора да се ослони на егзактнеметоде природних наука,
превасходнонаматематичкеметоде.Појмовикојисенемогуоперацио
нализовати,односнокојисенемогупосматратиимерити,поЛандбергу,
немајуникакавзначајисмисаозасоциологију.

Ландберговнеопозитивистичкиприступсудаљеразвијалииразра
ђивалибројниамеричкисоциолози,алијемеђуњиманајуспешнијибио
СтјуартДод.ПрихватајућиЛандберговосхватањељудскогпонашањакао
реакцију човековог организма и психе на стимулансе природне и дру
штвенесредине,Додјепошаоодстановиштадајетопонашањеизазвано
бескрајним сплетом разноврснихфактора, који конституишу стварност.
Поштољудскамисаонеможедапосматрацелокупнустварност,наукаје
нужноограниченанаистраживањеделастварности,тзв.„ситуације”.За
датакнауке,поДоду,јестеда,узприменуматематичкихмоделаиформу
ла,егзактноизучисвекомпонентеконкретнеситуацијеиукаженаверо
ватноћудруштвеногдогађања,односновероватноћуодређеногпонашања
појединацаидруштвенихгрупа.Свакуситуацију,поњему,чинечетири
основнаелемента:време,простор,људскапопулацијаииндикаторико
јипосвомсадржајумогубити:физичкооргански,биолошкоорганскии
културни.44Свиовиелементи,корелационоповезани,чинељудскуситу
ацију,чијасевероватноћадогађањакрећеуграницамаизмеђу0и1.Циљ
наукеједагенерализацијом,односноуопштавањемемпиријскихподатака
којисеодносенаодређенуситуацију,дођедоматематичкихформулако
јимасеможепредвидетивероватноћапонашањаутојситуацији.

Другозаједничкометодолошконачелопозитивистајеначелооин
тегративнојфункцијинаукеудруштву.Иовоначелосупоставилиираз
радилиКонтиДиркем.Позитивнинаучнидух,сматраКонт,осимтежњи
капоузданим,искуственимсазнањима,карактеришуинастојањададође
допрактичнихидруштвеноконструктивнихзнања.Насупротметафизич
комдуху,којисеруководипукомрадозналошћу,позитивнинаучнидухје
43 G.Landberg:Foundationsofsociology,NewYork1946,str.10.

44 S.Dod,DimensionsofSociety,London1942,str.10.
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окренут решавању практичних проблема друштва.Он доприноси да се
рационалноосмислеинаконструктиванначин(аненегаторски)објасне
иразрешепрактичнипроблемидруштва,итимеобезбедидруштвенипро
грескрозред.

МадајеДиркемупогледупрактичнеприменесоциолошкихсазна
њабиомањеоптимистаодКонта,ионјеосновнисмисаобављењасоци
ологијомвидеоупрактичнојдруштвенојкорисностињенихсазнања.У
предговорусвомделуОподелидруштвеноградаонпише:„Али,изтога
штомипресвеганамеравамодапроучавамостварностнепроистичедасе
одричеможељедајепоправљамо:сматралибисмоданашаиспитивањане
заслужујуниједанчаструдаакобиимсврхабилачистоспекулативна”.45

Удруштву,сматраДиркем,постоји„извесностањеморалногздра
вља”,којениједатонепроменљивомљудскомприродом,негојезависно
од историјских услова и степена развијености друштва. Практични за
датаксоциологијеједанабазиистраживањаприликаудруштвуодреди
стањењеговогморалногздравља,односноданаучноразлучинормалне
појавеодпатолошких.ТоразграничењеДиркем јеизвршиотакошто је
нормалнимпојавамаистањимасматраопросечнастањаипонашања,а
свеоноштоодтогпросекаодступатретирао јекаопатолошко.Управо
оваквоДиркемовопоимањенормалнихипатолошкихпојаваговоридаон,
каоиКонт,друштвенуулогусоциологијесхватакрајњеинтегративистич
ки и конформистички.Она је, у ствари, апологија постојећег, јер свако
понашањеистањеудруштвукојеодудараодпросечног,устаљеног,које
тежибилокаквојпроменије,поДиркему,патолошко.

Критичкипроцењујућиосновнеидејепозитивизма,можеморећида
јепозитивизам,устајућипротивметафизичкогспекулативногистражива
њадруштвенестварности,пружиозначајандоприносконституисањумо
дернихдруштвенихнаука,посебносоциологије.Његовоинсистирањена
чињеницамакојесудоступнепосматрањуипровериизахтевидасемета
физичкеспекулацијезаменеобјективнимипрецизнимсазнањемуграђени
суутемељесвихмодернихнаука,паисоциологије.Међутим,позитиви
зам,посебнонеопозитивизам,фетишизираулогуемпиријскихчињеница
итименеоправданоредукујепредметистраживањанаукеиупрошћаваса
знајнипроцес.„Чињенице,плусмогућностисадржанеуњима,чинествар
ност.”Чињеницесуосновасазнајногпроцеса,алисеоннетемељисамо
нањима. Разумне апстракције су не мање важна компонента сазнајног
процеса,јерјењиховаупотребачестоусловзаоткрићенаучнихзакона,
посебноудруштвенимнаукама.
45 Е.Диркем,Оподелидруштвенограда,Београд1972,стр.78.
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Сатеоријскоепистемолошкогстановиштапосебнојенеприхватљив
ипогрешанпозитивистичкизахтевдаседруштвенепојавеистражујукао
природне,дасепосматрајууњимасамима,независноодсубјекатаињи
хових вредности и доживљаја. Овај захтев губи из вида специфичност
друштвенихпојава:чињеницудасуонепроизводљудскеделатности,и
дасадржељудскесврхе,вредности,тежњеидоживљајебезкојихнаучно
сазнањенужноостајеједнострано,спољашњеиповршно.

Најзад,упозитивистичкомсхватањуулоге социологијеудруштву
оправдано јеиприхватљиво залагање запрактичнуприменуњенихре
зултата,јерсваканаука,поредчистотеоријске,мораиматиипрактичну
функцијуудруштву,аконенанепосредан,онобаремнапосреданначин.
Међутим,захтевзаприменунаучнихрезултатаупраксисенеможеине
смесвестинапозитивистичкизахтевдасенаукаинтегришеупостојећи
поредакидаслужикаоефикасносредствозаусавршавање,јачањеиста
билизацијутогпоретка.Такавзахтевзанемарујекритичкопреображава
јућуулогунаукеисводијенаапологијупостојећегпоретка,наидеолошко
оруђедруштвенепраксевладајућекласе.

2.Историзам-методразумевања

КрајемXIXвека,каокритикапозитивистичкогприступауизучава
њудруштваидруштвенихпојава,јављасеуНемачкојпосебанметодоло
шкиправацподименомисторизам.Овајприступоспоравапозитивистич
коначелооепистемолошкомјединствуприроднихидруштвенихнаукаи
сумњаумогућностицелисходностоткривањанаучнихзаконаодруштву.
Позитивистичком захтеву за научним објашњењем друштвених појава,
историзамсупротстављазахтевзањиховимразумевањемиописом.

ЗачетникисторизмајеВилхемДилтај,познатинемачкиифилозоф.
УсвомделуУводудуховненауке оноповргавапозитивистичконачело
оепистемолошком јединствуприроднихидруштвенихнаукаразликама
којепостојеизмеђуприроднихидруштвенихпојава.Природнепојавесе,
сматраон,одвијајунезависноодчовекапоустаљеномреду,јеруприроди
владастрогидетерминизам,свакапојавајестрогоодређенасвојимузро
ком.Каотакве,онесучовекудатенаспољашњиначин,човекникаконе
можедапродреуунутрашњубиттихпојава,даихсхватииразуме,он
можедадокучисамоњиховупојавну,спољашњустрануидаихобјасни
утврђивањемзаконакојивладајуњима.

Заразликуодприроднихпојава,духовне,односнодруштвенепојаве
су,сматраДилтај,делочовека.Онесенезаснивајунамеханичкојузроч
ности,већнаслободнојвољичовекаињеговојделатностируковођеној
одређенимвредностимаициљевима.Поштосудруштвенепојавепроиз
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водчовека,онесемогунепосредноосетитиидоживетиизатодруштвене
науке,заразликуодприроднихкојеобјашњавајупојавепомоћузакона,те
жеразумевањупојава,односноутврђивањузначајаисмисладруштвених
догађајанабазииндивидуалногдоживљајаињеговогизраза.

Научно сазнање друштвених појава, односно друштвеног живота
људи,поДилтају,одвијасекрозтријаду:доживљај,изразиразумевање.
Цеодруштвениживотињеговонаучносазнањезачињесенадоживљају,
јерјеонатомдруштвеногживота,инстанцакојаупојединачнојпсихич
којструктурирепрезентујеживот.Изразједругичинилацнаучногсазна
ња,онповезуједоживљајиразумевање.Изразјемедиј,којипреображава
индивидуалнидоживљајуобјективнидухитимеобезбеђујеразумевање
туђихдоживљаја,осећањаиискуства.Овопосредовањеиндивидуалног
иопштег,којесевршипрекоизраза,могућеје,поДилтају,затоштомеђу
људимапостојинештозаједничко,штоједелимичностеченоњиховимза
једничкимдруштвенимживотом,аделимичнопроизилазиизистоветних
антрополошкихособиначовекакаоврсте.

Разумевање је завршничинунаучномсазнавањудруштвеногжи
вота.Оно, с једнестране, требадаоткријестварниодносизмеђунеког
израза и оногшто је уњему изражено, јер поједини изрази могу бити
недовољноадекватнисвомживотномсадржају,анекичакипотпунола
жни.Сдругестране,разумевањетребадаутврдизначењепојединачних
изразаидоживљајањиховимповезивањемиширесмисаонецелине,као
штосуживотпојединца,друштвенегрупеиликултурноисторијскеепохе.
Сазнањеодруштвукојесезасниванаразумевањумогућејесамоуоблику
конкретнеисторије.„Циљједуховнихнаука,пишеДилтај,дасхватепоје
диначноииндивидуалноуисторијскодруштвенојстварности”.46

Полазећи од Дилтајеве идеје о разлици између природних и дру
штвенихпојава,немачкифилозофХајнрихРикертуделуКултураипри
родне науке је покушао да изгради јединствен теоријскометодолошки
приступзаизучавањедруштвених,односнокултурнихпојава,какоихон
назива.Разликеизмеђуприроднихидруштвенихпојаванамећу, сматра
Рикертиразликеусазнајнимциљевимаизмеђуприроднихидруштвених
наука.Природненаукесуусмеренекаизучавањуопштихособинапојава
иоткривањузаконакојињимавладају.Насупроттоме,друштвененауке
тежедаразумејудруштвенепојаве,даутврдењиховувезусаодређеним
вредностимакојесубилепокретачњиховогнастанка.Објашњењепомо
ћузаконаитеорија,сматраРикерт,немаготовоникаквувредностудру
штвенимнаукама,јерсеоноодносинанајопштијекарактеристикепојава
исамимтимзанемарујеиндивидуалнеразлике.Ауправојеосновнициљ
друштвенихнаукадаоткријуисторијскуособеностдогађаја,анењегове
46 Наведенопрема:В.Милић,Исто,стр.120.
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општекарактеристике.Таисторијскаособеностдруштвенихпојаваможе
седокучитисаморазумевањемњиховог смислаивредностикојаимсе
придаје,аникакоутврђивањемузрокањиховогнастанка.

Поштосевредностиуразличитимдруштвимаразличито схватају,
Рикертсе,радиобезбеђивањаобјективностисазнањаудруштвенимна
укама,залажезаизградњуцеловитогиуниверзалногсистемавредности
којибислужиокаоосновазајединственотумачењедруштвенихпојава.
Дотогјединственогвредносногсистеманеможесе,сматраРикерт,доћи
спекулативнимпутем,негоупореднимпроучавањемвладајућихкултур
нихвредностиуразличитимљудскимдруштвима.

Историзамкаометодолошкиприступусоциологијујепрвиувеои
целовиторазвиоМаксВебер.Онје,какосамистиче,уразрадисвогпри
ступа,којијепознаткао„методразумевања”,пошаоодРикертовихидеја,
којеједаљеразвиоипродубио.

Уосновисвихдруштвенихпојава,сматраВебер,лежиљудскоде
лање, односно понашање.Пошто је свако друштвено делање везано са
субјективнимзначењемкојемупридајеонајилионикојиделују,задатак
друштвенихнаукаједаразумевањемтогзначењаобјаснесуштинуделања
односнопонашања.Заразумевањезначењабитно је,поВеберу,с једне
стране, схватитиунутрашњисмисаокојим сеу разнимоблицима свога
делањаруководепојединци,тј.какоонисубјективноповезујуциљевеи
средствапомоћукојихтециљевеостварујуи, сдругестране,докучити
побудеодносномотивекојимасепојединцируководеусвомделовању.На
пример,дабисеразумелоцепањедрва,потребнојепрвосхватитиунутра
шњисмисаотерадње,апотоммотивкојидрвосечупокрећенатурадњу
далионточинизбогнадницеилијемождаречорекреацији.Слично
јеи кодразумевања афективних, вредноснихи традиционалнихоблика
људскогделања.Разуметибесчовеказначи,поВеберу,схватити,сједне
стране,манифестацијетерадњеуизразулица,реакцијамаиирационал
нимпокретима,асадругестране,откритиштасеизатогабесакријељу
бомора,сујета,повређеначастилинештодруго.

Разумевањезначењаисмисларационалнихобликаљудскогделова
њајезаВеберачистоинтелектуалнипроцес,аликадасуупитањуафек
тивни облици деловања, разумевање је претежно емоционални процес.
Тугумајкезаизгубљенимдететом,истичеВебер,истраживачможеразу
метисамоакосеуживиуњенбол.

Сазнањедруштвенихпојавапомоћуразумевања,дабиималонауч
никарактер,мора,сматраВебер,даиспунидвауслова:дабудесмисаоно
адекватноиузрочноадекватно.„Смисаоноадекватним”,пишеон,„треба
назвати понашање (које се повезано одвија) у онојмери у којојми од
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носњеговихсаставнихделова,премапросечнимуобичајенимначинима
мишљења и осећања, потврђујемо као типичан (уобичавамо да кажемо
„тачан”)контекст значења.Напротив,низпојаватребаназвати„каузал
ноадекватним”уонојмериукојојпремаискуствупостојимогућностда
сеодносстварноувекнаистиначинразвија”.47Дакле,Веберсмисаоно
адекватнимсматраразумевањеилитумачењенекогпонашањачијисеса
ставниделовиналазеумеђусобнојсмисаонојвезикојајетипичназанеки
уобичајениначинмишљењаиосећања.Разумевањенекогредоследадо
гађајазаВеберајеузрочноадекватносамоакосенаосновуискуствених
уопштавањаможе закључитидапостојиодређена вероватноћадаће се
ониувекдешаватинаистиначин.

Социолошкоразумевањебилокогобликаљудскогделањамогућеје,
сматраВебер,самоуспојусмисаонеиузрочнеадекватностипонашања.
Акоуразумевањуодноснотумачењунекогобликаљудскогпонашањане
постојисмисаонаадекватност,тадаинајевидентнијаузрочност,највећа
правилностредоследаитокапонашања,којасеможечакибројчанопока
зати,остајенеразумљивастатистичкавероватноћа.

Разумевање друштвених појава јавља се, по Веберу, у три основ
наоблика:прво,каоактуелноразумевањеконкретнихиндивидуалнихи
групнихакцијауисторијскомприлазу;друго,приближноилипросечно
разумевањеактуелногзначењадруштвенихмасовнихпојава;итреће,иде
алнотипскоразумевањедруштвенихпојавакаоопштихпојаваодређене
врсте.Првиобликразумевањаодноснотумачењадруштвенихпојавапри
мењујесеуглавномуисторијскојнауци„којатежикаузалнојанализии
објашњењуиндивидуалнихрадњи,творевиналичностикојесуодзначаја
закултуру”.48Социологија„којатражиопштаправилазбивања”49користи
други,аособитотрећи,идеалнотипскиобликразумевања,односнотума
чењадруштвенихпојава.Дабиоткрилаопштаправилазбивања,социоло
гија,сматраВебер,морадаобразујетипскепојмове,идеалнетипове,који
ћејојслужитикаоинструментнаучногсазнањаиобјашњењапојаве.

Штасутоидеалнитипови?Тосу,поВеберу,менталнеконструкције
научникакојесеодносенадруштвенепојаве,анисуограничененаједан
историјскипериодилиједнодруштво,негосејављајууразнимдруштви
маикултурама.Теконструкцијенисупроизвољнеинезависнеодсаме
стварности, нити су, пак, истинска стварност, верна копија стварности.
Тосуапстрактнитеоријскимоделикојенаучникградиидеализацијом,тј.
преувеличавањем и пренаглашавањем битних, конститутивних особина
47 М.Вебер,Привредаидруштво,томI,Београд1976,стр.8.

48 Исто,стр.13.

49 Исто.
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одређеневрстепојава,односнопонашања.Уоквирусвогвеомабогатог
иразноврсногнаучногопуса,Веберјезаготовосвакуобластдруштвеног
животаизградиоодговарајућетипскепојмове,односноидеалнетипове.
Тако,например, онразликује четири типаделања:циљнорационално,
вредноснорационално,афективноитрадиционално;тритипалегитимне
власти: рационалну, традиционалнуихаризматску; више типовапроиз
водње:сеоски,градски,задружни,капиталистички,социјалистички,итд.

Идеалнитиповикојисе,поВеберу,могуконституисатизасвакувр
ступојаваимајуунаучномистраживањудвострукуулогу.Сједнестране,
онислужекаоаналитичкосредствозасређивање,описивањеиупоред
ноисторијскопроучавањеискуственогматеријала,асдругестране,као
моделизанаучнообјашњењедруштвенихпојава.Упоређивањембезброј
нихпојединачнихдогађајакојипотпадајуподистуврступојавасањеном
типскомконструкцијом,односноидеалнимтипом,можесе,сматраВебер,
утврдитиколико,укојимправцимаизаштопојединислучајевиодступају
одидеалногмодела.Например,упоређивањемпонашањакапиталистана
тржиштусаидеалнимтипом„homoeconomicus,”тј.човекомкојисеруко
водиискључивоекономскимпобудама,можеседоћидостварнихузрока
одступањаупонашањукапиталистеуодносуна„homoeconomicusa.”У
ствари,Веберсматрадаидеалнитиповиимајуистуфункцијуунаучном
објашњењукаоинаучнизакони,јерсузаконикојесупоставилесоцио
лошкаиекономскатеорија,поњему,најбољипримерзаидеалнетипове.

Критичкиразматрајућиосновнеидејеиначелаисторизма,можемо
рећидасуњеговиутемељивачи,ДилтајиРикерт,пружилизначајандо
приносдасеупроучавањудруштвенихпојавапревазиђупозитивистичке
једностраности.Њиховоуказивањенасмисаонуивредноснудимензију
друштвенихпојавајеизузетнозначајнозацеловитосхватањетихпојава.
Међутим,итворциисторизмасудостаједностраносхватилидруштвене
појаве,јерсуихсвелинапсихичкуделатностпојединаца,занемарујући
њиховупрактичнуидруштвенудимензију.Испуштајућиизвидапрактич
нуидруштвенустрануљудскеделатности,онисунеоправданооспорили
могућностузрочногобјашњењадруштвенестварности,атимеимогућ
ностоткривањанаучнихзакона,штојекрајњициљсвакенауке.

МаксВеберјеуодносунаДилтајаиРикертаучиниопозитиванза
окретуобјашњењудруштвенихпојава.Заразликуодњиховогсубјекти
вистичког и интуиционалистичког схватања разумевања,Вебер је разу
мевањупришаокаометодунаучногобјашњења.Постављањемзахтеваза
смисаоном,апосебноузрочномадекватношћууразумевањудруштвених
појава,онјеизградиосазнајнуосновузаузрочнообјашњењедруштвених
појава.Међутим,збогсвогноминалистичкогсхватањадруштваВеберје
узрочностуглавномсвеонаобликеиндивидуалноисторијскеузрочности
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изатоњеговметодолошкиприступнеобезбеђујеутврђивањезаконакоји
владајуудруштву.Уместозаконасоциологија,поњему,требадаутврђује
типскемоделедруштвенихпојава.

3.Марксистичкадијалектика

Дијалектика као начин спознавања и објашњавања света, зачет је
јошуантици.Бројнистарогрчкифилозофи,посебноХераклит,сматрали
судасесветисвепојавеуњемунепрестанокрећуимењају.Међутим,
дијалектикукаоцеловитфилозофскисистемкојимсеобјашњавасушти
нанастанакиразвојсветаиначинњеговогсазнавањаутемељујечувени
немачкифилозофГ.В.Хегел.Он јенастанакиразвојцелокупногуни
верзума,укључујућичовекаидруштво,тумачиодијалектичкимкретањем
Апсолутногдуха.УоквирусвојегносеологијеилогикеХегелјеформули
саојепеткључнихпринципазаразумевањеиобјашњењедијалектичког
кретањаАпсолутнеидеје.Тосу:принциптоталитета,развојности,једин
стваиборбесупротности,прелазквантитетауквалитетипревазилажење
негацијанегације.

МарксиЕнгелссуусвомприступупроучавањаљудскогдруштваи
историјеодбацилиХегеловоидеалистичкосхватањасуштинесвета,али
суприхватилињеговедијалектичкепринципекаопутоказезаразумевање
инаучнообјашњењечовека,друштваиисторије.

Поњиманаучносазнање,каосложендијалектичкипроцесинтер
акцијеизмеђусубјектаиобјекта,какоуприроднимтакоидруштвеним
наукама,не заснивасе,какототврдеемпиристи,односнопозитивисти,
самонаемпиријскимчињеницама,којесурезултатчулногискуства,нити
самонаразумуиимагинацијиштозаговарајурационалисти.Оно је,по
мишљењукласикамарксизма,дијалектичкојединствоопажањаимишље
ња,чулнихутисакаостварностииразумскихапстракцијакојесеизводе
изтихутисака.Свакодијалектичкосазнање,крећесеоднепосредногпо
сматрањакаапстрактноммишљењуиодовогнатраг,капракси.

Пракса,закласикемарксизма,нијесамооснованаучногсазнања,не
гојеиглавникритеријумњеговеистинитости.„Питањедалијељудском
мишљењусвојственапредметнаистинитостнијепитањетеорије,негоје
питање праксе.Човекмора у пракси да докаже истину, тј. стварност и
моћ, обостраност свогмишљења.Спор о стварности илинестварности
мишљењакојесеизоловалоодпраксечистојесхоластичкопитање”.50

Стварносткојанасокружује,којумисвојомделатношћустварамо
имењамо,закласикемарксизмаје,дакле,доступнанаучномсазнању.То
једнаковажи,какозаприродуиприроднепојаве,такоизадруштвоидру
50 К.Маркс;Ф.Енгелс,Изабранадела,томII,Београд1950,стр.391.
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штвеноисторијскепојавеипроцесе.Међутим,сванашасазнањасунужно
ограниченаирелативноистинита,јерјељудскапраксаизкојеонаизвиру
икојаихверификујеисторијскиограниченаипроменљива.Праксапрет
ходногвекаапсолутнојепотврђиваласазнањакласичнеГалилејЊутнове
физике,међутим,праксанашегавеканесамодарелативизира,негоипо
ричемногасазнањатефизике.Научнасазнањаодруштвусујошрелатив
нијаиограниченија,јер,каоштојевећречено,уосновисвихдруштвених
појаваипроцеса јечовекова сврховитаделатност.Тодруштвенепојаве
чинимањеуниформним,детерминистичкиодређенимипредвидљивиму
односунаприроду.Међутим,тоникаконезначидаједруштвенаствар
ностсферапроизвољностииволунтаризма,укојојсубјективнепобудеи
хтењаљудиискључујупостојањебилокаквенужностииобјективнихза
конитости.„Циљевипоступакасунамерни,истичеЕнгелс,алирезултати
који стварно из тих поступака произилазе нису намерни.А уколико на
првипогледизгледадатирезултатиодговарајунамераваномциљу,они
напослеткуимајусасвимдругепоследиценегоштосубиленамераване.
Стогасечинидаисторијскимдогађајимавладаслучајност.Атамогдена
површинивладаслучај,њимеувеквладајуунутрашњискривенизаконии
речјесамоотомедасетизакониоткрију”.51

Дабидруштвенанаукаоткрилатезаконе,онапомишљењуоснива
чамарксизма,морадасеруководидијалектичкимпринципимамишљења
иистраживања,којејепоставиоХегел,алисуихониматеријалистички
интерпретирали.

Првиунизутихпринципајепринциптоталитета.Друштвенаствар
ностукојојживимоиделамозаМаркса,каоизаХегела,непредставља
комплексизолованихствари,појаваипроцеса,негоцелинучијисуде
ловимеђусобноповезанииусловљени.Удруштву„свиодносипостоје
истовременоиослањајусеједаннадруги”.52Стогасеусазнавањубило
коједруштвенепојавеилипроцесаморатежитидасеонисхватекаоеле
ментширедруштвенецелинеконкретногисторијскогтоталитета.

Марксово становиште тоталитета које је супротно сваком атоми
стичкомипартикуларистичкомприступу,нехипостазирацелинунарачун
делова,неготражидасеанализомутврдеделовицелинеиодносизмеђу
деловаицелине.„Истраживање,пишеМарксуКапиталу,имадотанчи
надаовладаматеријом,даанализирањенеразличитеобликеразвиткаи
даизнађењиховунутрашњиспој.Теккадјеовајпосаоготов,моћићесе
стварнокретањеизложитинаодговарајућиначин”.53Дакле,истраживање

51 Ф.Енгелс,Дијалектикаприроде,Београд1931,стр.237238.

52 К.Маркс.Ф.Енгелс,Изабранадела,исто,стр.352.

53 К.Марк,Капитал,томII,Београд1947,стр.54.
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сложенихцелиназаМарксанијемогућебезњиховограшчлањавања,без
прикупљањамноштва чињеница о појединимоблицимаиспољавања те
целинеибезразлагањањенеструктуре.УсвомепредговорузаКритику
политичкеекономијеМаркснаводипримеркакопојамстановништвако
јимоперишеекономијабезанализењеговихсаставнихделовапредставља
апстрактнуихаотичнуцелину.Мадасенапрвипогледчини,велиМаркс,
дајеисправнопочетиекономскуанализустановништвом,јерјеонаосно
вацелокупнепроизводње,кадасеизблизапогледавидиседајеовапрет
поставканетачна.Становништвојеапстракцијаакосеизоставекласе,а
класесупразнаречакосенепознајуелементинакојимасвакаодњих
почива,каоштосу,например,најамнирад,капитал,итд.Али,икапитал
непредстављаништа, сматраМаркс, безнајамнограда, без вредности,
новца,ценаитд.БезовиходредабапојамстановништвајезаМарксаап
страктнацелина,безикаквесазнајневредности,асањимавеомаплодо
творнасазнајнакатегорија.

Другидијалектичкипринципјепринципразвојностиодносноисто
ричности.Стварностзакласикемарксизма,каоисведијалектичарепре
њих,почеводХераклитадоХегела, јестединамичнацелина, комплекс
процеса,анеготовихствари.Свештоустварностипостојинастаје,ме
њасе,инестаје.Товажикакозаприроду,такоизадруштвоидруштвене
појаве.Затодијалектичкиприћиистраживањудруштвенихпојаванезна
чисазнатисамоњиховудијалектичкуповезаностиусловљеност,негои
њиховнастанак,развојиисторијскуперспективу.Истиприступважииу
истраживањудруштва каоцелине, као тоталитета.Дијалектичкоистра
живањедруштваподразумевасазнањењеговепрошлости,садашњостии
будућности.Тојенужнојерсуоветридимензиједруштвамеђусобноди
јалектичкиповезанеиутичуједнанадругу.„Захваљујућипростојчиње
ници,пишеМаркс,дасваконареднопоколењезатичепроизводнеснаге
које јестеклопретходнопоколење,којемуслужекаосировина занову
производњу,захваљујућитојчињеницистварасевезауљудскојисторији,
стварасеисторијачовечанства,којајеутоликовишеисторијачовечанства
уколикосусевишеразвијалепроизводнеснагељуди,апрематомеињи
ховидруштвениодноси”.54

СадашњиоблицидруштвеногживотазаМарксасу,дакле,криста
лизација прошлих обликаљудске делатности, и затоњихово сазнање и
разумевање захтеваобраћањеризниципрошлости.Сдруге стране, тач
наоценазначајностиирелевантностипрошлостизаисторијскиразвитак
друштванемогућа је ако се занемарии апстрахује садашњост.Само са
становиштавишефазедокојејеразвитакдоспео,можесеоценитиштаје
билоновоиреволуционарноупрошлости.„Буржоаскодруштвоје,пише

54 К.Маркс,Ф.Енгелс,Изабранадела,исто,стр.432.
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Маркс,најразвијенијеинајразноликијеисторијскоограничењепроизвод
ње.Стогакатегоријекојеизражавајуњеговеодносе,помоћукојихсеможе
разуметињеговаструктура,дајууистовремеувидуструктуруиодносе
производњесвихонихпреживелихдруштвенихоблика,чијимсерушеви
намаиелементимаоноизградило,одкојихсеуњемуделимицејошпро
влаченесавладаниостаци,доксуседелимицепукинаговештајиразвили
уизрађеназначења:анатомијачовекакључјезаанатомијумајмуна”.55

У сличномдијалектичкомодносуналазе се, сматраМаркс, будућ
ностисадашњост.Свакапостојећаформадруштвеногживотаљудиноси
усебикомплексмогућихбудућности.Сазнавањеипројектовањебудућно
стинемогућејебезпознавањаактуелнихекономскихиполитичкиходно
саиљудскихспособностииквалитета.Међутим,уљудскојисторијине
утичесамосадашњостнабудућност,већиобрнуто,будућностделујена
садашњост.Визијабудућностиукојесуутканељудскетежње,циљевии
идеаливршичестоодлучујућиутицајнасадашњост.Затоуистраживању
исазнавањусадашњости,поредчињеницаизризницепрошлости,треба
узетиуобзиричињеницесадржанеувизијамабудућности,чињеницекоје
сетичуљудскихпотреба,жељаиидеала.

Трећи дијалектички принцип, који служи као теоријскометодоло
шкипутоказуистраживањудруштвајестепринципјединстваиборбесу
протности.

Свака друштвена појава, процес или ступањ у развитку друштва,
каомањеиливишесложенодијалектичкојединствосупротнихчинилаца,
садржи,помишљењукласикамарксизма,двамоментамоментиденти
тета(јединства)имоментдиференцијације(разлика).Првимоментјере
лативан,адругијеапсолутан.Поштосуразликеапсолутнимомент,оне
серазвијајууполарнесупротности, аовеунепомирљивесупротности,
чијомсеборбом,конфликтом,укидастароиуспостављановостање.Раз
вијање противуречности једног историјског облика производње, истиче
Маркс,јединијеисторијскипутњеговограспадањаипреобличавања.На
име,напочеткусвакогисторијскогобликапроизводњепроизводнеснаге
ипроизводниодносисеналазеустањурелативногјединства.Међутим,
уследразвиткапроизводнихснагадолазидосупротностиизмеђуњихи
производниходноса.Временомтесупротностипрерастајуунепомирљи
вупротивуречност,јерпроизводниодносипостајусметњазадаљиразвој
производнихснага.Противуречностисеразрешавајутимештосестари
производниодносиукидајуинањиховоместоступајунови,којиослоба
ђајупросторзаразвитакнараслихпроизводнихснага.

Извордруштвеногкретањаиразвоја,сматрајукласицимарксизмане
требатражитисамоусупротностиизмеђупроизводнихснагаипроизвод

55 K.Маркс,Прилогкритициполитичкеекономије,Београд1960,стр.216.
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ниходноса,негоиудругимоблицимасупротности,особитоукласним,
којисуперсонализацијасупротностиизмеђупроизводнихснагаипроиз
водниходноса.МарксиЕнгелсусвомзаједничкомделуСветапородица
такођенаглашавајудауистраживањудруштвеногразвојанетребатежити
самооткривањуосновнихсупротностиудруштву,негоисазнаватикојаје
супротностконзервативна,позитивнауодносунадатидруштвенипоре
дак,акојајереволуционарна,негативнауодносунањега.„Пролетаријат
ибогатствосусупротности.Оникаотаквичинецелину.Онисуобојеуоб
личењесветаприватнесвојине.Посредијеодређениположајкојиобоје
заузимајуусупротности.Ниједовољноогласитиихзадвестране једне
целине.Приватнасвојина,каоприватнасвојина,каобогатство,принуђе
на једасамусебе,атимеисвојусупротностпролетаријат,одржавау
опстајању.Тојепозитивнастранасупротности,усебисамојзадовољена
приватнасвојина.Пролетаријат је,обрнуто,каопролетаријат,принуђен
даукинесамогсебеитимесвојусупротносткоја гаусловљава,која га
чинипролетаријатомприватнасвојина.Тојенегативнастранасупрот
ности...Уграницамасупротности,приватнивласникје,дакле,конзерва
тивна,апролетаријатдеструктивнастрана.Одоногполазиакција,акција
одржањасупротностиодовогакцијањеногуништења”.56

Четвртидијалектичкипринципсазнавањаиистраживањадруштве
нихпромена јепринциппреласкаквантитетауквалитет.Заразликуод
претходногпринципа,којиупућујенаизворедруштвеногкретања,прин
циппреласкаквантитетауквалитетпоказујекакосевршикретање,од
носнокакотребаистраживатиунутрашњусадржинудруштвеноисториј
скихпромена.

Помишљењукласикамарксизма,каоиХегела,накретањеуприро
дииудруштвунетребагледатикаонапостепениеволутивнипроцеснити
каонанаглу,скоковитупромену,јерсеусвакомобликукретањаоведве
врсте процеса међусобно прожимају и чине нераздвојиво дијалектичко
јединство.Друштвеноисторијскокретањеодвијасетакоштопостепено
квантитативнепромене(еволуција)наодређеномступњудоводедонагле
променеквалитета,револуције.Сапроменомквалитетазапочињеизнова
еволутивнипроцесуоквируновогквалитета.Например,уоквирупрво
битнезаједницесталносусеодигравалеситнеквантитативнепроменена
планудиференцијациједруштва,којесупостепенонагризалењеговубес
класнуструктуру.Међутим,наодређеномступњутиеволутивнипроцеси,
имовинскеидругедиференцијације,довелесудонастанкаприватнесво
јине,асањомикласа,штојеизазвалонаглидруштвенипреокрет:распад
првобитнезаједницеиформирањекласногробовласничкогдруштва,које
56 K.Маркс;Ф.Енгелс,Светапородица,Београд1959,стр.79.
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јепредстављалоновиквалитетуодносунапрвобитнуродовскузаједницу.
Поштодијалектикадруштвенихпроцесаникаконемирује,уутробиробо
власништванастављаседаљеодигравањеситнихквантитативнихпроме
наусвимсферамадруштва,којенаодређеномступњупоноводоводедо
наглогреволуционарногпреокретараспадаробовласништваинастанка
феудализмакаоновогквалитета.

Уистраживањудруштвеногкретања,сматрајукласицимарксизма,
ниједовољноуочитисамоповезаностисукцесивниследизмеђуеволу
тивнеиреволуционарнефазекретања.Поњиховоммишљењу,требаса
гледатииунутрашњедијалектичкопрожимањеквантитативнихиквали
тативнихпромена,јерсуустварностискоковисамипосебисастављени
изнизапостепенихпромена;иобрнуто,постепенипреласцисуобично
самоглобалнирезултатинизаситнихскокова.

Последњи,петидијалектичкипринцип,којиуХегеловојиМарксо
војдијалектициимапосебанзначај,јестепринциппревазилажењанега
цијанегације.Овајпринципјеконкретизацијапретходних,јеробезбеђује
објашњењеунутрашњедијалектичкесадржинепромене,односносамме
ханизамразрешењапротивуречности.Свакадруштвеноисторијскапро
мена,каостваралачкоразрешењепротивречности,закласикемарксизма
јенегација,алисхваћенанекаоједноставноукидање,деструкцијанечег.
„Негиратинешто,пишеМаркс,незначипросторећинеилиизјавитида
некастварнепостоји,илиништитијенабилокојидругиначин”.57

Дијалектичканегација,каостваралачкоразрешењепротивречности,
садржи,поМарксуиЕнгелсу,двамомента:укидањанегативногиодржа
њеидаљиразвојпозитивног.Првимомент,моментукидањанегативног,
значинегацију,деструкцијунегативнихсвојставаисастојаканекепоја
веилидруштвеноисторијскогобликакојионемогућавајудаљиразвој.На
пример, за осниваче марксизма, промена капиталистичког друштвнеог
система нужно укључује укидање приватног власништва над средстви
мазапроизводњу,најамноградаикапитала,јерсуприватновласништво,
најамнирадикапиталосновнидруштвениодносикапитализма,којибло
кирајудаљиразвојдруштваичовека.Другимоментпроменејереволу
ционарни,стваралачкичин,којимсеобликујеновиквалитетпојава.Тај
новиквалитетизрастаизнегацијенегативнихсвојставапојавеиочувања
идаљегразвијањањенихпозитивнихчинилацаисвојстава.Преласкомиз
капитализмаусоцијализам,премаМарксуиЕнгелсу,укидајусеприватно
власништво,најамнирадикапитал,алиседемократијакаопозитивнате
ковинакапитализмачува,даљеразвија,продубљујеиобогаћује.
57 K.Маркс,Капитал,томI,исто,стр.399.
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Уистраживањадруштвеноисторијскихпроменакојепредстављају
континуиранипроцеспревазилажењастарогинегативногновимипро
гресивним, треба, по мишљењу класика марксизма, увек имати на уму
објективну и субјективну компоненту промена.Објективну компоненту
чиненужни,законитипроцеси,којисеодвијајунезависнооднашевоље,
асубјективнунашаделатноструковођенапотребама,циљевимаиидеа
лима.Многимарксистиу тумачењуунутрашњедијалектичке садржине
друштвенихпроменачестоиспуштајуизвидањиховусубјективнудимен
зијуисводеихнафаталистичкичин,губећиизвидадасвакадруштвена
промена,иакојеобјективноодређена,никаданијепотпунонезависнаод
човека.Позитивниелементикојиживеуоквирунекедруштвенепојаве
илиисторијскогобликаизкојихсерађаиразвијановапојаваилиновиоб
ликдруштваувекносеусебибројнеиразличитемогућности.Којаћеод
тихмогућностибитиостваренаувеликојмеризависиодљуди,одњихове
активности,циљеваиидеала.

Саставнидеомарксистичкогметодолошкогприступауистражива
њудруштваиљудскеисторијепредстављаимарксистичковиђењеулоге
наукеинаучнихсазнања.Заразликуодпозитивиста,којинаукусхватају
каоделатностанализеиобјашњењапостојећегстања,Марксјујетрети
раокаокритичкореволуционарнуснагу.„Филозофису,пишеонуТезама
оФоjербаху,светразличитотумачили,алирадисеотомедасеонизме
ни”.58ОвеМарксовемисли јасноговореда зањеганауканије самоде
латносткојаанализираиобјашњавапостојећестањеипружапозитивно
знањеоњему,негојеистовременоикритичкореволуционарнаделатност
којакритичкоманализомпостојећегстањаоткриваунутрашњетенденци
јењеговогмењањаипревазилажења.

Ово наглашавање критичкореволуционарне улоге науке многи
Марксовикритичари,аистотакоиследбеници,погрешнотумачеитвр
дедајеонунауципревасходновидеооруђеполитичкепраксе.Међутим,
дубљиувидуМарксовонаучностваралаштвопоказуједаон„никаданије
губиоизвидаизразитосазнајнуприродунауке.Онједобрознаоданаука,
акосезапоставињенаосновнасазнајнафункција,престаједабуденаука
управомсмислуречи,идапретварасеувулгарнуапологетику.Циљнау
ке,поМарксу,можедабудесамоистина,свепотпунијеидубљесазнање
стварности.Тасазнајнаулоганеможесеничемуподредити,иутрагању
заистиномнаукаморадабудеибезобзирнаидоследна”.59Основнаду
жностнаучника,поМарксу,јестедапокажеидокажеистину.Свакинауч
никјеобавезандаизведесвелогичкеконсеквенцијеизпретпоставкиод
којихполази,независноодтогадалисуонеускладусањеговимличним
58 К.Маркс,Ф.Енгелс,Изабранадела,томII,исто,стр.392.

59 В.Милић,Исто,стр.44.
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игрупниминтересима.Одтогакакосусеодносилипремаовомосновном
захтевунауке,Марксјесвојепретходникеуполитичкојекономијиделио
наистинскенаучникеивулгаризаторе,апологетевладајућекласе.Давида
Рикардајесматраоправимнаучником,аМалтусавулгаризаторомиапо
логетом.

Међутим,ипорединсистирањананаучнојнепристрасностиидо
следности,класицимарксизманисузаговаралипозитивистичкостанови
штеовредноснојнеутралностинауке.Напротив,зањихнауканесмебити
вредноснонеутрална,онатребадасеборизаопштељудскевредностии
интересе.Критичкоманализомпостојећеисторијскеситуацијенаукане
треба самодаоткрива законењеногпревазилажењаивероватне токове
будућности,онаморадауказујекојисеодтихтокованајвишеподударају
саосновномчовековимпотребамаиуниверзалнимљудскомвредностима
иинтересима.Залажућисезавредноснотакооријентисанунауку,класи
цимарксизмасусвојтеоријскинаучнирадвезализаинтересерадничке
класе.Онисуверовалидасециљевинаукеитекласеподударају,дасу
усмеренинаостваривањеопштељудскихпотребаиинтереса.

КритичкипроцењујућидоприносМарксовогдијалектичкогпристу
пауистраживањудруштва,можесерећидајеМаркссвојимсхватањем
научногсазнања,каодијалектичкогодносасубјектаиобјекта,увеликој
мери превазишао епистемолошке слабости, како позитивизама, тако и
историзма.Посебан значај за социологијуи сведруштвененаукеимају
дијалектичкипринципистраживања,наравно,подусловомдасесхвате
каометодолошкипутоказизаистраживањестварности,анекаодогмеиз
којихседедукуједруштвенастварностштоједоскорабиладоминантна
оријентацијаумарксистичкојсоциологији.Многирезултатианализека
питалистичкогдруштвасвогавремена,докојихсуМарксиЕнгелсдошли
применомдијалектичкихпринципа,заданашњикапитализамневажејер
јењеговадруштвенапраксарадикалнопромењена.Међутим,њиховаре
алнадијалектичкаметода,којајеунаучномобјашњењудруштвенихпо
јаваусмеренанаконкретнуанализуитумачењереалнеиконкретнедру
штвенепраксе,помоћудијалектичкихпринципа,каопутоказаиданасје
делотворна.

Марксовосхватањесоциологијекаокритичкенаукеодруштвуотва
раплоднетеоријскеперспективедасеонанеразвијакаоапологијапосто
јећег,већкаодуховнаснагаусмеренакаистраживањунових,хуманијих
и слободнијихобликадруштвеногживотаљуди.Међутим, овохумани
стичковиђењедруштвенеулогесоциологијеможебити,какотопоказује
праксареалсоцијализма,инструментализованоодстраневладајућеполи
тичкеолигархије.Затосеуистраживањудруштвасталномораиматина
умуМарксовоупозорење:дакаошто„некуиндивидуунеоцењујемошта
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јепоономештоонаосебимисли”,такоиопојединимепохама,нарочито
прелазним,„нетребастваратисудизњиховесвести”,односноидеологије,
негонаосновуреалнихдруштвениходносаипротивуречностикојисеу
њимаразвијају.

МЕТОДЕИТЕХНИКЕ
СОЦИОЛОШКОГИСТРАЖИВАЊА

1.Општипоступакусоциолошкомистраживању

Поступакнаучногистраживањаусвимнаукамајеистоветан.Онпо
лази од логичкихначела и принципа, који једнако важе за све науке, и
вршисепоутврђенимфазамаb(радњама)којесутакођезаједничкезасве
науке.Научноистраживањеусоциологији,каоиусвакојдругојнауци,
започињеодређивањемпредметаистраживања.Набазианализепостоје
ћегнаучногзнања,истраживачуњемуоткриванекепразнинеинерешене
проблеме,којеформулишекаопредметсвогистраживања.Наконформу
лацијепредметаистраживања,следињеговотеоријскоирадно(операцио
нално)дефинисање.Теоријскодефинисањејелогичкаоперацијакојомсе
помоћуапстрактнихпојмоваодређујесуштинапојавекојасеистражује.
Операционалнодефинисањејеуфункцијиконкретизацијетеоријскогод
ређењапојаве.Оносесастојиуодређивањуиндикатора(показатеља)који
семогуискуственоиспитиватиипровераватиикојипредстављајуспоља
шњеманифестацијетеоријског,апстрактногконцептапојава.

Друга фаза у поступку научног сазнања је постављање хипотеза,
претпоставкинакојимаистраживањепочива.Набазипретходнихтеориј
скихсазнањаилиновооткривенихемпиријскихчињеница,формулишусе
хипотезе,мисаонепретпоставкеоодносимамеђупојавамаилимеђучи
ниоцимаједнепојавекојајепредметистраживања.Дабихипотезебиле
теоријскиинаучнозаснованеоненемогубитиниужениширеодпредме
таистраживања,већморајубитипримеренеисиметричнеоперационал
номодређењупредметаистраживања.60

Хипотезеусвакомнаучномистраживању,паисоциолошком,пред
стављајусмешуистине,вероватноћеилинеистине.Прииспитивањуиод
ређивању вредности појединих хипотеза, предност треба да имају оне:
које дубљеипотпуније објашњавајупојавешторанијенисубиле обја
шњене; на основу којих семоже предвидети извесно догађање; које се
60 В.Гуд,П.Хет,Методисоцијалногистраживања,Београд1966,стр.6672.
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потпунијемогупроверити крозпраксу; које суплодније, односномогу
објаснитивећибројпојмоваифеномена;којесулогичкикохерентније;
којеуприлогсвојеоснованостиимајувећибројаргумената,изакојеста
тистичкаистраживањапоказујудасувероватне.

Прикупљањеподатакаињиховаобрадајетрећафазаупроцесуна
учногсазнања.Овафазаобухватасвеонерадњеипоступкекојимасепри
бављајуинаодговарајућиначинсређујуикласификујуискуственечиње
ницеиподацинаосновукојихсеможеиспитатидалисуиукојојмери
полазне хипотезе, односнопретпоставке оправдане.Свако прикупљање
података,дабиималонаучнувредност,мора,пресвега,битиуштоте
шњој вези са хипотетичком основицом истраживања.Ако се одвоји од
ње,оносенеминовнопретвараупукиибеспредметниемпиризам.Поред
тога,прикупљањеграђетребадабудеисистематично:требадасадржи
обавештењаосвемуштосесматрарелевантнимзаобјашњењепојавекоја
сеистражује.Најзад,свиискуственинаучниподацикојисеприкупљајуу
токуистраживањаморајубитииобјективни,односноморапостојатимо
гућностдаихпроверенезависниизатокомпетентнипојединци.

Четвртуфазунаучногистраживањапредстављанаучниописпоја
ве која се истражује.У сваком истраживању, па и социолошком, након
прикупљања и сређивања грађе следи опис појава.Циљнаучног описа
јестварањештотачнијесликепојавекојасеистражујепомоћуодговара
јућегнаучногјезика.Научниописпојавејеутоликовреднијиуколикоје
објективнији,детаљнијиисвестранији.61

Пошто јесоциологија јошувекмладаинеразвијенанаука,већина
њенихистраживањасеуглавномзавршаваописомпојаве.Овојепосебно
карактеристичнозасавременусоциологију,укојојнепостојиједнацело
витаинаучнопоузданатеоријакојабислужилакаоосновазауопштава
њеемпиријскихчињеницаинаучнообјашњењепојава.„Социологијасе
добримделомјошувекналазинаступњукласификације,распоређивања
идескрипције,пишеенглескисоциологСпрот,будућидајошувекнисмо
сигурниуодвајањуоногаштојеважноодоногаштонијеважно”.Због
тогајепретежнидеобављењасоциологијомнекаврстаскитачкогботани
зирања,сабирањачињеница,тј.статистичкихподатака,описапојединих
случајеваисл.безконтролекојабисебавилапроверавањемчињеница.То
сенедаизбећи.Такавпоступаксигурноприкупљаграђусакојомтеорети
чарможедагради,алиуистимахтребапризнатиито:доксухипотезебез
основеибезпроверавања,збиркачињеницајеслепа,акојесамозбирка”.62

Последњу, завршнуфазу научног истраживања чини научно обја
шњење.Тојенајважнија,алиинајтежафазауцеломпроцесунаучногис

61 Б.Шешић,Основиметодологиједруштвенихнаука,Београд1978,стр.299.

62 H.Sprott,Sociology,London1957,str.37.
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траживања.Сваконаучнообјашњењејаувексложен,деликатаниствара
лачкичин,којиобједињавамноштвомисаонихилогичкихрадњикојима
сеоткривајунови,дотаданепознатиодносиивеземеђупојавамакојесе
истражују.Главнемисаонеилогичкерадњекојепратесваконаучнообја
шњењесуанализа, синтеза, апстракцијаи генерализација.Помоћуана
лизевршисерашчлањавањепојавекоја сеистражујенањенесаставне
делове,какобисеонидубљеисвестранијепроучили.Синтезом,којаје
супротанмисаонипроцесанализи,обезбеђујесестваралачкоповезивање
иобједињавањесазнањаопојавикаоцелини.Апстракцијомкаоспеци
фичниммисаонологичкимпоступкомвршисеиздвајањебитниходне
битнихособинапојавекојасеистражујеитимеуочавањенасуштина,док
сегенерализацијомилиуопштавањемтеопштеособине,својствапоједи
нихпојавадокојихседошлоапстракцијомпреносенацелуврступојава.

Социолошконаучнообјашњење,зависноодциљевакојисепредње
гапостављају,можебитиструктурално,функционално,узрочноидија
лектичко.Садржајструктуралнихобјашњењасастојисеутомедасепо
јавакојасеистражујесместиуширисистем,структуру,идасепомоћу
теструктуреобјаснињенаприрода.Смисаофункционалногобјашњења
појавесастојисеуутврђивањуњенефункције,односноулогекојуврши
уодносунасистем,усмислудалидоприносињеговомјачању,слабљењу
илијепакнеутралнауодносунасистем.Узрочнообјашњењеусмерено
јенаоткривањеузрочнопоследичнихвезаиодносамеђупојавамаили
чиниоцимапојавекојасеиспитује.Дијалектичкообјашњењејенајвиши
инајпотпунијитипнаучногобјашњења.Онотежидапојавуобјасниуто
талитетуикаотаквообједињаваструктурално,функционалноиузрочно
објашњење.Дијалектичкиобјаснитипојавузначиоткритињенуунутра
шњуструктуру,њенефункције,каоиузрокењеногнастанкаимењања.

2.Посматрање

Посматрањејенајстаријинајраспрострањенијиметодприкупљања
чињеница,какооприроднимтакоиудруштвенимпојавамапутемнепо
средногчулногопажајатихпојава.Одобичног,лаичкогпосматрања,на
учнопосматрањесеразликујепотомештојеселективно,систематскои
стручно.Кадалаикпосматранекупојаву,онточинибезодређеногплана,
посматрасвеисвашта,докјепосматрањекојесевршиунаучнесврхесе
лективно,увексеограничавасамонаонедимензијеиаспектепојавекоји
сувезанизахипотезукојасежелииспитати.Сдругестране,обичнопо
сматрањејемањевишенепланскоислучајно,доксенаучнопосматрање
вршипланскиисистематично.Место,време,услови,средстваисвидру
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гичиниоцикоднаучногпосматрањасуунапредодређениииспланирани.
Најзад,научнопосматрањеувекспроводиизвежбанистручанистражи
вач,човеккојидобропознајепојавукојуистражујеициљевеипроблеме
којежелидарешипосматрањем.

Посматрањекаометодприкупљањаобавештењаодруштвенимпо
јавамаиразличитимнаучнимдисциплинамапојављујесеуразличитим
друштвенимоблицима,паотудапостојеиразличитекласификацијепо
сматрања.Међутим,оносенајчешћеделипообимупојавакојесеобу
хватајупосматрањемиулозикојупосматрачимаупроцесупосматрања.
Зависноодобима,тј.бројапојавакојесепосматрају,посматрањеможе
битипојединачноикомплексно.

Појединачнопосматрање је,каоштосамназивкаже,усмеренона
проучавањепојединачнихдруштвенихпојава,појединачнихдогађаја,гру
паипроцеса.Усоциологијисеовајтиппосматрања,којисеобичнона
зивастудијомслучаја,користизапроучавањепојединихпородица,села,
разреда,клубова,патолошкихпроцесаитд.Овајтиппосматрањазачела
јеЛеПлеовашкола,која јемонографскипроучавалапојединерадничке
породицеињиховебуџете.Усавременојсоциологијипојединачнапосма
трањанајвишекориститзв.„чикашкашкола”запроучавањедруштвених
појаваипроцесауурбанимзаједницама.

Комплекснопосматрањејеусмеренонапроучавањеглобалних,сло
женихидугорочнихдруштвенихпојава.Оноје,уодносунапојединачно
посматрање,многоеластичније.Кодпојединачногпосматрањапланпо
сматрањајепрецизноидетаљноразрађенипосматрачсетогпланадо
следно држи.Међутим, код комплексног посматрања, због сложености
појавакојесепосматрајуидуготрајностипосматрања,планпосматрања
се,зависноодтокаиодрезултатапосматрања,можеупроцесуистражи
вањамењати.Обичносеутокусвакогкомплексногпосматрања,дабисе
избеглаопасностодњеговогпретварањаухроничарскоописивање,врши
тзв.„секвенцијалнаанализа”наосновукојесемогумењатиполазнепо
ставкеизакључципретходнихфазаистраживања.Утокусеквенцијалне
анализечестосепримењујетзв.„квазистатичко”сређивањеподатакада
би се благовремено откриле празнине у прикупљеној грађи и утврдиле
њенеаналитичкемогућностиисазнајнидомашаји.

Посматрањесенајчешћедели,собзиромнаулогупосматрача,на:
посматрањезаучествовањемипосматрањебезучествовања.Кодпрвог
типапосматрањапосматрачживии ради у средини коју посматра, док
коддругогонниукаквомобликунеучествујеактивноуживотуираду
срединекојуиспитује.Посматрањесаучествовањем,зависноодулогеко
јупосматрачимаусрединикојуиспитује,можесејавитиуразличитим
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облицима.ГолдиXонкериздвајајучетириобликапосматрањасаучество
вањем.63

Кодпрвогобликапосматрањапосматрачјепотпунучесникдогађаја
којипроучава.Онстанује,радииживиусрединикојупосматра,алисре
динанезнадаонуњојживидабијепосматрао.Коддругогобликапосма
трачсеналазиуулозиучесникапосматрача.Онвршиодређенурадну
улогуусрединикојупроучавасасвимправимаиобавезамакаоидруги
чланови,алисрединазнадаонпоредтеулогевршиипосматрање.Трећи
обликпосматрањаразликујесеодпретходногпотомештоуњемупрео
владавапосматрачкаулоганадрадном.Посматрачсеовденалазиуулози
посматрача учесника.Онније стриктно везан за одређену радну улогу,
напротив,можедаврширазличитеулоге акомутообезбеђујелакшеи
потпунијепосматрање.Најзад,кодчетвртогобликапосматрања,посма
трачсеналазиуулозичистогпосматрача.Онживиусрединикојуизуча
ва,алинеобављаникаквупрактичнуфункцијунегојепасиванпосматрач
токадогађајасастране.Улогапосматрачајеиовде,каокодпретходнадва
облика,познатасредини.

Поредовачетириобликапосматрањасаучествовањем,нашсоцио
логВојинМилићнаводиипетикојионназивапосматрањесаучествова
њемуулозинаучногпосматрача.64Кодовогобликапосматрањасредина
којасеиспитујеприхватаборавакпосматрачауулозинаучногпосматрача
ионнеманикаквезадаткеосимдакомуницирасасрединомиобављапо
саопосматрача.

Посматрањесаучествовањемубилокомобликуиманизпредности
надонимбезучествовања.Пресвега, оно јечесто,нарочитоприликом
проучавањазатворенихдруштвенихгрупа(каоштосумафија,верскесек
те,илегалнеполитичкеорганизацијеисл.)једининачинкојиобезбеђује
прикупљање научне грађе о делатности тих група. С друге стране, по
сматрањесаучествовањемобезбеђујемногоисцрпнија,веродостојнијаи
аутентичнијасазнањаодпосматрањабезучествовања.„Посматрачуче
сникиматупредностдаосећараздраганостиисцрпљујућитемпопле
менскеигре,хладноћуигладскитнице,огорченострадникаучеличани
кога давињегов пословођа.Он такође стиче већу дубину искуства и у
стањуједазабележистварнопонашањедругихучесника.Поштопериод
његовогучествовањаможедасепротегненамесец,опсегскупљеногма
теријалабићемногоширинегоопсегпостигнутогнизомчакиврлодугих
интервјуа.65

63 R.L.Gold,‘’RolesinSociologicalFieldObservations’’,SocialForces,vXXXVI(1958),str.217
223;R.H.Junker,FieldWork,Chicago1960,str.3435.

64 В.Милић,Исто,стр.354355.

65 В.Гут,П.Хет,Исто,стр.116.
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Међутим,требаистаћидапосматрањесаучествовањемимаиод
ређененедостатке.Оночестоможебитимањеобјективноодпосматрања
безучествовања,јерсепосматрачучесникмимосвојевољеможеиденти
фиковатисагрупомкојупосматраипостатипристрасанупосматрањуи
закључивању.Осимтога,посматрачучесникпонекадзбогактивнеукљу
ченостиуживотгрупенеможедасагледасвеелементењеногживотаи
делатностикаоштобитомогаоспољнинезаинтересованипосматрач.Као
штошахистакојисастранепосматрапартијудругедвојицешахистаче
стовидибољеиснажнијепотезеодонихкојеповлачеиграчи,такоинеу
тралнипосматрачунекојдруштвенојгрупиможечестобољедавидионо
штосезбивауњојодоногкојијесвимсвојимбићемурониоусоцијални
животгрупекојупосматра.

Процењујућиглобалнонаучнувредностметодапосматрања,може
морећидаониманизепистемолошкихпредностиуодносунадругеис
траживачкеметодеитехникекојесепримењујуусоциологији.Предности
посматрањасастојесе,пресвега,утомештосуподацидокојихседолази
посматрањемнеке појаве неупоредиво тачнији и веродостојнији од по
датакадобивенихдругимметодамаитехникама.Кодпосматрањајепут
измеђусадржајапојавеиискуственихподатакаоњојскраћеннанајмању
меру,аистовременојелишенсвихпосредникакојибитеподаткемогли
деформисати.Садругестране,посматрањеимаиизузетнухеуристичку
вредност.Онообезбеђујеистраживачудаобогатиипроширисвојепри
марноискуствоидаствориреалистичнуицеловитусликупредметакоји
проучава.

Међутим, сазнајна моћ и домети посматрања због ових његових
предности сене смеју апсолутизовати, јероно, каои свеистраживачке
методе,имаодређенеслабостииограничења,посебнокада јеречоис
питивању друштвенихпојава.Методомпосматрањамогу се прикупља
тинаучнодрагоцениподациоспољашњимманифестацијамадруштвеног
животаљуди,алитиподацичестонемајувећусазнајнувредносткадаје
речоунутрашњој,психолошкојстранииндивидуалногиколективногжи
вотаљуди.Изаидентичнихспољашњихманифестација,вербалнихиска
за,конкретнихтелеснихипсихичкихчиновачестомогустајатисасвим
различитимотиви,жељеиочекивања.Тако,например,аковећинаљуди
гласазаједнуодлуку,тонеморадазначидаониточинеизистихпобуда.
Некимогугласатизаодлукузатоштоимсечинирационалном,другииз
солидарности,трећиизстрахаодпоследица,четвртиизкаријеризма,итд.

Пореднеприкладностизапроучавањеунутрашње,психолошкестра
недруштвеногживота,посматрањенеманипотребнувременскудубину,
штотакођеумањујењеговувредностуистраживањудруштвенихпојава.
Посматрањусууглавномдоступнисамоактуелнисадржајииоблициљуд
скогпонашања.Међутим,дабисеразумелоактуелнопонашање,треба
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познаватињеговевезесаодређенимпрошлимдогађајима,аистотакои
његоводноспремазамишљенојбудућности.Опрошлимдогађајима,ако
сеизузмуостациматеријалне културе,посматрањемсенеможеништа
сазнати.Научнидометипосматрањасујошограниченијикадајеречобу
дућност,јерсепосматрањемникаконемогудокучитиљудскаочекивања,
тежњеиплановизабудућност.

3.Испитивање

Поредпосматрања,испитивање једругивеомараспрострањенна
чинприкупљањаподатакаусавременимсоциолошкимистраживањима.
Заразликуодпосматрања,прикојемседоподатакаопојавикојасеистра
жуједолазинепосреднимчулнимопажањемсамепојаве,кодиспитивања
сеподациприкупљајупрекоисказадругихсубјеката (испитаника).Ме
тодомиспитивањаподацисеприкупљајутакоштоиспитивачпоставља
питањаонекимдруштвенимпојавамаидогађајиманакојаиспитивани
одговара.Зависноодтогакакосеиспитивачодносипремаиспитаникуу
токуиспитивања,испитивањеможебитиблаго,неутралноиоштро.66

Кодблагогиспитивањаиспитивачнастојидауспоставиштоприсни
јиодноссаиспитаникомидастекнењеговопотпуноповерење.Овимна
чиномсеобичнотражеобавештењаиподацикојитребадубљедаосветле
испитаниковуличност,анесамоњеговставоодређенимдруштвенимпо
јавама.Неутралноиспитивање јенајраспрострањенијитиписпитивања.
Зањегајекарактеристичнотоштосеиспитивачпремаиспитаникуодноси
крајњенеутралноипословно.Онбезикаквихинтимизирањавршисвој
посаопремаунапредпредвиђеномпоступкуиевидентираодговореонако
какосудати.Оштроилистрогоиспитивањејесуштасупротностнеутрал
номиспитивању:поформи јеврлоблискосаслушањууистражномпо
ступку.Каоикодистражногпоступка,оштронаучноиспитивањеставља
испитаникаупсихолошкиврлосложенеситуацијекакобиседобиошто
истинитијиодговор.Одиспитаникасетражидабрзо,безразмишљања,
одговаранапостављенапитања,предочавајумусесвепротивуречностиу
исказима,појединапитањасенамернопостављајунапрескокрадиизне
нађења,итд.Овајтиписпитивања,иакочестообезбеђујеистинитијаса
знањаоддругихтипова,реткосепримењујеунауцизбогбројнихетичких
проблемасакојимајескопчанањеговапримена.

У прикупљању података методом испитивања, као истраживачке
техникекористе сеинтервјуианкетаи затосеиспитивање, зависноод
66 В.Милић,Исто,стр.417432.
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технике која се употребљава, често дели на интервјуисање и анкетира
ње.Иакосеинтервјуианкетауобичномживотучестомешају,унауци
сеправијаснаразликаизмеђуњих.Подинтервјуом(разговором)углав
номсеподразумеваприкупљањеподатакапутемговорногопштењаизме
ђуиспитивачаииспитаника.Одобичног,свакодневногразговоранаучни
разговорсеразликујепотомештојењеговсадржај,токиначинумањој
иливећојмериодређеннаучнимциљемистраживања.Зависнооднаучног
циљакојисепредистраживањемпоставља,разликујусетритипаинтер
вјуа:слободниилинеусмерени,усмерениилидубинскиипанелинтервју.

Слободниинтервјукористисекадсежелеприкупитиопштиподаци
опојавикојасеиспитује,кадасетрагазапочетномиглобалномсликом
појавекојасеистражује.Собзиромнатакопостављенциљ,испитивач
имавеликуслободуприпостављањупитањакакоупогледуњиховогса
држајатакоиобликаиредоследа.Усмерениилидубинскиинтервјуупо
требљавасезаприкупљањеподатакаодубинским,скривенимслојевима
појавекојасеистржаује.Слободаиспитивачајеовдесведенанаминимум,
јер се разговор одвија према прецизно утврђеном садржају и поступку
назначеномуосновамазаразговор.Панелинтервјујеспецифичнаврста
усмереногинтервјуа.Онсекористизапроучавањедуготрајнихипромен
љивихдруштвенихпојава,асастојисеуразговорукојисевршиуодре
ђенимвременскимразмацимакакобисеуочилепроменеупојави.Каои
кодусмереногинтервјуа,иовдејесадржајитокразговораиспитивачаса
испитаникомунапредодређенидефинисануосновамазаразговор.

Анкета,заразликуодинтервјуа,јестетакватехникаиспитивањакод
којенедолазидонепосредне,личнекомуникацијеизмеђуиспитивачаи
испитаника,негосеиспитивањеобављапрекописаногупитника.Испи
таницима,изабранимпоодређеномузорку,достављасеанкетниупитник
иодњихсетражидаускладусаупутствимакојасудатауупитникуили
усменојинструкцијианкетараодговоренапитањаизупитника.Зависно
одначинакакосуформулисанапитања,анкетаможебитистандардизова
наинестандардизована.Првитипанкете,укојојсуодговоринапитања
углавномзатвореногтипа,односносаунапреддатималтернативама,ко
ристисеприистраживањупростихи једноставнихпојавачијисесадр
жајможеизразитиунеколикомодалитета.Заистраживањекомплекснихи
сложенихпојава,окојимасунаучнасазнањарелативнооскудна,углавном
секористинестандардизованитипанкете.Коднестандардизованогтипа
анкетеодговоринапитањасууглавномотворени.Испитаникусе,попра
вилу,ненуденикаквеалтернативе,већсетражидаонсампонудиифор
мулишеодговорнапостављенапитања.
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Упраксисечестокористикомбинацијастандардизованогинестан
дардизованогтипаанкетекомбиновањемотворенихизатворениходгово
ранапостављенапитања.

Приликомприкупљањаподатакаиспитивањем,безобзиранатода
лисеоновршианкетомилиинтервјуомодпресудногјезначајадасеус
поставиштонепосреднијавезаизмеђухипотетичкеосновеистраживања
испискапитањасадржанихуанкетномупитнику,односноподсетникуза
разговор.Поправилу,свакопитањекојесепостављаиспитаникуморада
имадиректнуииндиректнувезу саосновномхипотезомилипосебним
хипотезама.Питањакојанемајузначајнијевезесахипотетичкимоквиром
истраживањасусувишнаизначеоптерећењеизаиспитивачаизаиспита
ника.Важнуулогуупроцесуиспитивањаимајуиформулацијапитањаи
редоследкојимсеонапостављају.Дабисеиспитивањемдобилинаучно
штоверодостојнијиипоузданијиодговори,питањаморајубитиформули
санајаснимипрецизнимјезиком,какобисеизбегласвакавишесмисле
ностуодговору.Нанепрецизноинејасноформулисанопитање,каоштоје
нпр.„каквојевашебрачностање”,поредочекиваниходговора„ожењен”,
„неожењен”,„разведен”,„удовац”честосудобијенииодговори„фино”,
„какосесамоможепожелети”,„мораобихдапитамсвојужену”.67

Осимпрецизностиуформулацији,језикпитањаморабитиприлаго
ђенсрединикојасеиспитује,јерјепознатодамањевишесвакасоцијална
групација, сваки региони свака образовна скупина има своју термино
логијуижаргон.Најзад,питањаморајубитипостављенаодређенимло
гичким и психолошким редоследом. „То значи дамора постојати таква
логичкапрогресијадасеиспитаникилиреспондент:1)уводиуинтервју
тимештојепобуђенњеговинтерес,2)даселаководиодпитањанакоја
јепростоодговоритидопитањакојасусложена,3)дасенестављабрзо
иизненадапредзахтевдадајеподаткеосебилично,4)дасеодњегани
каданетражиодговоркојибигамогаодовестиунеприликуадамусене
пружимогућностзаобјашњењеи5)дасештопостепенијеводиизједног
оквираудруги,анедасегонидаскаченапрединазад”.68

Онаучнојвредностииспитивањакаометодеприкупљањаподатака
одруштвенимпојавамапостојеразличита,чаквеомасупротнагледишта.
Докједнисматрајудајеононезаменљиваметодаусвимдруштвенимна
укама,особитоу социологији, другимуодричу свакунаучнувредност.
Овакоекстремнеоценесетешкомогуприхватити,јериспитивање,каои
другесоциолошкеметоде,имасвоједобреисвојелошестране.Пресве

67 Ђ.Шушњић,Исто,стр.220.

68 В.ГудиП.Хет,Исто,стр.130.
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га,онојенезаменљивначинсакупљањаподатакаоунутрашњој,психоло
шкојстраниљудскогпонашања.Ниједнадругаметоданеможедапружи
потпунијеипоузданијеподаткеочовековимставовима,тежњамаиопре
дељењимакојачинесуштинскукомпонентусвихдруштвенихпојава.Да
ље,испитивањекаоистраживачкаметодаомогућаваприкупљањеинфор
мацијанесамоосадашњиминтересима,потребамаиакцијамаљуди,него
иоњиховимпрошлимдоживљајимаиискуствима,каоиобудућимочеки
вањима.Најзад,испитивањеобезбеђујеврлобрзоприкупљањеподатакау
ширимдруштвенимпросторима,штојеврловажноприликомпроучавања
динамичкихдруштвенихпроцеса,каоизастварањепрецизнихвремен
скихпресекаостањупроучаванихпојавауширимдруштвенимоквирима.

Међутим,прикупљањеподатакаиспитивањемсуочавасеисаброј
нимпроблемимаитешкоћамаепистемолошке,психолошкеидруштвене
природе.„Тешкоћеепистемолошкеприроденастајуотудаштосвојеиска
зе,обавештењаостварностидајулицакоја,поправилу,нисууодговарају
ћојмериоспособљенаистручназанаучноопажањедруштвенихфеноме
на.Собзиромнатодасуспособностистручностиспитаникаразличите,
њиховивербалниисказиопојавикојасеистражујеимајутакођеразличи
тувредност,пајетимесвакакоотежанаињихованаучнаупотреба.Поред
тога,оветешкоћесвојеузрокеимајуиучињеницидаобавештеностис
питаникаопојединимпојаваманијеподједнака”.69Накрају,исамаверо
достојностподатакадобијенихиспитивањемјеограничена,јерсекрећеу
границамаверодостојностивербалнихисказаиспитаника.

Поред епистемолошких тешкоћа, испитивање прате и бројне те
шкоћепсихолошкеприроде.Онеизвируизразличитементалнезрелости,
нивоаинтелигенције,психичкесређености,степенаиврстеобразовања
испитаникадасхватевербалнесимболедатеупитањима,каоидаодго
ворима изразе своје властито искуство.Прикупљање података методом
испитивањачестосесуочаваисатешкоћамадруштвенеприроде.Каоспе
цифичанвидсимболичкогдруштвеногопштења,испитивањесесусреће
сабројнимдруштвенимпрепрекама,почеводразликаујезикукојимсе
комуницира,прекоразликаусистемувредностииобичајима,падораз
ликауживотнимискуствима.Светепрепрекемогудадеформишу,пачак
идаонемогућекомуникацијуизмеђуиспитивачаииспитаника.Иакосе
многеодовихтешкоћа,нарочитоонепсихолошкеидруштвенеприроде,
могубрижљивомистручномизрадоминструменатаиспитивањаидобром
обукомиспитивачаотклонитиилиублажити,остајепотребадасеусва
комсоциолошкомистраживању,користеидругеметодезаприкупљање
податакадабисепојавакојасеистражујецеловитообјаснила.

69 С.Милосављевић,Исто,стр.181.
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4.Методемерења

Усавременимистраживањимадруштвенихпојава,апосебноусо
циолошким,свечешћеисвевишесекористеразноврснеметодемерења.
Данас је у америчкој социологији, како кажеСорокин, завладала права
„квантофренија”,страстдасемерисвеисвашта,ионоштоседамери
тиионоштонијемогућеизмеритиникаквиммерилима.Штавише,неки
социолошкиправципопутбихевиористичкогоперационализмасунаучно
сазнањеготовоупотпуностиидентификовалисамерењем.ЗаЛандберга,
једногоднајпознатијихоперационалиста,мерењеиграпресуднуулогуу
дефинисању,описивањуисазнавањудруштвенихпојаваипроцеса.„Ни
једнаглупостнијеусоциологијивишераспрострањена,пишеон,одпри
медбедаморамонајпредефинисатидабисмомоглимерити,описивати
илизнатиштамеримо.Оватврдњасеобичносматраочигледномчиње
ницомкојунетребадоказивати.Изгледадасегубиизвидадајемерење
једанначиндефинисања,описивањаисазнавања”.70

Иако је употреба мерења у истраживању друштвених појава вео
макорисна,његовзначајсенесмеапсолутизовати.Поготовусесложен
процеснаучногсазнавањаникаконеможесвестинамерење.Усазнајном
погледумерењеигравеомаважнуулогуприликомописапојаваидефи
нисањапојмова,алисуњеговемогућностиприликоманализевеомаогра
ничене.

Усоциологијиидругимдруштвенимнаукамауглавномсекористе
триврстемерења:непосредно,посредноискалирање.

Непосреднасуонамерењакодкојихсујединицемерењаипредмет
мерењаистогквалитета.Мерењесесводинаутврђивањеколикосепута
јединицамерењаналазиупојавикојасемери.Таквамерењасу,напри
мер,мерењегодинастаростибројемгодина,величинегрупебројемњених
чланова,дохоткаизносомновцаитд.Непосреднамерењасу,поправилу,
веомапрецизнаипоузданакадасемериактуелностањепојава,аликада
требамеритипојавеуњиховомкретањуиразвоју,онатопрестајубити,
јер се појављује проблем утврђивања стандардне јединицемерења која
можеудужемвременуостатинепромењена.Например,какоудужемвре
менскомпериодумеритидоходакновцем,кадасевредностновцатоком
временамења.Истина,проблемутврђивањастандарднејединицемерења
задуживременскипериоднијенерешив,ализахтевавеомакомпликована
прерачунавањакојанијелакоизвести.Главнинедостатакнепосредногме
рењаудруштвенимнаукамајестетајштојењеговаприменаограничена
70 G.Lundberg,FoundationsofSociology,NewYork1964,str.10.
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нарелативномалибројпојава.Завећинудруштвенихпојаванепостоје
јединицемерењакојесупоквалитетуистоветнесапојавамакојесемере.

Усоциологијиидругимдруштвенимнаукамамногочешћесекори
степосреднамерења,којимасеоодређенојпојавизакључујенаоснову
некихдругихпојавасакојимајеонауприродномузрочномфункционал
ном односу или конвенционалној договореној вези.71 Посредна мерења
којасебазирајунаузрочнофункционалномодносуизмеђупојавасудо
стачестаусоциологији.Друштвениположајпојединацавеомачестосе
мерипомоћуврстеиугледањиховихзанимања,висинедохотка,степена
образовања,зонестановањаитд.,јерсепретпостављадаизмеђуположа
јаипојавакојимасеонмерипостојиузрочно функционалнавеза.На
истојпретпоставцисезаснивајуидругамерења.Например,општиниво
животамерисепросечнимтрајањемљудскогвекаисмртношћуодојчади;
степендруштвенеинтеграцијенекезаједницеучесталошћуираспростра
њеношћусамоубистава,криминалаидругихпатолошкихпојава;односи
измеђуетничкихгрупаучесталошћусклапањабраковаидружењаизмеђу
припадникаразличитихетничкихзаједницаитд.

По правилу, прецизност и поузданост посредних мерења увек за
виси од стабилности узрочнофункционалних веза између појаве која је
предметмерењаипојавапомоћукојихсеонамери.Уколикојетајоднос
стабилнији,утоликосуирезултатимерењатачнијиипоузданији,иобр
нутоуколикојетајоднослабавији,утоликосурезултатимањепоуздани.

Посреднамерењакојасезаснивајунадоговоруиконвенцијимогу
битивеомаразличита,јеридоговоренамерилапомоћукојихсемеримогу
битиразличита.Конвенционалномериломожебитиматематичкиоднос
измеђупојавекојасемерииједнеиливишедругихмерљивихпојава.У
овуврстуспадају,например,разнамериланаосновуколичникакојипо
казујеколикајерелативнаучесталостодређеневрстепојаваунекојдру
штвенојсредини.Већинадемографскихстопаспадауовуврстумерења.
Рецимо,стопанаталитетакојапоказујеколикоседецерађаутокуједне
годиненахиљадустановникајекласичнипримеровеврстемерења.

Усоциологијисепосреднамерењанаосновудоговоранајчешћеза
снивајунанекоммоделувероватноће.Таквоје,например,мерењедру
штвенепокретљивостинаосновумоделаосавршенојпокретљивости,тј.
покретљивостикојабисеодвијалаизмеђудвејугенерацијаподпретпо
ставкомдадруштвениположајродитељаневршиникакавутицајнадру
штвениположајдеце.Поређењемстварнемеђугенерацијскепокретљиво
стисатеоријскизамишљениммоделоммерисегдејеиукојимправцима
71 В.Милић,Исто,стр.14.
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стварнапокретљивоствећаодносномањаодонекојајетеоријскизами
шљена.Помоћумоделавероватноћекаоконвенционалногмериламогусе
испитиватиидругедруштвенепојаве.Чикашкашколајеовуврстумере
њаупотребљавалазаиспитивањееколошкеструктурелокалнихзаједни
ца.Онајесамоделомравномернерасподелестановништваупоређивала
стварнираспоред становништвауодређеној локалној заједниции тиме
утврђивала утицај различитихфактора на концентрацију становништва
попојединимзонама.

Степенпоузданостисвихмерењазаснованихнамоделувероватноће
поправилусекрећеуграницамареалистичностимодела.Коликотајмо
делвишеодговарареалнимусловимаукојимасезбивајуодређенепојаве,
толикојеимерењепоузданије.

Скалирањејетрећаврстамерењакојасеупотребљаваусоциологи
јиидругимдруштвенимнаукама,особитоусоцијалнојпсихологији.То
је,уствари,мерењедруштвенихпојавапрекомерењаставовапоједина
цаотимпојавама.Овуврстумерењаудруштвенимнаукамапрвијеувео
америчкисоциологБогардусприликомиспитивањасоцијалнедистанце
измеђуетничкихгрупа.ОнјеодносАмериканацапремадругиметничким
групамамериоседмочланомскаломкојајенаједномполуизражаваланај
срдачнијаосећањапреманекојгрупи,анадругомнајвећистепеннетрпе
љивости.КаоелементескалезамерењеодносаАмериканацапремадру
гиметничкимгрупамаБогардусјеузеоњиховоопредељивањеза:блиско
сродствопутембрака,чланствоуистомклубу,становањеуистојулици,
радуистомзанимању,давањедржављанстваСАД,могућностпосетеСАД
изабрануборавкауСАД.72

УдаљимсоциолошкимистраживањимаусавршавањемБогардусо
вескалеусавршенојеимерење,јерсеоновишенијесводилосамонаран
гирањесоцијалнедистанце,негојеибројчаноизражавалостепентедис
танце.Тојепостигнутотимештојезасвакукатегоријунаскалиодноса
измеђуетничкихгрупаодређенамераприсностипомоћубројауоквиру
одређенелествице,например15или110.Сређивањемоценаиспитани
каостепенуприсностипремапојединиметничкимгрупамадобијасене
саморангнегоибројчанасликасоцијалнедистанце.

Поредмерења социјалне дистанце, скалирањем су истраживане и
другедруштвенепојаве.АмериканацТерстенје,например,помоћусвоје
чувенескалеистраживаоставовепремацркви.Онјеиспитаницимадао
листуисказаоцрквииодњихзахтеваодаобележеонеисказекојиизра
жавајуњиховаосећања.Одстручногжирија,групестручњака,затражио
једанезависноједаноддругогаразврстајутеставовеуједанаестгрупа,
одкојихпетгрупаступњевитоизражавајупозитиванставпремацркви,
другихпеттакођеступњевитонегативанставиједнанеутраланстав.Из
72 E.Bogardus,ImigratonandRaceAttituds,Boston1928,str.25.
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рачунавањемсредњевредности(меридијане)којујеодређениставдобио
оджиријадолазиседовредностисвакогпојединачногставаилиисказа
премацрквинаскалимерења.

Овај тип скалирања је знатно сложенијии компликованији одБо
гардусовог,ализатопружамногопотпунијаипрецизнијасазнања.Њиме
може да се опише уобичајен став неке особе према неком друштвеном
проблему,дасеодредиспектарставовакојејеонаспремнадатолерише
илиприхвати,дасеутврдистепенхомогеностиилихетерогеностиставо
ваугрупионекомпроблемуи,накрају,дасеуочепроменеуставовима
групеуодносунаранијеставове.

Накрајутребарећидасвакомерењеставоваскалирањем,незави
сноодпрецизностискале,имасмисласамоподусловомакоиспитаници
искреноиистинитоизражавајусвојаосећањаимисли.

5.Статистичкеметоде

Упрошломстолећустатистикајепосталаједнаодглавнихметода
научнихсазнања.Данассуготовосвенауке,какоприроднетакоидру
штвене,усвојојистраживачкојделатностиснажноослоњененастатисти
куињенеметоде.То је и разумљиво, јер статистика обезбеђује прику
пљање, представљање, анализу иинтерпретацију нумеричких својстава
природнихидруштвенихпојава.Социологијаусвојојистраживачкојде
латноститакођевеомамногокористистатистикуињенеметоде,нарочито
заприкупљањеподатака,њиховосређивањеипредстављање,аделоми
заанализудруштвениходносаипредвиђањеразвојадруштвенихпојава.

Најважнијестатистичкеметодекојесеупотребљавајуусоциологији
суметодеузорка,средњихвредности,корелацијеивероватноће.

Методузоркапредстављајединствометодолошкихпоступакаитех
никакојеобезбеђујудасеизнекогосновногскупапојаваправилноодабе
реједанмањидеокојићерепрезентоватицелину.Узоракомогућавадасе
сазнанештооједнојмасипојаваадасенеиспитујецеламаса,негосамо
неке јединице,односнодеотемасекоји јеизабранпоодређеномприн
ципуидасе,наосновукарактеристикатогаизабраногдела,закључујео
целојмаси.Зависноодпоступкакојисепримењујеуформирањуузорка,
разликују се три типаузорка: случајни, систематскии стратификовани.
Каоштосамоимеказује,кодслучајногузоркаизборјединицакојетреба
дауђууузоракидапредстављајуцелинупрепуштенјеслучају.Пошто
се,зависноодвеличинемасе,одредирепрезентативнавеличинаузорка,
односнопостотакјединицамасекојећечинитиузорак,изборјединицасе
вршислучајно.Најчешћесетообављатакоштосесвејединицеиспити
ванепопулацијенумеришунапосебнецедуљицеиизмеђутихцедуљица,
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којесупретходнодоброизмешане,извлачисеоноликоколикојепотребно
заузорак.

Систематскиузоракјеумногомесличанслучајномузорку.Каоикод
случајногузорка,иовдесезависноодвеличинеиспитиванемасе,одреди
одговарајућарепрезентативнавеличинаузорка,алисеизборјединицако
јеулазеуузораквршидругачије.Изспискапопулацијекојасеиспитује,
напримерплатногсписказапосленихуједномпредузећу,случајнимиз
боромодабересеједаниспитаник,доксеизборосталихиспитаникакоји
требадауђууузораквршипоодређеномкоракубирасе,рецимо,сваки
пети,седми,десетиилидвадесети,зависноодвеличинеузорка.

Код стратификованог узорка цео основни скуппојава које се изу
чавајудели сепоодређенимсвојствиманавише скупина, стратума,па
сеондапосебнозасвакутаквускупинуслучајнимизборомбираузорак,
односноодређенбројјединицакојејепредстављају.Притомсеобавезно
водирачунадасвакаскупинаиспитиванепопулацијебудепропорционал
нопредстављена.

Величинабилокојеврстеузорка,поправилу,зависиодхомогености
појавекојасеистражује,варијабилностиобележјакојесемереистепена
прецизностикојисеистраживањемжелипостићи.Ако јеосновнискуп
којисеистражујехетероген,узоракморабитивећи,дабибиорепрезента
тиван,тј.изосновногскупаморасеузетивећибројјединицакојећешто
верније репрезентоватињегова својства. Исто тако, ако појава односно
обележјекојесемерипоказујевисокстепенваријабилности,узоракмора
битидовољновеликидабиодразиотуваријабилност.Уколикоје,међу
тим,појавакојасеиспитујерелативноконстантна,неподложнаварирању,
величинаузоркаћебитизнатномања.

Најзад, у истраживањима у којима сежели постићи висок степен
прецизности,узорак,поправилу,морабитимноговећинегокодистражи
вањакојанезахтевајувисокстепенпрецизности,већсежелисагледати
глобалностањеиопштекарактеристикенекепојаве.

Методузоркаимавеомаширокуприменуусоциологији.Онсенај
чешћекористи заприкупљањечињеницапосматрањемииспитивањем,
јерскраћујевремепотребнозаприкупљањечињеницаиобезбеђујевели
кематеријалнеуштеде.

Другизначајанстатистичкиметодкојисечестокористиусоциоло
гији,нарочитозаистраживањеструктуредруштвенихпојава,јестеметод
средњихвредности.Овимметодомутврђујусепросеци,односноаритме
тичкесредине,медијалнеимодалневредностимасовнихдруштвенихпо
јава.Аритметичкасрединајетаквасредњавредносткојапоказујепросеч
нувредностилистањеодређенепојаве.Ако,например,желимодазнамо
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просечниличнидоходакуједномпредузећу,сабраћемоизносличнихдо
ходакасвихзапосленихидобијенусумуподелитисабројемзапослених.
Требаистаћидајестатистичкипросек,иакоседостакористи,веоманепо
узданамера,јеркоднехомогенихпојавачестоприкривањиховусуштину.

Медијанајестатистичкавредносткојаизражавасредњупозициону
вредностнекепојавенаскалитепојавеизатосечестоназивапозиционом
вредношћу.Акоиспитујемопосећеностпредавањуизсоциологијеутоку
једногсеместра,средњепосећенопредавањебибиламедијана.Медија
накаостатистичкавредностиматупредностнадпросекомштонањуне
утичевредностпојединихрезултата,већсамобројрезултата.Такосена
скалинекепојавеможенаћинекиизразитовеликиилиизразитомалире
зултат,алионнећеутицатинаположајмедијане.

Модалнавредностјестатистичкасредњавредносткојаједоминант
нанаскалипојавекојасеиспитује.Приистраживањупосећеностипреда
вањаизсоциологије,модалнавредностбибиласредњапосетаусмислу
најчешћегбројастуденатанапредавању.Предностмодалневредностиу
односунадругесредњевредностисуутомештонањунеутиченитиве
личинанитипозицијарезултата,већсамоучесталостпојединихрезулта
та.

Репрезентативностипоузданостсвихсредњихвредности,почевод
просека,прекомедианедомодалневредности,поправилузависеодсте
пенаваријабилностипојаве.Уколикојепојавамањеваријабилна,тј.уко
ликосесвирезултатигрупишуокоједнесредњевредности,утоликојеона
репрезентативнија,иобрнуто.

Највишеинајчешћеупотребљаванистатистичкиметодусоциоло
гијијеметодкорелације.Тојеиразумљивокадасеимаувидучињеница
дасоциологијапревасходнотежидаутврдивезеиодносеизмеђуразличи
тихврстадруштвенихпојава,односносферадруштвеногживота.Мето
домкорелацијеутврђујесеповезаностдвејуиливишепојава.Зависноод
врстатевезе,корелацијаможебитипозитивнаилинегативна.Позитивна
корелацијаизмеђупојавапостојиондакадастатистичкевеличинедвеју
појавакојесеупоређујуупоредорасту.Например,статистичкијеутвр
ђенапозитивнакорелацијаизмеђупорастаалкохолизмаиразводабрака.
Опостојањунегативнекорелацијеможесеговоритиондакадасеупоре
ђивањемдвејупојаваутврдидасапорастомвеличинеједнепојавеопада
величинадругепојаве.Негативнакорелација,например,постојиизмеђу
индустријализацијеинеписмености,јерсапорастомстепенаиндустрија
лизацијеобавезнодолазидоопадањабројанеписмених.

Поредметодакорелације,усоциологијисечестокористииметод
вероватноће.Њимесепроучава,односнопредвиђаразвојнајразноврсни
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јихдруштвенихпојава,особитоонихкојесумањесложене.Данасјеиу
друштвенимиуприроднимнаукамапреовладалоуверењедасенаучно
сазнањеодобичног,лаичкогсазнања,разликујеуглавномпостепенусвоје
вероватноћеизатосеиуједнимиудругимнаукаманатемељуобјективне
теоријевероватноћеизграђујуразноврсниматематичкипоступциимоде
лизапредвиђањетокапојаваидогађаја.

Накрајутребаистаћидајеприликомупотребестатистичкихметода
усоциологијинужнавеликаопрезност,јерстатистикасвојомпрецизно
шћучестоможедазаведеистраживачатакодаонизгубиизвидаспеци
фичностдруштвенихпојава.Адруштвенепојавесу,каоштојепознато,
посвојојприродиврлосложенеитешкоје,аунекимслучајевимаготово
инемогуће,откритињиховуправусуштинунабазиквантитативнихпо
датака.

6.Експеримент

УXXвекуупотребаекспериментаудруштвенимнаукамајеоспо
равана,јерсеподекспериментомуглавномподразумевалонаучнопосма
трањепојавакојесувештачки,лабораторијскиизазванерадиутврђивања
њихових узрока.Истицано је да је експеримент у друштвенимнаукама
немогућ,јерсепонашањељудикаосвеснихбићаувештачким,експери
менталнимусловимамења,односнодасељуди,кадазнајудасењихово
понашањепосматра,непонашајуприродно,идасузаторезултатидоби
јениекспериментомкрајњенепоуздани.Овокласичностановиштепрема
експериментуимогућностимањеговеприменеуистраживањудруштве
нихпојавазаступалајевећинасоциолога,почеводКонтапрекоМарксадо
Диркема.ОгистКонтјесматраодаекспериментнијетакоплоданусоци
ологијизатоштосесвакоекспериментисањепротивиспонтаномразвитку
друштваиштореметињеговорганскиток.„Другифундаменталниначин
умијећапосматрањаилиекспериментисањауправомсмислу,пишеКонт,
напрвипогледкаодатребадабудепотпунозабрањеноуновојнауцико
јуовдеконституирамо,штоје,уосталом,ништанебиспречавалодабуде
позитивна.Али,посматрајућипажљиво,можеселакопрепознатидата
наукаустварностинијенинајмањелишенапремасвојојприродитаквог
опћегизвора,иакотонебибиониблизуглавниизворкојибионатребало
даупотребљава”.73

Марксје,такође,биоскептичанупогледуширеупотребеекспери
ментаудруштвенимнаукама.Онјесматраодаекспериментудруштвеним
наукаматребадазамениметодразумнеапстракције.Упредговорупрвог

73 S.Simon;A.Comte,Sociološkahrestomatija,Zagreb1966,str.267268
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томаКапиталаонпише:„Физичарпосматраприроднепроцесебилотамо
гдесеонипоказујуунајистакнутијемобликуигдеихнајмањемогузаму
титиутицајикојиометајуанализу,билоправећиекспериментподуслови
макојиосигуравајучистоодвијањепроцесаакозатоимамогућности...
Коданализеекономскиходносанеможесепослужитинимикроскопом
нихемијскимреагенцијама.Њихморазаменитимоћапстраховања...Чо
векубезобразовањасечинидасеанализирањетогобликавртиусамим
домишљањима.Доистасетуирадиодомишљањима,алисамоонакокако
сеторадиикодмикролошкеанатомије”.74

ЕмилДиркем,којијебиоватренипристалицаупотребекомпаратив
ногметода у социологији, сасвим је порицао коришћење експеримента
усоциолошкимистраживањима.Он јевероваода јеупореднаметодау
социологијиправазаменазаексперимент,којисекористиуприродним
наукама.

Насупротовимсхватањима,упоследњимдеценијамаXIXвекаекс
периментсесхватамногоширеињеговаупотребасенеограничавасамо
наистраживањеприроднихпојава,негосеонкористиизаистраживање
друштвенихпојава.Заразликуодкласичногсхватања,којејеподекспе
риментомподразумевалонаучнопосматрањепојаваискључивоувештач
ки створенимусловима, савремено схватање стоји на становиштуда је
експерименталнопосматрањемогућеиизванлабораторије,уприродним
условима.Имајућиувидууправоусловеукојимасеекспериментизводи,
данассеусоциологијииудругимдруштвенимнаукаманајчешћекористе
триврстеексперимента:лабораторијски,експериментуприроднимусло
вимаиприродниексперимент.

Лабораторијскиекспериментјенаучнопосматрањеодређенихдру
штвенихпојаваувештачкистворенимусловимакојиомогућавајуштопо
вољнијесагледавањењенихузрока.Уграницамаукојиматодозвољава
научна етика, експериментатор у лабораторијском експерименту ствара
одговарајућуексперименталнуситуацијудабиобезбедионепосредноиз
учавањедејстваједногиливишечинилацазакојесепретпостављадасу
узроциодређенедруштвенепојаве.Усоциологијиовајтипексперимента
најчешћесеспроводиуобликутзв.„социодраме”.Тоје,уствари,једна
врстапозоришнеигреукојојчлановиједнегрупеиграјупредпубликом,
односночлановимадругегрупе,одређенеулогеизживотанаштојемо
гућестварнијиначин.Публикасеуживљаваудотичнеулогеиспонтаним
реакцијамапочињеучествоватиуиграма.Посматрањемианализомре
акцијапубликеекспериментатордолазидосазнањаоутицајупојединих
друштвенихулоганапонашањељудиугрупи.

74 К.Маркс,Капитал,I,Предговорпрвомиздању,истостр.4344.
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Сазнајнидометилабораторијскихексперименатауизучавањудру
штвенихпојавасувеомаограничени,јерјетешкостворитивештачкуси
туацију која би у потпуности одговарала ситуацији у стварномживоту.
Обичносесматрадасазнањадобивенаовомврстомекспериментанемају
већутеоријскувредностидауглавноммогудапослужекаоплодоносне
претпоставкекојетребадаљеиспитиватиипровераватиуреалнимдру
штвенимситуацијама.

Експериментуприроднимусловима,каоштосамназивкаже,изво
дисеустварнимприроднимусловимаукојимаекспериментаторконтро
лишедејствоексперименталногчиниоца.Оваврстаекспериментаизводи
сетакоштосеодаберудвегрупекојесупосвимсвојствимаштојенај
вишемогућеизједначене.Уједнојодтихгрупа(експерименталнагрупа)
делујечинилацкојимсеекспериментише,докјеудругојгрупи(контрол
нагрупа)дејствотогексперименталногчиниоцаискључено.Упоредним
посматрањемситуацијеуексперименталнојиконтролнојгрупидолазисе
досазнањаодејствучиниоцакојимсеекспериментише.

Оваврстаекспериментасевеомачестокористиусоциологији,на
рочитозаизучавањедруштвениходносаупроцесурада.Например,овом
врстомекспериментасеможеутврдитидалиорганизацијарадаутичена
продуктивнострада.Дабисетоиспитало,потребнојеодабратидвапред
узећакојасебавеистомврстомпроизводње,којасунаприближноистом
технолошкомнивоуикојаимајуприближноистуквалификационуструк
турузапосленихииступродуктивнострада.Уједномодтихпредузећа
задржисекласичнаорганизацијарада(контролнопредузеће),аудругом
сеуведенаучнаорганизацијарада (експерименталнопредузеће).После
одређеногвременскогпериода,којинесмебитисувишекратакзбогадап
тацијерадниканановеуслове,упоредисепродуктивнострадауједном
идругомпредузећу.Акосепокажедајеуексперименталномпредузећу
продуктивнострадапорасла,можесе закључитида је торезултатнове
научнеорганизацијерада.Наистиначинможесеексперименталноиспи
татииутицајстиларуковођењаилипартиципацијерадникаууправљању
напродуктивнострадаисл.

Експериментуприроднимусловимаимавеликупредностнадлабо
раторијским,јерсеизводиуреалниминормалнимусловима,укојимасе
људипонашајумногоприроднијеистварнијенегоштоточинеувештач
кистворенојситуацији,пасузатоињеговирезултатимногопоузданијиод
резултатадобивенихлабораторијскимекспериментом.

Природниекспериментнијеекспериментуправомсмислуречи.То
је у ствари квазиекспериментално истраживање неког друштвеног про
цесауњеговомспонтаномтокунаонимместимаиуонимвременским
моментимакадасеонпојављујеусвојимнајизразитијимоблицима.Про
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учавањепонашањапојединацаилидруштвенихгрупазавремевеликих
природнихкатастрофакаоштосуземљотреси,поплаве,великипожари
итд.јестеједанодобликаприродногексперимента.Јошдраматичнијиоб
ликовеврстеекспериментајестеиспитивањеразличитихсадржајаиди
мензијаљудскогпонашањауратнимусловима.Поредовихдраматичних
ситуација,природниекспериментсеможекориститиизаизучавањесва
кодневнихдруштвенихпроцесакојисеодвијајууспецифичнимуслови
ма.Проучавањепроцесанастајањаједненовелокалнезаједницеилинове
раднезаједницесупримеритаквогобликаприродногексперимента.

Природниексперимент језнатномањепоузданодекспериментау
природнимусловима.Основнатешкоћасакојомсеонсуочавасастојисеу
тачномснимањупочетнеситуацијекојајепостојаланепосреднопренего
штојеуњојпочеодаделујечинилацчијеседејствоистражује.Татешко
ћасезнатносмањујеакосеприроднимекспериментомпроучавајутоки
последицедруштвенихпојавачијијепочетакпознат,јерсекодњихможе
потпунијеипрецизнијеснимитипочетнаситуација.

Наосновудосадареченогможесезакључитидајеупотребаекспе
риментаусоциологијиидругимдруштвенимнаукамамогућа,алинеу
онојмерииуономстепенукаоштојетослучајуприроднимнаукама.У
основидруштваидруштвенихпојавајестечовек,којијесвесноивољно
биће,ионсекаотакавусвимексперименталнимситуацијама,билодасу
онелабораторијскеилиприродне,другачијепонашанегоусвакодневним
реалнимситуацијама.Садругестране,коддруштвенихпојавајезнатно
тежеисложенијенегокодприроднихексперименталнимпутемоткрити
њиховеузроке,јерсудетерминистичкиодносикоддруштвенихпојававе
омакомплексниисложени.Упозадинисвакедруштвенепојавеувексе
налазимноштворазноврснихузрокаивеомајетешкоекспериментомот
критидејствосвакогодтихчинилаца.Укратко,употребаекспериментау
социологијиидругимдруштвенимнаукама јемогућа, али јеонамного
сложенијаинаучномањеплодотворнанегоуприроднимнаукама.

7.Упоредниметод

УXIX веку сви велики социолози, почев од Спенсера и класика
марксизма, преко Вебера, до Диркема, обилато су користили упоредни
методуистраживањудруштваидруштвенихпојава.Утоме јепосебно
предњачиоДиркем,којијебиотоликоприврженупоредномпроучавању
дајесоциологијупоистоветиосањим.„Упореднасоциологијапишеон
нијепосебнагранасоциологије,већјетосамасоциологија,уколикоона
престаједабудечистоописнаитежидасхватичињенице”.75

75 Е.Диркем,Правиласоциолошкеметоде,исто,стр.123.
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У савременој социологији, интерес за компаративна проучавања
слаби,јерсесоциологијасвевишеоријентишенаизучавањесавременог
друштва,итоуглавномунационалнимоквиримаинамикроплану.Уме
стоупоредногметода,социологијазаобјашњењедруштвенихпојавасве
вишекористиекспериментиразноврснастатистичкаиматематичкамере
ња.Тозапостављањеупоредногметоданеманикаквотеоријскооправда
ње,штавишеонојекрајњештетно,јерјеупоредниметоднезаменљивпо
ступакпроучавањаглобалнихдруштвенихпојава.Онје,уствари,једини
плодотворанначинзапроучавањемакродруштвенихпојавакодкојихје
немогућеприменитиексперимент.Самоупореднимпроучавањемглобал
нихдруштвенихпојавауштоширимпросторимаивременскимоквирима
могусеоткритињиховиопштиусловииузроци,каоиспецифичниузро
циуследкојихсенекепојавејављајуупосебнимквалитативнимоблици
маиразличитиминтензитетима.

Научнообјашњењедруштвенихпојаваузприменуупоредногмето
даможесе,какојетоуочиојошДиркем,вршитинатринивоа.Првиниво
обухватаупореднаистраживањауједномдруштву.Основнапретпоставка
заистраживањесоцијалнихпојаваидогађајау једномдруштвуупоред
номметодомјестедатодруштвонијехомогено,дајеиздиференцирано
наразнеделовекласе,нације,регионе,различитетиповелокалнихза
једницаитд.Утаквомиздиференцираномдруштву,набазиупореднихиз
учавањаодређенихдруштвенихпојаваилипроцеса,могућејесагледати
њиховеопштекарактеристике,аистотакоињиховаспецифичнасвојства
којанастајукаорезултатпосебнихусловаупојединимсегментимадру
штва.„Например,пишеДиркем,упоређујућикривуљукојаизражавакре
тањесамоубиставазавремеједногдужегвременскогпериодасапроме
намакојеистапојавапоказујепремапокрајинама,класама,сеоскимили
градскимнасељима,полу,старости,брачномстањуитд.,можесеуспети,
чакнепроширујућисвојеистраживањеванједнеземље,дасеутврдепра
визакони”.76

Упоредниприступможесекориститизаизучавањеинаучнообја
шњењедруштвенихпојаваиназнатноужемсоцијалномигеографском
просторунегоштотоДиркемнаводи.Тосеможепостићипроучавањем
екстремнихслучајева,односноантиподаодређенепојавечијисеузроци
испитују.ЈеднотаквоврлопознатоистраживањеспровеојеРобертРед
филд.77ОнјепроцесмењањааутохтонекултуренаполуострвуЈукатануу
СредњојАмерициупоредопратиоутринасеља:највећемградуполуостр
ва,једномпокрајинскомместуиуједномзабаченомселу.
76 Исто,стр.121.

77 R.Redfild:FolkCulturesoftheYucatan,Chicago1948.
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Упореднимиспитивањемкултурнихпроцеса,којусууовимтрима
насељимабилиразличитогинтензитета,Ретфилдјеуспеодасагледачи
ниоцеиузрокекултурнихпромена.

Другинивоупореднихистраживањаобухватапроучавањеодређе
нихдруштвенихпојаваувишеконкретнихдруштавакојаприпадајуистом
историјском типу друштва, истој друштвеноекономској формацији. На
овомнивоуистраживањаупоредниметодјетеоријскимногоплодотвор
нијинегонапретходном,јерсеовдеупознајешириискуственираспонпо
јавекојасеизучава.Марксјеуистраживањузаконитостикапиталистич
когдруштвавршиоупореднаистраживањапроизводне,класнеструктуре
идругихдруштвенихпојаванаовомнивоу.Упореднаистраживањаове
врстевршиојеиМаксВебер.Онјеиспитиваозависностизмеђупроте
стантске етикеиразвојакапитализмаувишеевропских земаљакоје су
ступиленапуткапиталистичкогразвоја.НабазитихиспитивањаВебер
једошаодозакључкадасекапитализамбржеразвијаоуонимземљамау
којимасупротестантскарелигијаиетикабилераспрострањенијеиути
цајније.

Најзад, трећи ниво упоредних истраживања обухвата најопштија
упоређења,којимасеупоредопроучавајуопштеособинеразличитихти
повадруштва,каоиквалитативнеиквантитативнеособеностипојединих
врстадруштвенихпојавауразличитимтиповимадруштва.Класицимарк
сизмасууистраживањуопштихзаконаразвојапримењивалиупоредни
поступакна овомнивоу.Они су до општих закона о развитку друштва
дошлиупоређивањемначинапроизводње,односностепенаразвиткапро
изводнихсредставаисвојинскиходносауразличитимисторијскимтипо
вимадруштва.

Упореднаистраживањананајопштијемнивоупосебнојепрактико
ваоивисокоцениоДиркем.Премањеговоммишљењу,овајопштиниво
упореднихистраживањајенеопходанзаобјашњењесложенихдруштве
нихпојаваиинституција.Поњему,свакаиолесложенијадруштвенапоја
ваможесеобјаснитисамоподусловомдасепратињенразвитакуисто
ријскиразличитимдруштвенимоблицима.„ПрематомепишеДиркемда
бисеразумела једнадруштвенаустановакојаприпадаодређенојврсти,
упоредићесеразниоблицикојеонаима,несамоународаовеврсте,већ
усвихпретходнихврсти.Јелиреч,например,опородичномуређењу?
Установићесенајпренајнеразвијенијитипкојијеикадапостојао,даби
сезатимукоракпратионачинкојимјеонпоступнопостајаосложенији.
Оваметода,којабисемогланазватигенетичком,далабинамистовремено
анализуисинтезупојаве.Јер,саједнестране,онабинампоказалараста
вљенеелементеодкојих јеонасастављенасамимтимштобипоказала
какосеониредомнадовезујуједнинадругеи,уистовреме,захваљујући
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овомширокомпољуупоређења,онабибиламноговишеустањудаодре
диусловеодкојихзависињиховообразовањеиудруживање.”78

Ове Диркемове тврдње о упоредном методу и поступку његовог
спровођењауистраживачкојпраксинисубилеплодапстрактнихтеориј
скихразматрања,негоњеговогдугогодишњегпрактичногискуства.Онје
коришћењемупоредногметодаизучаваобројнедруштвенепојаве,почев
одсамоубиставапрекообичајадорелигијскогживотапојединихнарода.
ПреДиркемаупоредниметодуистраживањудруштвенихпојава веома
јеуспешнокористиоиЕнгелс.Он јенаосновуМоргановеетнографске
грађеопородичнимоблицимаупримитивнимархајскимдруштвимаиса
знањимаосавременимоблицимапородичногживотареконструисаоисто
ријски развој породицеи објасниоуслове и узроке настанкапојединих
њенихоблика.

При коришћењу упоредног приступа за истраживање друштвених
појавасоциологијасе,углавном,ослањанаисторијску,етнографскуиста
тистичкуграђу,мадаможеисамадавршиупоредноприкупљањеемпи
ријскеграђеакосезатоукажепотреба.Историјскуиетнолошкуграђуу
упореднимсоциолошкимистраживањима,каоштојевећистакнуто,по
себнојекористиоЕнгелс.СпенсериДиркемсусе,такође,усвојимсоци
олошкимпроучавањимаобилатослужилиетнографскомграђом.Диркем
јенаосновуподатакаоверовањимакодразнихнароданаписаосвојепо
знатоделоЕлементарниоблицирелигиозногживота.Осиметнографске
грађе,онјеусвојимупореднимистраживањимавеомамногокористиои
статистичкуграђу.Његоваистраживањасамоубиставаготовоуцелостису
засновананакоришћењустатистичкихподатака.

Накрајутребаистаћидасекоришћењеупоредногметодаусоциоло
гијиидругимдруштвенимнаукамачестосуочавасатешкоћаматеоријске
ипрактичнометодолошкеприроде.Једанодглавнихтеоријскихпробле
маупореднихпроучавањајестепроблемпојмовнемреже.Дабисемогло
известинаучнопоузданоупоредноистраживањеудруштвимаистогили
различитогисторијскогтипа,неопходнојекоришћењепојмоваикатего
ријакојиимајуопштељудско,универзалнозначење.Тојенужно,јерјебез
тоганезамисливонаучнопоузданоупоређење.Међутим,уреалномдру
штвеномживотујевеоматешконаћитаквепојмовеикатегорије.Многи
напрвипогледистоветнипојмовиидруштвенекатегоријеуразличитим
друштвима,уследисторијскихикултурнихособености,веомачестоимају
различитадруштвеназначења.Акобисмо,например,набазиупоредног
проучавањаинституцијеразводабракапокушалидавршимобилокаква
уопштавањаодруштвениманомалијамаусавременомсвету,направили

78 Е.Диркем,Исто,стр.123.
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бисмонеопростивугрешку.Зашто?Затоштопојам„разводбрака”нема
истодруштвенозначењеузападноевропскимимуслиманскимдруштви
ма.Докупрвимдруштвимаразводбракапредстављаједаноддрастичних
обликапородичнеидруштвенедезинтеграције,удругим,муслиманским
друштвима,онјемањевишенормалнапојава,којајепотпуноускладуса
признатимкултурнимвредностима.

Применаупоредногметодауистраживањудруштвенихпојавасуо
чавасеисабројнимпрактичнометодолошкимпроблемима.Једанодглав
нихпроблемаовеврстејестеодабирањерепрезентативногузорканакоме
ће се вршити упоредно проучавање.Поред репрезентативности узорка,
применуупоредногметодапратеидругетешкоће,почеводонихкојесе
тичупотпуности,систематичностиипоузданостиподатаканаосновуко
јихсеистраживањеврши,дотешкоћаууспостављањукомуникацијеиз
међуразличитихкултураидруштавакојепроистичуизјезичкихиполи
тичкихбаријера.

8.Анализасадржаја

У савременом свету претежан део људске комуникације врши се
преко папира  тј. писаних докумената.Пошто су у тим папирима, од
носно документима, садржане драгоцененаучнеинформације о разним
странамадруштвеногживотаљуди,наукаихданасобилатокористикао
изворнаучногсазнања.Утусврхуизграђенјеипосебанметодкојијепо
знатподназивоманализасадржајасимболичкогопштења,илисамоана
лизасадржаја.

АмериканацБерелсон,једанодтворацатеметоде,дефинишејена
следећи начин: „Анализа садржаја је истраживачка техника за објекти
ван, систематичаниквантитативанописочевидног садржаја симболич
когопштења”.79НашсоциологВојинМилићсматрадајеовадефиници
јаједнострана,јерсеограничавасамонаочевидни,манифестнисадржај
симболичкогопштења,аузтонесадржиниједанелементкојибианализи
садржајадаокарактерсоциолошкогистраживачкогпоступка.Онсапра
вомнаглашавадаанализасадржајапостајесоциолошкипоступактеккада
сесимболичкоопштење,којејенепосреднипредметпроучавања,посма
тракаоједаноделеменатаодређенихдруштвенихделатностииодноса.
Имајућитоувиду,Милићдефинишеанализусадржајакао„истраживачки
поступаккојимсежелиизградитисистематскаискуственаевиденцијао
симболичкомопштењукаоједномодаспекатадруштвеногживота”.80

79 B.Berelson,ContetAnalysisinCommunicationResearch,NewYork1952,str.18.

80 В.Милић,Исто,стр.479.
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Општипоступакизвођењаанализесадржајаиматриосновнерад
њеодноснофазе.Првуинајважнијуфазупредстављастварањесистема
категоријаанализеијединицазакласификацијусадржајаиобликасим
боличког општења.Кажемо садржаја и облика, јер се анализа садржаја
небави,какобисеизназиваовеметодемоглозакључити,самосадржа
јем,негоиобликомсимболичкогопштења.Другафазаобухватасамчин
анализесимболичкогопштењаистатистичкуобрадуподатакадобивених
анализом.Уовојфазиобученианалитичари,односнокласификатори,у
складусадобивенимупутствима,разврставајусадржајеиобликепорука
упретходностворенесистемекатегоријазаанализуикласификацију.На
контога,аналитичариилидругастручналицастатистичкиобрађујудоби
венеподаткеизрадомодговарајућихпрегледа,табела,индексаисл.Трећу,
завршнуфазукоданализесадржаја,представљанаучниописсадржајаи
обликсимболичкогопштења.Набазиприкупљенихистатистичкиобра
ђенихподатакаприступасеописуструктуре,садржаја,функција,метода
исредстава,обликаидругихсвојставасимболичкогопштењакојасубила
предметпроучавања.

Каошто јевећречено,најважнијуинајсложенијуфазуупроцесу
анализе садржаја представља поступак стварања система категорија за
анализуијединицазакласификацијусадржајаиобликасимболичкогоп
штења.Системкатегоријакојисекористизаанализу,поправилу,зависи
одтипасимболичкогопштењакојисепроучаваинаучнихциљеваистра
живања.Међутим, свако развијеније истраживање симболичког опште
њауглавномсадржиследећекатегоријесадржаја:1)категоријематерије,
којесеодносенасадржајпредметаопштења;2)категоријеусмерености,
којеизражавајуодноспремапредметуопштења(позитиван,негативан,
неутралан);3)категоријевредности,којеизражавајувредноснуусмере
ностсадржајаопштења;4)категоријеметодаисредставаопштења,које
показујуначиннакојиодашиљачпорукежелидапостигнеодређенире
зултатделовањанапримаоцапоруке; 5) категорије особенихцрта  ка
рактеристикесубјекатакојисутретираниупоруци;6)категоријеактера,
којесеодносенаносиоцерадњеупоруциињиховефункцијеиулоге;7)
категоријеауторитета,којесеодносенасубјектенакојесепорукапозива
дабисебиобезбедилавећизначајивредност;8)категоријепорекла,које
указујунаизворипореклоинформацијакоришћенихупоруции,најзад,
9)категоријециља,којесеодносенаадресантекојимајепорукаупућена.81

Проучавање симболичкогопштења, каоштосмовећрекли,поред
садржајаопштења(поруке)обухватаињиховоблик,штозначидасистем
категоријаморадаобухватиикатегоријеформеилиобликаопштења.Нај
чешћекатегоријекојесекористекоданализеобликапоруке,тј.„какоје

81 С.Милосављевић,Исто,стр.222223.
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нешторечено”су:1)категоријеобликасаопштењаиначинасаопштења
(реферат,записник,новине,књиге,предавање);2)категоријеобликаиз
јаваисудова;3)категоријеинтензитета,којесеодносенаснагуисказа,
емотивност,ангажованоститд.;4)категоријетрикова,којесеодносена
употребљенеконструкције,симболе,фигуреисл.упоруци.82

Поредизрадесистемакатегорија,заанализусадржајаиобликасим
боличкогопштењапре самогизвођењаанализепотребно јеодредитии
основнејединицезакласификацијусадржаја.Избортихјединица,каои
категоријаанализе,зависиодобликасимболичкогопштењакојесепроу
чава.Акосевршисемантичкастатистичкаанализаречникаистилаједног
књижевногправцаилиписца,ондасекористивишеразличитихјединица
класификације.Заанализудругихобликасимболичкогопштењауглавном
се као јединице класификација користепоједине речи, теме, карактери,
прилозиисл.

Анализасадржаја,иакојерелативноноваметода,досадајевеома
честоупотребљаваназапроучавањенајразноврснијихдруштвенихпоја
ва.Овомметодомнајвишесупроучаванекултурнеделатностиикретања
у области културе.Њоме су испитивани тематски садржаји књижевних
иуметничкихдела,карактернецртејунакапојединихкњижевнихделаи
филмова,особитоцртаних,стиловипојединихкњижевнихправацаитд.У
новијевремеанализасадржајасесвевишекористизаизучавањесредста
вамасовногкомуницирањапрограмарадијаителевизије,штампе,часо
писаисл.ТокомДругогсветскогратагрупаамеричкихнаучника,окупље
нихокоЛасвела,овомметодомјевеомауспешнопроучавалафашистичку
пропагандуНемачкеиИталије.Она јенабазианализесадржајапропа
ганднихговорафашистичкихфункционераизводилавеоматачнезакључ
кео стањууовим земљамаиполитичкимивојнимнамерамањихових
руководстава.Уједномнашемистраживањуположајаиулогеудруженог
рада у делегатском системуми смо, поред другихметода, користили и
анализусадржајазаизучавањеактивностичлановаделегацијаиделегата
упроцесимаделегатскогодлучивања.Набазианализезаписникасасед
ницаделегацијаиделегатскихскупштинадобилисмомногопоузданије
податкеостепену,садржајуиоблицимаангажовањачлановаделегацијаи
делегатаодонихдокојихсмодошлииспитивањем.83

Накрају,уместозакључкатребаистаћидајеанализасадржајаврло
важан,моглобисерећинеопходанистраживачкиметодзасвакокомплек
снијепроучавањедруштвенихпојава.Међутим,дабиовајметодпосвом
карактерубиосоциолошки,морасеувекнастојатидасеразнитоковисим

82 Исто,стр.226.

83 Видети:М.Пешић;Љ.Драговић,Удруженирадиделегатскисистем,Београд1980.
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боличкогопштењатретирајукаосаставнидеодруштвенихделатностии
односа.Самонатајначинанализасадржајаможебитипоузданоинаучно
плодотворносредствозаистраживањедруштвенихпојава.
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1.Контоватеоријадруштва

Француски социолог ифилозофОгистКонт (1798-1857), један од
оснивачасоциологијеудвасвојаглавнадела:Курсупозитивнефилозофи
јеиКурсупозитивнеполитике,разрадомисистематизацијомидејасвојих
предходника,посебноАристотела,КондорсејаиСенсимонапрвијераз-
виоцеловитсоциолошкисистем,односноцеловитуисистематичнутео-
ријудруштва.

ЗаКонта,људскодруштвопредстављазавршникоракорганскеево-
луције.Оно је „великобиће”, својеврстан „колективниорганизам” који
поседује примаран органски атрибут „consensus universale”.Уљудском
друштву,каоибиолошкоморганизму,„постојискладструктуреифунк-
цијекојеидузаједничкомциљукрозакцијуиреакцијуунутарделоваи
уодносунаоколину”.1Тајопштиконсензуснакомепочивадруштвени
поредакизвире,поКонту,с једнестране-изинстинктасимпатије,осе-
ћањадруштвеностикоје јеукорењеноуприродисвакогпојединца,аса
другестране-иззаједничкихмислиидеја,веровањаиморалнихназора.
ПоКонтовоммишљењу,друштвојесличноорганизму,несамопосагла-
сностикаозаједничкоморганскоматрибуту,већипосвојојструктури.На-
име,друштвоје,каоибиолошкиорганизам,састављеноизодговарајућих
делова: ћелији организма одговара породица; ткиву - друштвене класе;
органима-државе,односноградови;исистемуоргана-народ.

Но,ипоредсвихсличности,измеђубиолошкогидруштвеногорга-
низмапостоје,помишљењуКонта,исуштинскеразлике.Насупротбио-
лошкоморганизмукојијенепроменљив,људскодруштвосеможемењати
иусавршаватиакосењимеуправљаускладусапринципимапозитивне
науке.Осимтога,друштвениорганизамјемногосложенијиодбиолошког
истогадозвољавамногоширурасподелуфункцијакомбинованусави-
шимстепеномкоординацијеоргана.2

1 Х.Барнес,Уводуисторијусоциологије,томI,Београд1982,стр.112.

2 Исто,стр.113
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Основнаћелијадруштва,заКонтаје,каоштојевећречено,породи-
ца,анепојединац.Друштвосе,сматраКонт,неможераставитинапоје-
динцекаоштосенигеометријскасликанеможерашчланитинаправе,ни-
типравенатачке.Појединацтекпрекопородицепостаједруштвенобиће,
прекоњепочињедаизлазиизсвојеличностииучидаживиудругом.У
породицесе,набазиљубавиизмеђусупружникаиродитељаидеце,гради
елементарносоцијално јединствокоје јеосновазаразвојкооперацијеи
сарадњеудруштву.Надругојстрани,потчињеностженемушкарцуиде-
церодитељима,којатворииодржавапородицу,јестеприроднаоснована
којојсеградихијерархијскоустројстводруштва.

Изпородице,проширењеминстинктасимпатијеизванњенихокви-
рарадиуједињавањанапора,настаје-поКонту-шираљудсказаједница,
град,односнодржава.Онајеорганчовечанства,односно„великогбића”
когачинестановништво,територија,суверенавластиорганизованаупра-
ва.Иакодржаваимапсихолошкуоснову-уинстинктусимпатије-она,
сматраКонт,настајепресвегазбогподелефункцијаудруштвуинужно-
сти уједињавања напора. Висока специјализација која настаје поделом
радаводиразвојустручностиивештинанаједномускомпољу,иакоје
државна власт не би координирала неминовно би дошло до распадања
друштва.Безусмеравајућеикоординирајућефункцијеносилацадуховне
иматеријалневластидруштвобипропало,јербибилауништенасвесто
јединствуцелинеиузајамнимодносимаизмеђупојединцаидруштва.

Свакиград,односнодржаваподељенаје,сматраКонт,накласе.Оне
настају развојемподеле рада и хијерархијским устројством различитих
људскихактивностипремањиховомзначајузадруштво.Контусвакојса-
временојдржавиразликујетриосновнекласе:спекулативну,практичнуи
произвођачкукласу.Спекулативнакласа,којучиненосиоцинаучне,фило-
зофскеиестетскеделатности,интелектуалноусмераваразвојдруштваи
обављаморалнинадзорнадњим.Класапрактичнихвођа-банкара,трго-
вацаиндустријалацаидругих,полазећиодморалнихначелакојаодређује
спекулативнакласа,управљадруштвом,односновршинепосреднумате-
ријалнувласткрозусмеравањеактивностиуразличитеобластипроизвод-
ње.Радничкакласа, занатлијеисељаципроизводематеријалнадобрау
складусаупутствимапрактичнихвођаиподњиховимнадзором.

Измеђудруштвенихкласа,штојеприродно,сматраКонт,требада
влададухсарадњеикооперације,јердруштвонеможедаопстане,ајош
мањеданапредује,акоуњемунепостојиопштасагласностокооператив-
номвршењудруштвенихфункцијакојеморајубитихијерархијскиустро-
јене. Класни сукоби између радника и индустријалаца који су настали
наконреволуције,заКонтасу-привремени.Онићенестатикадаметафи-
зичкеидејереволуцијебудупотиснутепозитивним,научнимидејама.Раз-
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војемнаучногдухаиновогмораларазвићесеикооперативнанаучнаор-
ганизацијадруштвакојаћеобезбеђиватисталандруштвениредипрогрес.

Људско друштво је, за Конта, динамичан и променљив социјални
организам.Онокаоицеооргански свет, подлежеуниверзалном закону
еволуције.Друштвенаеволуција је,заКонта,производтрострукефунк-
ције човековогможданог система -интелекта, акцијеиосећања.Током
еволуциједруштвосвевише„манифестујеобележјачовечностиуупоре-
ђењусаобележјимаживотињства” јербележинепрекиданинтелектуал-
ни,материјалнииморалнипрогрес.Интелектуалнипрогресизражавасе
уразвојуиндивидуалнеиколективнесвестичовекаодрелигиозне,преко
метафизичкедопозитивне-научнесвести.Материјалнипрогресјеана-
логанинтелектуалномиочитујесеунапредовањуљудскеактивностиод
освајања,прекоодбранедоиндустрије.Моралнипрогресдруштвамани-
фестујесеразвојемиширењемљудскогалтруизмаисолидарности.Своју
друштвенуприродучовекнајпреисказујеупородици-крозосећањепо-
везаности,затимудржави-прекообожавања,инакрајууљудскомроду
-прекочовекољубља.3

Трима ступњевима у развојуљудскога ума, делатности и осећања
одговарају,сматраКонт,триисторијскадоба-теолошко,метафизичкои
позитивно(научно).4

Упрвом,теолошкомдобучовекјеприродуисветсхватаокаодело-
вањедухова,демонаибогова.ОводобаКонтје,сагласноразвојурелиги-
ознесвести,поделионатрифазе:фетишизам,политеизамимонотеизам.
Фетишизамјеизнедриопородицуиосећањеповезаностимеђуљудима;
политеизам-појачанообожавање,приватнусвојинуидржаву,амоноте-
изам-осећањечовекољубљаивеликасветскацарства.Усветрифазете-
олошкогдобачовековаактивностјебилаусмеренанаратничкаосвајања.

Удругом,метафизичкомдобу,које,поКонту,имапрелазникарак-
тер, религијска схватања света се потискују апстрактнимфилозофским
схватањима.Природнеидруштвенепојавесевишенетумачекаоделоду-
ховаилибоговавећсеобјашњавајуапстрактнимметафизичкимпринци-
пимакаоштосу:суштина,крајњиузрок,крајњициљ,општаврлинаитд.
Посебнообележјеовогадобабилоје,поКонту,тежњакаеманципацији
женаисељакаштојеувођењемфеудализмаиостварено.Метафизичкодо-
баобележаваипроменакарактерачовековеделатности:освајачкиратови
уступајуместоодбрамбеним.

Утрећем,позитивномдобу,којејеидеалсоцијалнееволуције,ме-
тафизичка схватања, аиостаткерелигијских схватања света, потискују
позитивнонаучна знања. На бази позитивних чињеница, доступних по-

3 Исто,стр.121.

4 О.Конт,Курспозитивнефилозофије:двауводнапредавања,Београд1962,стр.8-9.
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сматрању,проверавањуимерењу,откривајусенаучнизаконикојивладају
природнимидруштвенимпојавама.Тизаконипостајумераистандарди
зачовековопонашањеиделање.Заокретусхватањимаљудиизазваојеи
заокретуњиховојделатности.Уместоратовањасадаиндустријаинаука
постајуглавнељудскеделатности.

ПремаКонту,ниједанодоватриступњаудруштвеномразвојуне
можебитиелиминисаннитипрескочен: ''Постоји,уовомпогледу, један
непроменљивиинужниредкојимсуишлаиморајудаидунашаразли-
читасхватањаусвомнапредовањуичијејетачноразматрањенепходна
допунаосновногзаконакојијевећнајављен''.5Међутим,уколикоседру-
штвомудроиинтелектуалноусмеравадруштвенипрогресможедасеубр-
за,каоштонедостатакмудростиможедагауспори.

Надруштвенуеволуцију,односноразвитакдруштва,поредразвоја
људскогума,осећањаиразвојаделатности,утичу,сматраКонт,идруги
фактори,каоштосу:клима,раса,политичкаделатностљуди,поделарада,
пораст становништва, осећање досаде и циклус трајањаживота.Међу-
тим,значајовихчинилацајесекундаран,јерје,убити,социјалнаеволу-
цијапроцесразвојаљудскогаумаод теолошкогпрекометафизичкогдо
научногстадијума.

СоциолошкатеоријаКонта,ималајевеликизначајзаконституисање
социологијекаонауке.Онјемеђупрвимтеоретичариманацеловитначин
доказаодаједруштвопосебандеостварности.Иакојееволуцијомнаста-
лоизорганскогсвета,друштвосе,захваљујућиљудскомразуму,развија
поспецифичнимзаконима.Поредтогаштојеповукаотеоријскијаснули-
нијуразграничењаизмеђуорганскеисоцијалнееволуције,Конту,припа-
даизаслугаштојесвојомтеоријомснажноафирмисаоначелопрогресау
друштвуиодредиоњеговусадржину.

Међутим,Контова теорија  друштва,ипоредњеговог залагања за
превладавањем метафизике позитивним научним сазнањима, носи сна-
жанпечатметафизике.Она,усуштини,представљасвојеврснуфилозо-
фијуисторије,јернаосновусвојстваимоћиљудскогаума„конструише”
друштвениживотљудиињиховуисторију.ЗаКонта,људскаисторијајеу
својојсуштиниисторијаразвојаљудскогумадокједруштвомање-више
хармоничансистемзаснованназаједничкимидејамакаопродуктиматог
ума.Контусвојојтеоријипотпунозанемаруједруштвенепротивуречно-
стиисукобе.

2.Спенсероватеоријадруштва

Поред Конта, оснивачем социологије сматра и се и енглески со-
циолог ифилозофХербетСпенсер (1829-1903).Он је истовремено кад

5 Исто,стр.15.
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иДарвин, али независно одњега, у делуПрва начела развио властиту
природнонаучнуеволуционутеорију.Татеоријаполазиодтри„основне
истине”,односнозакона:законаоинерцијисиле,покоменепостојини-
какавконачни,„последњи”узрокзбивањаусвету,закононеуништиво-
стиматеријеизакононепрекидностикретања.Уузајамномпреплитању
збивањакојаизражавајуоватризаконаодвијасе,сматраСпенсер,развој
светакојикарактеришепрогресвеличине,кохерентности,разноврсности
иодређености.„Еволуцијаје,пишеон,интеграцијаматеријеузистовре-
менорасипањекретањазакојевремематеријапрелазиизједнерелативно
неодређенеинеповезане(некохерентне)хомогеностиуодређенуипове-
зану(кохерентну)хомогеност”.6

ПримењујућипринципееволуцијеуанализиљудскогдруштваСпен-
серјеуСоциолошкојстудијииуПринципимасоциологиједошаодоза-
кључкадатипринципиваженесамозаорганскисветнегоизаљудски
род.Друштвоје,сматраон,усуштини-организам,односносупероргани-
замкојиследиопштуформулуеволуције.Онојеорганизованонаистим
принципимакаоибиолошкиорганизамиразвијасепоистимзаконима
каоиорганскисвет.

Људскодруштвоибиолошкиорганизам,заразликуоданорганске
материје,непрестанорасту.Утокурастаповеличини,(обиму,бројучла-
нова)друштво,сличноорганизму,растеиуструктури,добијановеделове.
Растиразвојструктуредруштвеног,каоибиолошког,организмапрестаје
тексакомплетирањемобликакојиозначавазрелостипретходињеговом
пропадању.

Прогресивнирастиусложњавањеструктурепрати,какоуорганизму
такоиудруштву,свевећадиференцијацијаиспецијализацијафункција.
Неразвијениорганизминемајуиздиференцирануструктурунитииздифе-
ренциранефункције;читаворганизамуистовремевршифункцијуудова,
желуцаиплућа.Сличнојеиудруштву.Докједруштвопримитивноине-
развијено,онојечитаворатник,ловациградитељ.

Упоредосадиференцијацијомфункцијадолази,сматраСпенсер,до
пораста међузависности органа који врше сродне функције. На основу
тогаформирају се, како у биолошкоморганизму такои у друштву, три
основнамеђусобноповезанасистемаоргана:1)спољнисистемкојидоба-
вљахрануиштитиорганизам;2)дистрибутивнисистемкојипрерађујеи
преносихрануи3)регулативнонервнисистемкојиуправљасвимактив-
ностимаорганизма.

Спенсерипакнијеусвемупоистовећиваодруштвоибиолошкиор-
ганизам.Онјеувиђаодапостојеиодређенеразлике.Пресвега,људско
друштвојеагрегатјединкикојесуслободнеимање-вишераштркане,док
6 R.Supek,HerbetSpenseribiologizamusociologiji,Zagreb1965,str.32.
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јебиолошкиорганизамреалнацелинаделовакојагачине.Затим,уби-
олошком организму постоји подељеностфункција тако да неки делови
постајуцентримислииосећања,доксудруги,практично,неосетљиви.У
друштвеноморганизму,којијеагрегатјединки,нематаквеподељености.
Најзад,докуорганизмусаставниделовипостојезбогдобробитицелине,
удруштвуцелина(држава)постојирадидобробитиделова,односнопоје-
диначнихчлановадруштва.7

УскладусасвојимбиологистичкимприступомСпенсерједруштве-
ниразвојобјашњаваопринципимаприлагођавањаиборбезаопстанакко-
јивладајууорганскомсвету.Поњему,крозборбузаопстанак,којасеводи
измеђудруштваиприроднесрединеиизмеђупојединихдруштава,људ-
скиродсееволутивноразвијаипрелазипутодхордепрекомилитаризма
ииндустријализма,доетичкогдруштва.

На самом почетку људске историје друштво је, сматра Спенсер,
ималообликнеорганизованихинеиздиференцираниххорди.Измеђухор-
дијевођенанемилосрднаборбазаопстанак,такодасуратовиисукоби
представљалиредовнуделатностљуди.Утојсвеопштојборбизаопста-
накјављасе„страходживих”и„страходсмрти”,продуженерукесмрти.
Временом,из„страхаодживих”ничеполитичкавласт,доксеиз„страха
одмртвих”рађаверскавласт.Саустројствомполитичкеиверскевласти
започиње,сматраСпенсер,процеспостепенетрансформацијехордеувој-
ничко,односномилитаристичкодруштво.Политичкеиверскевође,које
руководесукобима,радиуспехаурату,стварајусвечешћуорганизацију
изкојепостепеноизрастадеспотскадржавнаорганизација.Својимфунк-
ционисањемтаорганизацијауобличавамилитаристичкеодносе,понаша-
њаивредностиудруштву.Поштојеуспехуратуосновнициљдруштва,
целокупнадруштвенаенергија,сведруштвенеинституцијеивредности
сууслужбиунапређењањеговебојевеготовости.Појединацјепотпуно
потчињендржавнојвластиињенимратничкимиосвајачкимциљевима.
Снагаихрабростсуосновневредностичовека,докјератничкипатриоти-
замвладајућедруштвенорасположење.8

Међутим,поштоеволуцијанемирује,развојеммилитаризмаврши
се,сматраСпенсер,интеграцијадруштва.Малегрупесеуједињујусаве-
ћимрадиборбе,авременомсеипобеђенегрупеукључујуупобеднич-
ке.Тимесестварајуодређенаподручјанакојимаљудиповременоживе
умируираду.Сталнимширењемтихпросторапостепеноишчезавами-
литаризаминањеговоместо,сматраСпенсер,ступановоиндустријско
друштво.Миранживоти запосленоступроизводњисвевишеобликује

7 Х.Спенсер,„Штаједруштво”у:Т.Парсонс,Теоријаодруштву,Београд1969,стр.139-143.

8 Х.Барнес,Исто,стр.150-152.
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карактерипонашањепојединацакојисупримеренитаквомживоту.Исто-
времено,саразвојемслободнеистваралачкеделатностипојединацауин-
дустрији,технициипромету,потискујесеидеспотскадржавнаоргани-
зацијадруштва.Уместоње,развијасеслободноидемократскодруштво
укомедржавагубиранијупредводничкуулогу.Онапостајеинструмент
грађанакојиимкрозправосуђеобезбеђујеправеднуислободнуутакмицу
засновануналичнојиницијативи.

Преображајмилитаристичкогуиндустријскодруштво је, заСпен-
сера,дугорочанпроцес.Онзависиодстепенаиобимаравнотежеизмеђу
суседнихдруштава,друштваједнерасеидруштвадругерасе,каоиљуд-
скеврстеињенеприроднесредине.Мирољубивоиндустријскодруштвоу
правомсмислуречибићеостваренотеккадасеуспоставипотпунаравно-
тежа,односномирмеђуразличитимрасамаинародима.Али,тиме,како
предвиђаСпенсер,нећебитиостваренкрајњициљдруштвенееволуције.
На тековинамаиндустријскогдруштва, које ћеразвитиљудскуиндиви-
дуалност, осећање личне слободе и одговорностии искоренитиљудску
агресивност,осветољубивост,шовинизамимеђународнонепријатељство,
израшће,убудућности,етичкодруштвоукомећесесвиодносизаснивати
нахуманизмуиљудскојморалности.

Спенсероватеоријадруштвакојадруштвенепојавеипроцесеобја-
шњавамање-вишемеханичкомприменомзаконакојивладајууорганском
светујеједнострана.Неоспорноједасучовекидруштводеоприродеи
дазањихваженајопштијезаконитостикојевладајууприроди.Међутим,
њиховасуштинасенеможеразуметииобјаснитинаосновубиолошких
законајерјечовекљудскоприроднобиће,чијииндивидуалниидруштве-
ниживотодређујењеговасвеснаисврсисходнаделатност.ИакоСпенсер
нијеуспеодадокучиправеизвореисуштинудруштваиљудскеисторије,
онјеодиграозначајнуулогууразвојусазнањаодруштву.Његовооткри-
ће,даудруштвутокомеволуциједолазидораста,развојаструктуре,ди-
ференцирањафункцијаипорастамеђузависностиделовакојичинедру-
штвенуструктуру,уграђенојеутемељемодернесоциологије.

3.Марксоватеоријадруштва

ГотовоистовременокадајеКонтизграђиваопозитивистичко-раци-
оналистичко, аСпенсербиолошкутеоријудруштва,КарлМаркс (1818-
1883)иФидрихЕнгелс(1820-1895)сууобличавалинову,материјалистич-
ку теорију друштва коју су назвали историјскиматеријализам.9 Творци
9 Првазначајнијаделаматеријалистичкогсхватањачовека,друштваиисторијесуМарксова

дела:КритикаХегеловефилозофиједржавногправа,апотом„Ојеврејскомпитању”иПри
лог критициХегеловефилозофијеправа иЕнгелсоводелоНацрт закритикунационалне
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историјскогматеријализма су у објашњењу суштинељудскога друштва
иисторије пошлиодчовека.Тражећиодговорнапитањешта је човек,
штагаповезујесадругимљудима,онисукрозкритичкопреиспитивање
Хегелове,ПрудоновеиФојербаховефилозофијеидруштвено-историјске
праксеграђанскогдруштвадошлидозакључкадачовекнијесамочулно
природнобиће,какогасхватаПрудон,нитисамодуховнобићекакога
третираХегел,већцеловитобићепраксе.Праксатј.практична, свесна,
слободнаиуниверзалначовековаделатност јењеговародна, генеричка
суштина.Онајечовековосуштинскосвојствокојимсеонодликује,што
гаодвајаоддругихживихбића.„Практичнаобрадапредметногсвијета,
прерадаанорганскеприроде,јестпотврђивањечовјекакаосвјесногрод-
ногбића,тј.бићакојесепремародуодносикаопремавластитојсуштини,
илипремасебикаородномбићу”.10

Схвативши човека као биће праксе,Маркс и Енгелс су засновали
нови материјализам који превладава вештачко супротстављање човека,
природеидруштва.Зањихчовекнијесамосвест,негојенепосреднопри-
роднобиће.Природајењеговотелоидабиопстаоонморабитиусталном
односусањом.Онајеосновчовековеделатности,материјалнакомесе
остварујењеговрад,оноизчегасеипомоћучегасепроизводи.Међутим,
човекнијепримарноприроднобиће,онјељудскоприроднобиће.Његову
генеричкусуштину,каоштојеречено,чинињеговапрактичнаделатност
којомпрерађујеиприлагођаваприродусвојимпотребама.„Можетељуде
одживотињаразликовати,истичеМаркссвјешћу,религијомиличимегод
хоћете...самионипочињудасеодживотињаразликујучимпочнудапро-
изводесвојаживотнасредства,кораккојијеусловљенњиховомтелесном
организацијом”.11Кадајеречорадуондаје,какокажеМаркс,непосредно
речочовеку.Додуше,раднијепривилегијачовекавећинекихживотиња,
алисељудскирадбитноразликујеодживотињског.Животиња„произво-
дисамооноштотребанепосреднозасебеилизасвојемладе,онапроиз-
водиједнострано,докчовекпроизводиуниверзално;онапроизводисамо
подвлашћунепосреднефизичкепотребе,докчовјекпроизводиикадје
слободанодфизичкепотребе,иистинскипроизводитекослобођенодње;
онапроизводисамозасебе,докчовекрепродукујецијелуприроду,њезин
производприпадасамонепосредноњеномфизичкомтијелудоксечовек
слободносупротстављасвомпроизводу.Животињаобликујесамопомје-

економијеиПоложајрадничкекласеуЕнглеској.Али,најзначајнијаделаматеријалистичког
тумачењадруштваиисторијесу:Светапородица,Бедафилозофије,Немачкаидеологија,
Економскофилозофски рукописи,МанифестКомунистичке партије,Осамнаести бример
ЛујаБонапарте,Антидиринг,Капитал,каоиМарксоваиЕнгелсовапреписка.

10 K.Marks,„Ekonomskofilozofskirukopisi”,u:Raniradovi,Zagreb1961,str.216.

11 Исто,стр.325.
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риипопотребиврстекојојприпададокчовјек знапроизводитипрема
мјерисвакеврстеизнасвугдедатипредметуихерентнумјеру;заточовјек
обликујеипремазаконуљепоте”.12

Радећисвесноисврсисходноанепонагону,човексамопроизводи
себе каољудско природно биће, трансформише своје природне органе,
развијасвестисведругементалнеспособностикојимасеуздижеизнад
анималногсвета.„Човјексестварнопотврђујекаороднобићебашуоб-
радипредметногсвијета.Тапроизводњајењеговдјелатниродиживот.
Крозњусеприродапојављујекаоњеговодјелоињеговастварност.Пред-
метрадајестогаопредмећењечовековоградаиживотатимештосеонне
удвостручујесамоинтелектуално,каоусвијести,негодјелатно,стварнои
стогасебесамапосматраусвијетукојијесамстворио”.13

ПремаМарксуиЕнгелсу,човексвојомделатношћупроизводисебе
каоиндивидуалноидруштвенобиће.Зањихиндивидуалниидруштве-
ниживотчовеканисуразличитиимеђусобносупротстављени.Напротив,
онисудијалектичкиповезаниимеђусобносепроизводе:немачовекабез
друштва,алинидруштвабезчовека.Човекнијеапстрактнобићекојесе
налазиизвансвета,већјечовековсветдруштво.Људскасуштинанијене-
кафизичкаапстракцијакојабибиласвојственапојединачнојиндивидуи.
Човекјесвеукупностдруштвениходноса.

Међутим,каоштодруштвопроизводичовека,истотакоичовексво-
јомделатношћупроизводидруштво.Дабиживео,човекморадапроиз-
води,адабипроизводиоонморадасеудружује,даступауразноврсне
односесадругимљудима,идаствараразличитеинституцијеизаједнице.
ЗатоМаркс,напитањекоје јесамсебипоставио - „шта јетодруштво,
макакавобликимало”,-одговара:„Друштвојепроизводузајамнеделат-
ностиљуди”.14Конкретнијеиближеодредбељудскогдруштваоснивачи
историјскогматеријализманисудалијерзањихнепостоји„друштвоуоп-
ште”,већпостојеконкретнапојединачнадруштвауодређеномвременуи
простору.Али,поштотапојединачнадруштваимајунеказаједничкаобе-
лежја,МарксиЕнгелссуметодомапстракције,извелипојамдруштвено-
економскеформацијекојапредстављатеоријскимоделисторијскогтипа
глобалногдруштва.

Примењујући своје основно антрополошко становиште - да је чо-
век делатно биће праксе на структуралном плану - творци историјског
материјализмасуначинприбављањасредставазаживот,односноначин
производњеодредиликаоосновнообележјесвакедруштвено-економске
формације.Начинпроизводње,поњима,конституишупроизводнеснагеи
12 Исто,стр.216.

13 Исто.

14 К.Маркс,„ПисмоАненкову”од28.децембра1890.Изабранадела,II,Београд1950,стр.432.
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производниодноси.Производнеснагесутемељодређеногначинапроиз-
водњеидинамичкојезгроњеговеструктуре.Њихсачињавајуљудисасво-
јимискуством,знањимаикреативнимспособностимаисредствазарад
којаобухватајуоруђарадаипредметерада.Будућидасуљудисубјекти
својематеријалнепроизводње,онисунајзначајнијичинилацуструктури
начинапроизводње.Онисвојомпрактичномделатношћустварајуиразви-
јајусредствазапроизводњу,такођеипроизводнеодносе.Средствазарад
суелементарникритеријумзаисторијскупериодизацијудруштва,јерсе
„економскеепохенеразликујупоономештосеправи,негопотомекако
сеправи,којимсредствимазарад”.15

Производниодноси - друга компонентаначинапроизводње, одре-
ђенисупроизводнимснагама,алиисамиповратноутичунапроизводне
снаге. Техничко-организациону снагу производних односа чине односи
људипремаприроди,адруштвену-међусобниодносиљудиупроизвод-
њи,расподели,размени.ОкосницупроизводниходносазаМарксаиЕн-
гелсапредстављаначинприсвајањавишкарада,односновласничкиоднос
који каоњегова последица одређује односе у производњии расподели.
Марксјепроизводнимодносимапридаваоосновнозначењезаразликова-
њедруштвено-економскихформација.„Односипроизводњеусвојојцели-
ничинеоноштосезоведруштвениоднос,друштво,итодруштвонаодре-
ђеном,историјскомступњуразвитка,друштвоособеногкарактеракојим
сеоноразликујеоддругог”.16

Поред начина производње, друштвено-економске формације, као
историјскитиповиглобалногдруштва,поМарксуиЕнгелсу,разликујусе
ипоособеномкласномсклопу,организацијиполитичкогживотаиспеци-
фичнимидејнимманифестацијамадруштвенесвести.

Ускладусасвојимсхватањемчовекакаоделатногбића,бићапраксе,
МарксиЕнгелссуразвилиисвојесхватањеисторије.Критичкимпропи-
тивањемфилозофскогучењаХегела,Прудонаимладохегелијанаца,они
сузакључилидасеисторијанеможеобјаснитинисаидеалистичкогниса
материјалистичкогстановишта.Идеализамсводиисторијскозбивањена
развојидеје,аматеријализамнаприроду.ЗаХегелајеисторијапрогресив-
ниразвитакапсолутногдухакојисеупостизањусвојихциљевабезобзир-
нокористинесамопредметиманегоиљудима,паичитавимнародима.
Маркс је прихватиоХегелову идеју да је историја прогресивни процес
којиводислободичовека,алијеодлучноодбациоњеговостановиштеда
јечовекоруђеисторије,истичућидајечовеккаобићепраксеуправоњен
творац. „Историјане радиништа, онанемаогромногбогатства, онане
бијебитке!Напротив,стварничовек,живичовекјетајкојисветоради,
имаиборисе;нијеисторијатакојасеслужичовекомкаосредствомдаби

15 К.Маркс,КапиталIБеоград1947,стр.129.

16 К.Маркс,‘’Најамнирадикапитал’’,ИзабранаделаI,Београд1949,стр.71.
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оствариласвојесврхекаодајеонанекаапстрактнаособа-већонаније
ништадоделатностчовекакојиидезасвојимсврхама”.17

У разумевању и објашњењу људске историјеМаркс је прихватио
Фојербаховоантрополошкостановиштекојеусредиштесветаиистори-
јестављачовека.Међутим,онсенијезадовољиоФојербаховимучењем
очовекукаоприродномбићу,јерјеонобилоапстрактноинеисторијско,
није омогућавало објашњењељудске историје. КритикујућиФојербаха,
Марксјеистицаодасекодњегаматеријализамиисторијапотпунорази-
лазе.УколикојеФојербахматеријалист-кодњеганемаисторије,ауколи-
коузимауобзиристорију-оннијематеријалист.

Удухусхватањачовекакаобићапраксе,оснивачиисторијскогмате-
ријализмасуцелокупнусветскуисторијусхватиликаопроизводњучове-
капомоћуљудскогарада,настајањеприродезачовека,настајањељудске
природе.18Производећисвесноисврсисходночовекпроизводисебекао
индивидуалноидруштвенобићеитиместварасвојуисторију.Међутим,
историјскиразвитаккаопроцеспостајањачовекачовеком,каоразвојка
подруштвљеномчовечанству,помишљењуМарксаиЕнгелса,неодигра-
васеслучајнонитипопроизвољнојвољичовека.Иакосуљудитворци
својеисторије,онијенеправепосвојојвољи,нитиуоколностимакојесу
самиизабрали,већу затечениминаслеђенимоколностима.Историјски
развој је„слиједпојединихгенерацијаодкојихсвакаексплоатирамате-
ријале,капитале,производнеснагекојесујојданеодпретходнихгенера-
ција, продужаванаслеђенуделатностподизмењенимоколностимаи са
потпуно измењеном делатности обликује старе околности”.19Међутим,
људскаисторијазаМарксаиЕнгелсанијестрогодетерминистичкипро-
цескојисеодвијаизалеђачовеканезависноодњеговихжељаихтења.
Човек као биће праксе сврсисходно поставља циљеве и усмерава своју
делатностпремањима,итимеградисвојубудућност,којајеузпрошлост
битнадимензијаљудскеисторије.

У складу са својим схватањем историје као процеса производње
друштвеног човека помоћу рада, оснивачи историјског материјализма
покретачкеснагеисторијскогразвитканисутражилиусиламаизакони-
маприроде,нитиуидејамаипредставамаљуди,већусамомдруштву,у
противуречностимадруштвенепроизводње. „Удруштвенојпроизводњи
свогаживота,пишеМаркс,људиступајууодређене,нужнеодносе,не-
зависнеодњиховевоље,односепроизводњекојиодговарајуодређеном
ступњуразвиткањиховихматеријалнихпроизводнихснага.Целокупност
тиходносапроизводњесачињаваекономскуструктурудруштва,реалну
17 К.Маркс,Ф.Енгелс,Светапородица,исто,стр.139.

18 К.Маркс,Ф.Енгелс,Ранирадови,исто,стр.251.

19 Исто,стр.339.
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основунакојојседижеправнаиполитичканадградњаикојојодговара-
јуодређениоблицидруштвене свести.Начинпроизводњематеријалног
животаусловљавапроцессоцијалног,политичкогидуховногживотауоп-
ште.Неодређујесвестљудињиховодруштвенобиће,већобрнуто:њи-
ховодруштвенобићеодређујењиховусвест.Наизвесномступњусвога
развиткадолазематеријалнепроизводнеснагедруштваупротивуречјес
постојећимодносимапроизводњеили,-штојесамоправниизраззато-
саодносимасвојинеучијимсусеоквиримадотлекретали.Изобликараз-
вијањапроизводнихснагатисеодносипретварајууњиховеокове.Тада
наступаепохасоцијалнереволуције.Спроменомекономскеосновеврши
сеспоријеилибржепревратчитавеогромненадградње”.20

ЗаМаркса,дакле,покретачкеснагедруштвеногразвиткалежеуна-
чинупроизводње,упротивуречностимаизмеђупроизводнихснагаипро-
изводних односа, класним сукобима и револуцији којом се те противу-
речности разрешавају.Онразликује политичкуи социјалну револуцију.
Политичкареволуција једеосоцијалнереволуције, јер јепосвомсадр-
жајуидометуужаодње.Онанемењастарепроизводнеодносе,већ,по
правилу,насиљемрушисамостаруполитичкувластињенеинституције.
Социјалнареволуцијакоренитомењацелудруштвенуструктуру.Онаје
радикалнадеструкција,пресвега-производниходносастареепохе,за-
тимњенесоцијалнеиполитичкеорганизацијеињеногдуховногживота.
Социјалнареволуцијазапочињепроменамауначинупроизводње,којена-
стајукадастарипроизводниодносипостанусметњадаљемразвојумате-
ријалнихпроизводнихснага.Сапроменамауначинупроизводњенастаје
иноваконфигурацијадруштвенихкласаиотварасесукобизмеђуновог
начинапроизводњеистарогсистемаполитичкевласти.Упочеткујетај
сукобспонтан,аливременомљудипостајусвеснисукобаирешавајуга
борбом.Класазаинтересованазановиначинпроизводње,руковођенаре-
волуционарномидеологијом,започињеборбупротивстарогсистемакоја
сезавршавапостепеномтрансформацијомилирушењемвладајућегполи-
тичкогпоретка.

Удосадашњојисторији, коју су сматралипредисторијомчовечан-
ства, творциисторијскогматеријализма суразликоваличетириосновна
начинапроизводњеипримеренотомечетириисторијскеепохе-првобит-
нузаједницу,робовласништво,феудализамикапитализам.Предчовечан-
ствомстојиноваисторијскаепоха,епохакомунизма,којаћепредстављати
почетакправељудскеисторије-сматралисуони.

За осниваче марксизма будуће бескласно, комунистичко друштво
нијестањекојетребадабудеуспостављено,нитиидеалпремакомествар-
носттребадасеуправља.Зањихјекомунизамстварнипокреткојиукида
садашњестањеиотвараперспективезаслободанисвестранразвојчове-
20 К.Маркс,Ф.Енгелс,ИзабранаделаII,исто,стр.337.
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ка,ослобађањемелеменатановогдруштвакојивећпостојеустаромдру-
штву.„Комунизамсеодсвихдосадашњихпокретаразликујепотомешто
преокрећеосновусвихдосадашњихпроизводниходносаиодносасаобра-
ћања,ипопрвипутсвјеснопоступасасвимстихијскимпретпоставкама
каосапроизводимадосадашњихљуди,лишаваихњиховестихијностии
подређујемоћиуједињенихиндивидуума”.21

Тај историјски преокрет могуће је, сматрају оснивачи марксизма,
остваритисамореволуцијом,којућеспроводитикласакојаудруштвуви-
шеиневажикаокласа,већкаоизразраспадањасвихкласа.Тареволу-
ционарнакласа јестепролетаријаткоји, дабиослободиосебеичитаво
друштвореволуционарномсамоделатношћу,морадаукинеотуђенирад,
поделурада,класеидржаву,идауместопривидне,илузорнезаједнице,
заснујестварнуљудскузаједницу-комунизам.

Марксоватеоријадруштва,иаконијебилауобличенауформицело-
витогтеоријскогсистема,јерјеонодбациваодовршенемисаонесистеме
каоспекулативнеконструкције,пружилајевеликидоприноснаучномоб-
јашњењучовека, друштваиљудскеисторије.По оценипознатогфран-
цускогсоциологаиполитикологаМорисаДивержеа,марксизамје„први
целовитсистемкојиобјашњавадруштвенепојаве,онјекосмогонија.Пре
његапостојалесусамоделимичнесинтезе,каквесу,например,Монте-
скијеовасинтезаидејазаполитичкережиме,Смитовазаекономскечиње-
нице,итд.Истотако,можеморећидајошниједнакосмогонијанијезаме-
нилаМарксову;ниједансистемизграђенпослеМарксанијетакопотпун,
нитијеизишаоизускогкругапристалицакојеимаоваилионапосебна
научнашкола.”22

Открившидајечовекбићепраксе,Марксјетеоријскипреовладао
слабостикакоидеалистичкихтакоиразноврснихнатуралистичкихтеори-
јаусхватањучовекаињеговеисторије.Таквотеоријскополазиштеомогу-
ћилојеМарксудадијалектичкиисвеобухватнообјасниекономску,соци-
јалну,политичкуидуховнустранудруштвеногживотаљудиуграђанском
друштвусвогавремена.

Насупрот томењеговепројекције будућег комунистичкогдруштва
су,убити,есхатолошке.То,најбољеипотврђујуМарксовемислидајеко-
мунизам„истинскорешењесукобаизмеђучовјекаиприроде,измеђучо-
вјекаиповијести,истинскорешењеборбеизмеђуегзистенцијеисуштине,
измеђуопредмећивањаисамопотврђивања,измеђуслободеинужности,
измеђуиндивидуумаирода.”23

21 К.Маркс,Ф.Енгелс,‘’Немачкаидеологија’’,Ранирадови,исто,стр.394.

22 M.Duverger,Methodesdessciencessociales,Paris1969,str.10.

23 К.Маркс,‘’Економско-филозофскирукописи’’,Ранирадови,исто,стр.249
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Дакле,Марксово есхатолошко схватање будућности темељи се на
човекукаобићупотпуноослобођеномодсвихобликаотуђењаштојеуто-
пија.

КЛАСИЧНЕСОЦИОЛОШКЕТЕОРИЈЕ

1.Социјалдарвинистичкетеорије

Утемељивач социјалдарвинистичких теорија у социологији је Лу-
двигГумплович(1838-1909),аустријскисоциологјеврејскогпорекла.Он
је,полазећиодДарвиновогучењаоборбизаопстанакуделимаБорбара
саиОсновисоциологије,развиотакозванусоцијалдарвинистичкутеорију
друштва.

ПоГумпловичевојтеорији,основудруштваидруштвенихпроцеса
нечиничовеквећгрупа,односносукобгрупа.Човеккаопојединацнема
никакавзначајзадруштво;он„напростоимаулогупризмекојапримазра-
ке,разлажеихпремаутврђенимзаконимаипропуштаихсаунапредодре-
ђенимбојамаупретходноодређеномправцу”.24Инајмоћнијидржавник,
сматраГумплович,нијеништадругодослепооруђеневидљивеисвемоћ-
не руке своје друштвене групе која, са своје стране следи, незадрживи
природнизакон.Наиме,поњему,људикаопојединцисезаконитоудру-
жујуугруперадизадовољавањасвојихфизичких,економских,моралних
икултурнихинтересакрозборбусадругимгрупама.Тавечнаборбамеђу
групама,којауразличитимпериодимаимаразличитеузроке,карактери
облик,заГумпловичајеглавниизворипокретачсвихдруштвенихпојава
ипроцеса.Крозњусустворенекласе,држава,нације,политичкепартије
исведругедруштвенеинституцијеизкојихјесазданаструктурадруштва.

Насамомпочеткудруштвенееволуцијепостојалесу,претпоставља
Гумплович, различите расе човековог непосредног претка.Међу расно
различитимхордама,уједињенихкрвнимсродствомиистоветнимеконом-
скиминтересима,вођенајенемилосрднаборба,јерјесвакаодњиххтела
дапобољшасвојположајиповећасредствазаопстанак.Упочеткусукоби
сувођенидофизичкогистребљењапобеђених,међутим,каснијепобеђе-
нинисуубијанинегосупретвараниуробље.Тајпроцеспотчињавањаи
експлоатисањапобеђенихетничкихгрупаодстранепобедничких,довео
једостварањадржавеиновеисторијскеепохе.Устројствомдржаве„као
делачовечанствакојиорганизујеиконтролишеједнасуверенамањина”,25
пропалоје„природностање”иуместоњегаразвилосеново„друштвено
24 L.Gumplovich,TheOutlinesSociology,Philаdephia1899,str.157.

25 Исто,стр.136.
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стање”.Али,тимесукобииконфликти,сматраГумплович,нисупрестали
негосусамопреиначени.Уместоспољнеборбемеђугрупамаразвилесу
секласнеиполитичкеборбеунутардруштвамотивисанеекономскимин-
тересима,амбицијама,славољубљем,династичкиминтересимаиразним
другимидеалима.Првобитнакласнаборбакојајевођенаокоуређењаод-
носаизмеђусуверенемањинеипотчињенекласе,еволуцијомдруштваи
државепостајалаје,сматраГумплович,свекомплекснијајерсустваране
новекласенабазиразвојановихзанимања.Дабисенараслисукобикласа
држалиунутардржаве,створенисузаконодавниорганичимесудруштве-
нииполитичкисукобиприпремиликарактерборбезаучешћемузаконо-
давнојвласти.Крозтуборбуупроцесупроширењаучешћаузаконодавној
властииустројствомпредставничкогобликавладавинеразвилесусепо-
литичкепартијекаопосебнедруштвенегрупеповезанезаједничкимеко-
номскиминтересима,јединственимуверењимаитрадицијом.

Упоредосаовимконфликтнимпроцесимаиунепосредномсадејству
сањима,токомдруштвенееволуцијеодвијалисусе,сматраГумплович,и
процесифизичкогипсихичкогуједињењаљуди.Првикораккауједињењу
расноиетничкиразличитихгрупаучињенјеусвајањемјезикаосвајача.
Затимјеследилоусвајањењеговевере,наравииобичаја,чимејестворено
културнојединство.Најзадједошлодосклапањамешовитихбраковатако
дајествореноиетничкојединство.Овипроцесиполитичког,културноги
етничкогуједињењаљудидоводе,помишљењуГумпловича,достварања
државеједненације,штојекрајњиисходдруштвенееволуције.Међутим,
друштвенеиполитичкеборбенитаданеишчезавају.Државеједненације
удужемпериодуреткоостајутаквејеруисторијскомпроцесувечнихсу-
кобаонесеилипроширујуилипропадају.

Друштвенипроцесикаоштосусукобљавањегрупа,настанак,екс-
панзијаипропадањепојединихдржава,одвијајусе,сматраГумплович,по
„слепимприроднимзаконима”којечовекнеможедамења.Сваконасто-
јањедасеутиченатокбилокојихдруштвенихпроцесајезањегајалово
траћењељудскеенергије.

Биолошкимзакономборбезаопстанакдруштвениживотљудиињи-
ховуисторијуобјашњаваоје јошједанАустријанац,ГуставРаценхофер
(1842-1904).ЗаразликуодГумпловича,он јеусукобупојединаца, ане
група,видеоизворсвихдруштвенихпојаваипроцеса.

УсвомглавномделуСоциолошкосазнањеРаценхофертврдидау
основисветалежитакозванапримарнасила,одкојеживотпотиче,која
гаодржаваиобјашњава.Учовекусетасилаизражавауобликуурођених
интересакојипредстављајуспознатеиформулисанепотребечовека.Ра-
ценхофериздвајапетосновнихурођенихинтереса:репродуктивни,физи-
олошки,индивидуални,друштвениитрансцендентални.
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Људскабића,руковођенаовимурођенимкаоистечениминтереси-
ма,обликују,сматраРаценхофер,разноврснедруштвенеодносекоји,по-
сматраниуцелини,чинедруштвенипроцесилидруштво.Међутим,иако
једруштвениживотрезултатсплетаурођенихистеченихинтереса,ре-
продуктивниифизиолошкиинтерес,поРаценхоферу,чинеосновусвих
друштвенихпојаваипроцесајерсусвидругиинтересињиховиеволутив-
ниоблициилидеривати.„Одржавањеиразмножавањељудије,пишеон,
изворсвихдруштвениходноса...умеђусобномделовањуудруштвуове
сесилепојављујукаоинстинктсамоодржања(борбазахрану)исексуал-
ниинстинкти;свимогућимотивизаконтактеудруштвусумодификација
или еволутивниоблициовихприроднихнагона, истоонако каошто су
разниоблициинтересакојиконтролишупојединце,варијантеилиеволу-
тивнидериватиурођеногинтереса.26

Људскодруштво,односнодруштвенипроцес,развијасе,сматраРа-
ценхофер, еволутивно, кроз борбуи сагласност којаизвиреизнаслеђе-
нихистеченихинтересаљуди.Напочеткуеволуције,уприродномста-
њу,остваривањеурођенихинтересанаметало је свакомчовекупотребу
апсолутног непријатељства према свим другим људима. Кооперативни
економскиживоту заједницивременом јеублажиоовонепријатељство
човекапремачовекуакојезаједницабилазасновананакрвнојвезиили
сродству.Међутим,саувећавањемитериторијалнимширењемстановни-
штва,дошлоједоетничкедиференцијацијеисукобаизмеђуразличитих
етничкихгрупа.Унасталомсукобуетничкихгрупаокообезбеђењахране,
покоравањемједнегрупедругојдовелоје,сматраРаценхофер,донастан-
ка државе. Тиме је започео виши ступањ у друштвеном развоју у коме
друштвенаструктуравишенијепочивалапретежнонакрвномсродству
већнадржавикаосистемудруштвенеконтроле.

Усвојимранимоблицимадржавајеосвајачка,ипочивалајенапоко-
равањуисили,алијееволуцијомтрансформисанаукултурнудржавукоја
обједињујепотребузапокоравањемсастваралачкомкултурномслободом.
Устројствомкултурнедржаве,друштвенипроцессе,верујеРаценхофер,
неокончава,јерћесеубудућностиизградитиновидруштвенииполитич-
кипоредакутемељеннадруштвеној,политичкојикултурнојједнакости
људиподвођствоминтелектуалнеиморалнеелите.„Друштвенипоредак
је,пишеон,организацијаборбезаопстанакрадиобезбеђења,постојања
инарастањаздравихпоколења.Стога јесасвимразумнопретпоставити
даћекрајдруштвенееволуцијепретпостављатиситуацијаукојојће,упр-
космногострукостидиференцијацијепојединацапозанимањима,доћидо
политичке, културнеидруштвене једнакостичовечанстваподвођством
интелектуалнеиморалнеелите.Подтимсистемомдруштвенеконтроле
одстранеморалнеиинтелектуалневластимогућаједруштвенаеволуци-
јабезизрођавањаурођенихистеченихинтереса;међутим,неједнакости

26 G.Racenhofer,DiesociologischeErkenntnis,Leipzig1989,str.244.
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ћејошдугоутицатинатуједнакост,каоштоћенањуутицатиипромене
основнихусловаживота”.27

Раценхоферовутеоријуинтересадаљејеразвиоипродубиоамерич-
кисоциологАлбионСмол(1842-1926).Главнепоставкесвоједруштвене
теоријеонјеизнеоуделуОпштасоциологија.Смол,каоиРаценхофер,
основусвихдруштвенихпојаваипроцесавидиусукобуихармонијиљуд-
ских интереса које схвата као „незадовољену способност која одговара
нереализованим условима”(...). „Не тврдећи да је суштина друштвених
процесанисукобниудруживањеинтереса,можеморећи,даједруштвени
процеснепрестанореаговањепојединацакојепокрећуњиховиинтереси
којиседелимичносукобљавајусаинтересимаближњих,аделимичнопо-
дударају.Односсукобаихармонијетакођебесконачноварира.Уопштено
говорећи,конфликтјеочигледнафазаудруживањанаранијимступњеви-
мадруштвеногпроцеса,докудруживањеинтересавидљиворастенака-
снијимступњевима”.28

ПремаСмолу,енергијакојасеналазиучовекукаобиолошкомбићу
диференцирасеуимпулсеизкојихрезултирајуодређенежељеодносно
интересикојипокрећучовеканаакцију.Главнимотивисвихљудскихпо-
ступакаиделатностиизвиру,сматраон,изшестгрупаосновнихинтереса:
1)примарногинтересаили„интересаздравља”којисесастојиизпотребе
захраном,засексомизарадом;2)интересастицањаимовине;3)интере-
садружења;4)интересасазнавања;5)естетскогинтересаи6)интереса
моралногуздизања.

Свиљуди„однајпримитивнијихдонајцивилизованијихпоступају
онакокакопоступају:прво,узависностиодваријацијеоколностикојеих
окружују,билонафизичкомилидруштвеномплану;и,друго,узависно-
стиодваријацијеипермутацијењиховихшестосновнихинтереса”.29

Људскабића,руковођенасвојимбазичниминтересима,путемгруп-
неактивностикојасеодвијаузпосредовањедржавекојаублажавасукобе,
исвевећегуважавањавишихтиповаинтереса,обликујудруштвенипро-
цес,односнодруштво,тврдиСмол.Појединци,дабизадовољилисвоје
примарнеинтересе,принуђенисудаступајууузајамнеодносе.Упочет-
кутиконтактимеђуњимауглавномсесводенасудареисукобењихових
интереса. Као непосредни резултат те колизије интереса настају групе
заодбрануинапад.Међутим, саудаљавањемљудскогародаодприми-
тивногстадијумагрупесеумножавајуидиференцирајукаоипојединци
уњима.Сапорастомтедиференцијацијепотискујесепрвобитниживо-
тињскиобразацегзистенцијеидруштвениживотљудисвевишепоприма
карактерпермутацијеинтересапојединаца, сукобаи сарадњепоједина-

27 Исто,стр.250.

28 А.Smol,GeneralSociology,Chicago1905,str.226.

29 Исто,стр.205.
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цаигрупакојеонисачињавају.Временом,делујућисврсисходноисагла-
снопроцесуприлагођавања,појединциулазеумањеиливишестабилне
структурнеодносе(институције)иулажумањеиливишесталаннапору
одређеномправцу(друштвенефункције).

Оведруштвене структуреифункције које су резултатпретходних
асоцијативнихдруштвенихпроцеса,кадапређуизфлуидногурелатив-
ностабилностање,постају,сматраСмол,узроцидаљихфазадруштвених
процеса,илибаремусловикојиутичунањега.Токомтогконтинуираног
друштвеногпроцесаобезбеђујесесталанцивилизацијскипрогрескојег
чинипроширењезаједничкедуховнесупстанцекрозусклађивањепоједи-
начнихизаједничкихинтересадруштва.

ИакојеСмолцивилизацијскипрогрессматраорезултатомукупних
иконтинуиранихдруштвенихпроцеса,онје,удржавивидеоглавнупо-
лугутогрогреса.Зањега,државанијесамополитичкаиекономскаорга-
низација,већјемикрокосмосцелокупногљудскогпрогреса.Онасвојим
деловањемобједињујеразједињеност,мирисукобеихармонизујенескла-
де.Укратко,државајезаСмоласарађивањеграђананаунапређењусвих
интересакојихсуонисвесни.

СоцијалдарвнинистичкетеоријеГумпловича,РаценхофераиСмола
су,каоиСпенсероватеорија,једностране,јердруштвенепојавеипроцесе
објашњавајумање-вишемеханичкомприменомзакономборбезаопста-
наккојивладауорганскомсветуинеможесеприменитиуразумевању
природечовекаиљудскогдруштва.Но,ипоредтога,штојеГумплович
друштвенесукобетретираокаоприроднепојаве,адржавукаоприродну
творевинукојасеналазиизвансвихморалнихназораљуди,даојезнача-
јандоприносуобјашњењукласа,државеиполитичкихпартија.

ТеоријасукобаиуједначавањеинтересапојединацакојујезачеоРа-
ценхофер,аразвиоипродубиоСмол,ималајејошвећизначајзаразвој
сазнањаодруштву.Онајеуказаланаљудскеинтересекаомотивеипокре-
тачењиховеактивностиидруштвенихзбивања.Својиминсистирањемна
томедасесоцијализацијомсукобсталноублажаваипреиначаваусарад-
њу,идаје„освајачкадржава”издавнинаеволуцијомпревазиђена„кул-
турномдржавомновогадоба”РаценхофериСмолсуделомнапустилиби-
ологистичкиприступдруштваиприклонилисепсихолошком.

2.Индивидуално-психолошкетеорије

Индивидуално-психолошке теорије друштва појављују се крајем
XIXипочеткомXXвека,каоизразтежњиитеоријскихнастојањадасе
превазиђуслабостибиологистичкогсхватањачовекаидруштва.Насупрот
социолошкомбиологизму,којинијеправиобитнуразликуизмеђуорган-
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скогсветаиљудскогдруштва,заговорницииндивидуалног-психологизма
потпуноодвајајуовадваделастварности.Путтогодвајањаишаојепре-
коистицањасвести,психечовекакаоњеговогсуштинскогобележја,аса
другестране,прекосхватањадруштвакаомеханичкогзбирапојединаца.
Теоретичарииндивидуалногпсихологизмасматрајудаљуди,здружениу
друштву, задржавајуистасвојствакојаимајукаопојединци,истоонако
каоштомолекуликисеоникаиводоника задржавајусвоја својствакада
уједињењемградеводу.

Полазећиодтаквогсхватањаодносапојединцаидруштвапристали-
цеиндивидуалногпсихологизмамиследасузаконитостикојеобјашњава-
јуструктуруиправилностипонашањапојединацаформулаизаразумева-
њедруштвенихпојаваипроцесаидајезаобјашњењедруштвенихпојава
нужно открити те посебне законитости психичког живота појединца и
применитиихнадруштво.

Зачетник индивидуално-психолошких теорија је Габриел Тард
(1843-1904),познатифранцускисоциологкојијемеђупрвима,уделима
ЗакониподражавањаиДруштвенизакони,засноваоиндивидуално-пси-
холошкутеоријуимитације.

ПомишљењуГ.Тарда,сведруштвенепојавеипроцесиуосновису
психолошкеприроде.Онеизвируизинвенције,људскихоткрића, а об-
ликујусементалноминтеракцијомпојединацакрозтрифундаментална
социјална процеса: подражавање (имитација), опозицију и адаптацију.
Сваконовооткриће,убилокомоблику(идеје,вере,технике,модеитд.),
кадасеродиусвестиједногчовеказаконитотежидабудепоновљеноили
подржаваноодстранедругог.Оворађаталасподражавањакојитежидасе
прошириираспрострепоцеломдруштву.Упроцесуширења,тајталас,
преиликасније,неминовносесусрећесадругимталасомподражавања,
којијенастаоиздругогцентрапроналажења.Сусретдваиливишеталаса
подражавањарађаопозицијудругисоцијалнипроцес.Сукобразличитих
таласаподражавањаможе,какоистичеТард,довестидоузајамногруше-
њаталаса,акосунепомирљивииподједнакојаки,илидорушењаслабијег
таласанекимјачим,или,пак,доузајамногприлагођавањаобразцаподра-
жавања,штозначирађањеновогизума.Прематоме,опозицијарађатре-
ћисоцијалнипроцесприлагођавање,којеје„срећанбрак”дваиливише
таласаподражавања.

Инвенција,односносвакановаформамишљењаиделањакаооснов-
ниизворсвихсоцијалнихпојаваидруштвенихпроменаипроцеса,одређе-
наје,поТарду,унутрашњимодносомидејачијекомбиновањепредставља
откриће,степеномурођенементалнеспособностидруштваидруштвеним
условимакојипотпомажуживостдухаииспољавањеспособностиљуди.

Подражавање,најважнијисоцијалнипроцес,помишљењуТарда,је
једанодобликаиспољавањауниверзалногзаконапонављања(репетици-
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је).У анорганском свету тај се закон испољава у облику осцилаторног
кретања,уорганскомкаонаслеђивање,акодчовекакаоподражавање,од-
носноимитација.Појединац, тврдиТард, подражаванајпре самог себе,
својенавикеи својаосећања,и тимепонављасвојупрошлост.Али,он
подражаваидругељуде,итимеградидруштвениживот.

Подражавањекао социјалнипроцесподлежеопштим,логичкими
екстралогичкимзаконима,сматраТард.Општизаконподражавањамани-
фестујесе,сједнестране,штосеимитацијеширеодсвогпочетногцентра
угеометријскојпрогресији,асадругестране,такоштосепреламајукроз
својесоцијалнемедије,тј.нањиховоширењеутичуфизички,биолошки,
расниисоцијалниуслови.Логичкизаконподражавањаизражавасеуто-
мештопојединацпретпостављаједнуимитацијудругимимитацијама,јер
сматрадајеонамногоупотребљивијаилиистинитијаоддругих,тј.даје
вишеодосталихускладусациљевимаипринципимакојисувећнашли
местоуњеговојсвести.Дејствоекстралогичкихзаконаподражавањаис-
казује се тако: (1)што се идејешире пре средстава (дух неке религије
ширисебрженегоњенритуал);(2)штосеимитацијакрећеодсоцијално
супериорних ка социјалноинфериорнимпојединцимаи слојевимаина
крају,(3)штообичаји,укојиматрадицијаимадоминантноместо,прера-
стајуумодуукојојсуновоииностраностварпрестижа.30

Други,заТардамањезначајансоцијалнипроцесјеопозиција.Њена
основаналазисеусвестисамогдруштвеногпојединцаиизражавасеу
његовомколебањудаусвојиилиодбациновуидејуилиновимоделпо-
нашања.Рат, конкуренција,ирасправа су триисторијскиразвојна типа
опозиције.

Адаптација, трећи социјални процес, испољава се у агрегацији и
проналажењуусловазауравнотежењеодносапослеопозиције.Њенко-
ренсетакођеналазиупојединцу,ухармонијиидејаусвестипојединаца,
којајебитанусловзауспостављањехармонијесвестиразличитихчлано-
вадруштва.

Особенуиндивидуално-психолошкутеоријудруштваразвиојеВил-
фредоПарето(1848-1923)италијанскисоциолог,којијепозанимањубио
инжењер,уделимаОпштасоциологијаиСоциолошкисистем.Онјеосно-
ву друштвеногживотаљуди видео у понашању појединаца „молекула”
друштва.ПремаПарету,свапонашањапојединацасатканасуизлогичких,
сврсисходнихинелогичких,несвеснихпоступака.Нелогичнипоступци,
којинисумотивисаниразумом,већнекимдругимпсихолошкимстањем,
имајудоминантнуулогууживотуљуди.Улогаразума,илилогичкихпо-
ступакауглавномсесводинаприхватањеиоправдавањенесвеснихпо-
ступака.Понашањепојединцазависиоднепознатогпсихичкогстања,које
30 Х.Барнес,Исто,стр.528.
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оправдаванекатеоријакојаобичнонијеустриктнологичкојвезисапона-
шањемзакључујеПарето.31

Полазећиодовакветеоријскесхемељудскогпонашања,Парето је
друштвенисистемсхватиокаојединстводвајуелемената:једногстатич-
ног, који чини језгро друштвене структуре и другог, променљивог, који
објашњаваимењатуструктуру.Константни,статичнидеоонназива„ре-
зидуама”,апроменљиви„деривацијама”.Овиназивинемајуникаквосу-
штинскозначење,онипредстављају,какоистичеПарето,самопригодне
стенографскеетикетеимогусезаменитибилокојимдругимназивима.

Резидуе су, заПарета,манифестације урођених и непроменљивих
склоности,способностииосећањачовека.Скуподокопедесетакразли-
читих Резидуа, које помиње у свом систему,Парето разврстава ушест
основнихгрупа:/1/Резидуекомбинацијекојесуманифестацијечовекове
склоностикакомбиновањуизвеснихствари,обичнобезупотребелогике,
мадаоннастојидапружилогичнообјашњењезаверовањекојејеутоме
садржано.Таковерујемоданамсновиоткривајукориснаобавештењао
томекојићесебројевиизвућиналутрији,дасунекиданиунедељисрећ-
ниилинесрећни,дасуизвеснебиљкелековите,безлогичкогосноваза
таквоуверење;/2/Резидуепостојаностиагрегатаилискупова,сусупрот-
непрвима.Уњима суизражене тежње заодржавањемнепроменљивих
односапремадругимљудимаиместима,каоизасталношћуапстракција
исимбола.Свиобичајикојисупреживелисвојемотиве,затимпородич-
ни,градскиинационалникултовиимитовисуизразовегруперезидуа;
/3/Резидуеманифестацијеосећањакрозспољнеакте,унајчистијемобли-
куизражавајусеуверскомзаносу,разноврснимкултовимаиполитичкој
агитацији; /4/ Резидуе друштвености су израз осећања друштвености у
већојилимањојмериусађеномуприродусвакогчовека.Дабидруштво
опсталоинапредовалосвакипојединацморадаупросечисвојепонаша-
ње,односнодабудекаоостали.Нормезастандардизацијупонашања,по
Парету,неналазесеупојединцима,већизвируизгрупакојимаонипри-
падају,/5/Резидуеинтегритетапојединаца,сачињавајутежњекојечува-
ју једнуличностодмењања,којенегујуосећањаштосесупротставља-
јуизменидруштвенеравнотежеипотхрањујутежњека једнакошћу; /6/
Сексуалнерезидуе,којенезначенепосреднозадовољељеполногнагона,
већподразумевајуњеговеразноврснепрерушенеобликекаоштосуполна
уздржљивост,феминизам,хистерија,моралистичкочистунство,итд.Иако
снагаипропорцијаовихшестгрупарезидуа,варираоддобадодоба,иод
групедогрупеонесу,сматраПарето,константанелементумеђуљудским
односимаусвимдруштвенимсистемима.

31 В.Парето,„Оравнотежидруштвеногсистема”,Теоријеодруштву, II,исто,стр.
1223
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Деривације,променљивидеодруштвенеструктурепредстављају,за
Парета,разноврсненачиненакојељудиприкривају,мењајуиобјашња-
вајуправикарактерсвојихдела.Уширокомспектрудеривација,Парето
посебноистичеианализиразначајиулогутригрупедеривација:афирма-
ције,ауторитетаивербалнихдоказа.

Деривацијепрвегрупеобухватајуједноставнеафирмацијеилитвр-
ђења, која нису заснована на строго егзактним чињеницама каошто је
наука,мадасестварнеилиимагинарнечињеницемогунавестиуприлог
одређенојдеривацији.Таквинесанкционисанитабуи,акосупрезентира-
ниуштампиилипријемчивимјезиком,независноодсвојеискуственеза-
снованостипостају веомаприхватљиве заљуде.Деривације ауторитета
такођеубеђују,иприхватајусекаодемонстрација,иакосекомпетентност
ауторитетанеможеискуственопотврдити.Ауторитетпрошлости,отело-
творенутрадицијииобичају,имаогромнумоћ,каоштојеимаибожански
ауторитеткојијенедокучив.Трећагрупадеривација,којеПаретоназива
„вербалним доказима”, оправдавају или објашњавају карактерљудских
делатерминимакојибашнеодговарајустварима,јерсуњиховазначења
везаназаиндивидуалнасхватањаиосећањапојединаца.Таконапример,
изразе: „слобода”, „правда”, „солидарност” итд. свако тумачи по својој
вољи.Придеви:„истински”,„исправан”,„реалан”,„објективан”,ислич-
ниизражавајувишесагласностсанашимосећањима,амањесастварним
чињеницама.Русоје,сматраПарето,занемарујућичињенице,издвојиоиз
модерногдруштвасвештомусениједопало,аостатакназвао„природ-
ним”.

Паретосматрадајетокомчитавељудскеисторијеудруштвенимна-
укамавладалаопштазаблудадасудеривацијеузроциљудскихакцијаи
даонеодређујудруштвенисистем,односнодруштвеностањеједногна-
рода.Поњему,друштвенисистемсвакогконкретногдруштваобликујесе
зависноодфизичкесредине,утицајадругихдруштава,апресвегаодпро-
порцијеиутицаја(деловања)једнегруперезидуанадругукаоиутицаја
(деловања)деривацијанарезидуеидругедеривације.Ипак,пропорције
различитихгрупарезидуаодлучујућеутичунадруштвеностање једног
народа.Посебнуулогууобликовањутогстањаимаодносизмеђурезидуа
комбиновањаирезидуапостојаностиагрегатајертајодносодређуједру-
штвенупозицијуиулогудвејуглавнихкласа:класешпекуланата,кодкоје
доминирајурезидуекомбиновања,икласерентијера,кодкојепреовлада-
вајурезидуепостојаностиагрегата.ПремаПарету,најпросперитетнијеје
онодруштвоукомесудвепоменутегруперезидуазаступљенеутаквој
сразмеридасурезидуепрвегрупедовољнојакедаводенацијукановина-
ма,арезидуедругеврстесуистотакодовољнојакедаобезбеденацијисве
предностикојепроизилазеизновихкомбиновања.
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Људскадруштвасу,сматраПарето,одувекводилевладајућеелите
састављенеодљуди„којиузначајнојмерипоседујуквалитете:интели-
генцију,карактер,вештинеиспособностисвакеврсте”.32Владајућеелите
сетокомисторијецикличносмењујуизатоје„историјагробљеаристо-
кратије”.Дореволуције,односнозаменеједневладајућеелите,другомдо-
лази„уследнагомилавањаувишимслојевимадруштвабилозбогуспора-
вањакружењаелитаилизбогнекогдругогразлогадекадентнихелемената
којивишенепоседујурезидуепогоднедасетислојевиодрженавласти,
икојиизбегавајуупотребусиле,докумеђувременуунижимдруштвеним
слојевимаупрвипландолазеелементисупериорнихквалитетакојипо-
седујурезидуепогоднезавршењефункцијевладања,испремнисудасе
користесилом”.33

Уреволуцијама,члановенижихслојева,поправилу,предводевође
извишихслојевазатоштоонипоседујуинтелектуалнеквалитетепотреб-
незапланирањетактике,анедостајуимборбенерезидуекоједајупоје-
динциизнижихслојевасматраПарето.

ЧувенинемачкисоциологМаксВебер (1864-1920), у својимброј-
нимстудијама,чије јерезултатетеоријскисинтетизоваоуделуПривре
даидруштворазвиојенајцеловитијуиндивидуално-психолошкутеорију
друштва,којаједугоимала,аиданасимавеликиутицајусоциологији.

Полазећиодосновнихтеоријскихпоставкинемачкеисторијскешко-
ле,Вебер је правио корениту разликуизмеђуприроднихи друштвених
појава. Природне појаве се, поњему, одвијају независно од човека, по
устаљеномреду,јеруприродивладастрогидетерминизам;свакапојава
јестрогоодређенасвојимузроком.Насупроттоме,друштвенепојавесу
делочовека,онесенезаснивајунамеханичкојузрочности,већнаслобод-
нојвољичовекаињеговомделању.ЗаВебера,делањеје„људскопонаша-
ње(билоспољашње,билоунутрашњечињење,илиуздржавањеодрадњи
илитрпљење),акоонајилионикојиделајуповезујусањимнекосубјек-
тивнозначење”.34Друштвеноделањеје„такводелањекојесепосмерном
значењуоногаилионихкојиделујудоводиувезусапонашањемдругих
иусвомтокујеоријентисанопремаовом”.35Дакле,друштвеноделањеје
понашањедваиливишепојединацакојиразумејузначењеисмисаопо-
ступакадругихпојединацаиускладусатимсепонашају.

Веберразликујечетириосновнатипачовековогделања:/1/циљно
-рационално,/2/вредносно-рационално,/3/традиционалнои/4/афек-
тивноделање.

32 V.Pareto,MindandSociety,NewYork1935,IIIparagraf2026.

33 Исто,параграф2057.

34 М.Вебер,ПривредаидруштвоI,Београд1976,стр.3.

35 Исто,стр.4.
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Циљно-рационалноделањејетакводелањеукомепојединацраци-
оналнопостављациљевеибираодговарајућасредствазањиховооства-
рење. Вредносно - рационално делање спаја рационално и вредносно
суђење.Изборциљеваи средстава зањиховопостизањеможебитира-
ционалан, али је појединац вредносно оријентисан и делује без обзира
науспех.Традиционалноделањејеоноделањегдепојединацреагујена
„навикнутенадражајеуправцукојијеједномусвојен”.36Иакоможебити
смислено оријентисано, традиционално делање чешће личи инстиктив-
ном подражавању, јер су циљеви и средства делања унапред одређени,
обичноустаљенимдруштвенимнавикамаиобичајима.Афективнодела-
ње јепретежнованграницесвесногипредстављаширокспектардела-
ња,однеконтролисанихемотивнихпоступакадосублимацијекаосвесног
ослобађањаодунутрашњихтензија.

Овачетириобликаделањапредстављају,сматраВебер,чистетипо-
векојиодговарајуначинимаоријентације.Уконкретномпонашањуљуди
онисенајчешћемешајуимеђусобнопрожимају.

Делањевећегбројапојединаца,уколикојепосвомсмисаономсадр-
жајуузајамноподешеноинатајначиноријентисано,представљазаВебе-
радруштвениоднос.Друштвениодносможеиматиразличитесадржаје,
зависноодзначењакојеимајунаумуњеговиучесници.Онможеимати
различитотрајањеињеговозначењесеу једномвременскоминтервалу
можемењати.Уколиконекидруштвениодносимарелативнотрајнијезна-
чењезањеговеучеснике,онпостајеупотреба.Таупотреба,услед„пона-
вљањаиуживања”,постајеобичај.Обичај,праћендруштвенимсанкција-
ма,постајеконвенцијазакључујеВебер.

Дуготрајнеправилностиуделањуљудипроизилазе,сматраВебер,
изњиховихинтереса,алииизвредностикојенаљудепринудноделују.
Различитевредносненормеповезујуделовањељудиуоквируједногле-
гитимногпоретка,којинањихделује,затоштогаонисматрају„легитим-
ним”,озакоњенимправомкојепроизилазиизњиховихморалнихосећања
иначелакојаониподржавају.

Веберсведруштвенеодноседелинаконфликтнеисолидарне.Кон-
фликтниодносисуониодносиукојимаједелањеједногпојединцаусме-
ренопротивхтења,жељаиинтересадругог.Тиодносисубројниипро-
тежусеураспонуодтакмичењадокрвавихсукоба.Солидарнеодносе,
насупротконфликтним,карактеришесарадњадвајуиливишепојединаца
уостваривањузаједничкихциљеваивредности.Иовиодносисепроте-
жууширокомраспонуодрационалних,докојихдолазиуробноновчаној
разменинатржишту,прекотрадиционалнихкојисеуспостављајунатра-
диционалнимсветковинама,доврлоинтензивнихемоционалниходноса
међупојединцима.

36 M.Đurić,SociologijaMaksaVebera,Izbortekstova,Zagreb1964,str.112.
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СледећиТениса,Веберсолидарнеодноседелиназаједницуидру-
штво.Заједницаје„оријентацијадруштвеногделања,основананасубјек-
тивномосећањуучесника(којеможебитиафективноилитрадиционал-
нопокарактеру)даприпадају једандругоме,каодеоистецелине.Под
друштвомтребаразуметитакавдруштвениодносукомесеоријентација
друштвеногделањаосниванарационалномотивисаномкомпромисуин-
тересаилињиховомповезивању,свеједнодалијеречовредноснојили
циљнојрационалности”.37Највећибројдруштвенихгрупаима,поВеберу,
мешовиткарактер,елементезаједницеиелементедруштва.

Вебердели солидарне односепо степенуотвореностина затворе-
неиотворенеодносе.Отворениодносисуоникојиомогућавајуновим
појединцима,акожеледаучествујуузаједничкомделању.Затворениод-
носисуониукојимајеучешћепојединцимаонемогућено,илинапосе-
банначинусловљено.Тазатвореностможебитиусловљенарационалним,
вредносним, традиционалним, или афективним разлозима и мотивима.
Примерирационалнозатворениходносасуразноврснемонополскееко-
номскегрупе,примеривредноснозатворениходносарелигијскезаједни-
це,традиционалнозатворениходносапородица,род,племеитд.иприме-
риафективнозатворениходносасуеротскевезе.

Свакидруштвениодноскојијезатворенилијепријемуњегаогра-
ничен,треба,сматраВебер,назватигрупомакосеодржањепореткага-
рантујепонашањемодређенихљудикојејеусмеренонатоодржање.На
пример,понашањенекогруководиоцаиевентуалноуправногапаратакоји
удатомслучајуимазаповедничкувласт.Група,можебити:/а/аутономна
илихетерономна,/б/аутокефалнаилихетерокефална.Аутономијазначи
дасупоредакгрупеуспоставилисамичлановигрупе,заразликуодхете-
рономије,гдесупоредакуспоставилеособеизвангрупе.Аутокефалност
значидасуруководилациуправниапаратпостављенинаосновупоретка
самегрупе,заразликуодхетерокефалности,гдеихпостављајуособеиз-
вангрупе.

УанализидруштвеноггруписањаВебериздвајадваосновнаобли-
ка(груписања)организацијеиорганизованегрупе.Организацијајесвако
трајноделањеодређеневрстекојејеусмеренонекомциљу,аорганизова-
нагрупајесвакаскупинасауправнимапаратомкојитрајноделасанеким
циљем.Међубројниморганизованимгрупама,каопрототипови,издвајају
сеудружења,којасестварајуслободнимуговоромиустановекојерегули-
шупосебнесфеределатности,намећућиодређенипоредак.Организована
групазавластјеполитичкагрупауколикоњенуправниапаратнаодређе-
нојтериторијиобезбеђујеважењеједногпореткаузупотребуипримену
физичкесиле.Акотаорганизацијарасполажемонополомфизичкогнаси-
љачији јециљодржање једногпоретка,онапоВеберупостаједржава.

37 Исто,стр.240.
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Каоштосевиди,Веберполитичкуделатностивластвезујезапринуду
ипокоравањеузупотребуфизичкесилеилипретњутомсилом.Властза
његанијеништадругодо„вероватноћадасезаједнуодређенузаповест
прибавипослушност,којаможепочиватинаразличитиммотивимаоних
којисепокоравају”.38

Веберразликујетритипавласти:законскуилирационалну,тради-
ционалнуихаризматскувласт.

Рационалнавластјеимперсоналнавласт,којасевршинаосновузва-
ничнедужностиипозаконскимнормама,иправилима.Изворњенелеги-
тимностинијеуличномпрестижупојединца,већуауторитетунормии
правиланаосновукојихседужностобавља.Затојеобимвластионогако-
јијевршиограничензаконскимнормамаиправилима.Рационалнавласт
јеусвакомкомплексномсистему,хијерархијскиорганизована,савишими
нижиминстанцама,гдејесвакаинстанцаограниченазваничноутврђеном
надлежношћу.Овајтипвласти,којијерезултатеволуцијезападнекулту-
ре,везанје,сматраВебер,засистемприватнесвојинеитржишнепривре-
деукомесуоштроодвојенисвојинанадкојомпојединацвршивласту
свомзваничномсвојству,личнасвојинапојединца,иличниприходкоји
сеостварујеуобликуплатекаонаградазаобављањеодређенефункције.

Традиционалнавластсевршинаосновуположајачијијестатусутвр-
ђентрадицијом,устаљенимнормамаверовања,апосебноверовањимао
неповредивостипостојећегпоретка.Тајстатусозакоњујепреузимањевла-
стииуизвесномсмислудефинишеињенделокруг.Кодтрадиционалне
властинемајаснеподвојеностиизмеђуличногизваничногделокруга.По-
редзваничногделокруга,постојисферасамовољеукојојпојединацврши
властнаосновусвогличногпрестижаилистатуса.Осимтога,непостоји
нијаснаподелаизмеђусвојиненадкојомпојединацвршивластузванич-
ном својству и личне својине. Стога се издаци за обављање званичних
функција и лични издаци подмирују предавањем појединцу својинских
праванадизворимаприходасамеорганизације.Овајтипвластиповезан
је,сматраВебер,сатрадиционалнимекономскимпореткомукомепостоји
ограничењенесамопунеприватнесвојиненегоиограничењеличнесло-
бодезазависнијечлановедруштва.

Харизматска власт се заснива „на афективној преданости вођи, и
његовимбожанскимсвојствима(харизма),нарочитомогућимспособно-
стима,пророчанскојсназиилијунаштву,духовнојилибеседничкојмоћи.
Изворличнепреданостијеодушевљењезавечноново.39Делокругвласти
харизматскогвођенезависинитиодзваничногположаја,нитиодњеговог
традиционалногстатуса,већодснагеидометањеговеличнехаризме.Во-
ђазахтевапослушносткаоличнуодговорностиоданостњемуињеговој
38 Исто,стр.320.

39 Исто,стр.306.
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ствари.Поштонепостојиникакваподелаизмеђузваничногделокругаи
приватногживота,немајаснеграницениизмеђудржавнеимовинеипри-
ватнихсредстава.Харизматскивођадобијасредствапоклономилипле-
ном.Заразликуоддругихобликавласти,харизматскавластнијевезаназа
одређентипекономскогуређења.Последицахаризматскихпокретајеру-
шењенесамопостојанерутинскеполитичкеорганизациједруштванегои
устаљенихисвихдругихекономскихуслова.Али,каоисвакидруштвени
покрет,ихаризматскијевезанзаекономскеуслове,иуправојетоједанод
главнихразлогазаштојехаризматскафазапривремена.Зависнооддру-
штвенихоколности,харизматскавластсе,преиликасније,трансформише
утрадиционалнуилирационалнуправнувласт.

ИакојекритиковаоМаркса,Веберјеуобјашњењудруштвено-исто-
ријскогразвиткабиоподњеговимснажнимутицајем.Онје,каоиМаркс,
упривредивидеоснажнусилукојаисторијскиобликујеразличитетипове
друштва.Његоваанализаразликаизмеђукапитализмаиосталихдрушта-
ваполази,пресвега,одразликаупривреднојиекономскојорганизацији.
Међутим,Вебер је сматраода јеМаркспренагласио значај економских
факторауисторији,азанемариоулогуполитичкихикултурнихфактора.
Поњему,економика,облицидруштвенеиполитичкеорганизацијеивла-
дајуће идеје су врло тесно повезане; крозњиховомеђусобно деловање
једнихнадругеобликујусеразличититиповидруштва.

ПолазећиодовакветеоријскепарадигмеВеберјесвојаистражива-
њаусмерионапроучавањеутицајарелигијеирелигиознеетикенаразвој
капитализма.УсвомпознатомделуПротестантскаетикаидухкапита
лизмаонјеоткриодасуначелапротестантскерелигијеиетикезначајно
утицала на потискивање традиционалног и заснивање капиталистичког
начина производње и живота. По Веберовом схватању, развоју преду-
зетничкогдухакојичиниосновукапиталистичкогначинаживота,поред
осталог,допринелојеосновнопротестантсконачелоопредестинацији,и
изњегаизведенаправилаоодавањупозивуиаскетизму.Наиме,усреди-
штупротестантскерелигијеналазисеучењеопредестинацији,предодре-
ђеностималогбројаљудизавечитиживот.Акојетако,дужностјесваког
верникадаутоверује, аизнадсвега,дасвојомактивношћуиначином
животапотврђуједајепредодређензавечитиживот.Свакиверник,мо-
жеобезбедитивечитиживотакосе,сједнестране,посветипозиву,тј.ако
изабереодређенозанимањеиподредимусвесвојеспособностиииспу-
њавагасаосећањемверскеодговорности,несамокаоекономскивећи
каодуховнициљ,и,садругестране,акострогоизбегавасвакоуживање,
забавуиолакотрошењеновца,дакле,акосепонашааскетски.

Дабирезултатесвојегистраживањапровериоуширимоквирима,
Веберјеприступиоупореднимизучавањимаодносарелигијскеетикеве-
ликих светских религија и економске организације живота различитих
цивилизација.Општизакључакдокојег једошаојестедасеваријацији
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религиозногфактораможеприписатикритички значај упроцесудифе-
ренцијацијеинституционалнихструктурамеђувеликимцивилизацијама.

3.Колективно-психолошкетеориједруштва
Ове теорије настају крајемXIX и почеткомXX века као критика

биолошких и индивидуално-психолошких теорија друштва.Њихови за-
говорнициосновуиндивидуалногидруштвеногпонашањаљудивидеу
различитимоблицимаколективнесвестиидруштвенепсихе.Ускладуса
тим,надовезујућисенаспиритуализамкласичненемачкефилозофије,по-
себнонаХегеловуфилозофију,онинастоједадруштвениживотљудии
људскуисторијуобјаснезаконимаколективнепсихеидуха.

Међу заговорницима колективно - психолошких теорија друштва,
најзначајнијијефранцускисоциологЕмилДиркем(1858-1917).Супрот-
стављајућисесоциолошкомбиологизмуииндивидуалномпсихологизму
Диркем је изградио особен, такозвани социологистички, теоријски си-
стем.Основнотеоријскополазиштетогсистемајестедаједруштвокао
целинапримарно,какоуодносунапојединцатакоипремапојединачним
друштвенимпојавамаморалу,религији,вредностима,итд.Другимречи-
ма,појединцинеусловљавајудруштвеназбивањаинеутичунањих,већ
обрнуто,друштвоизбивањауњемупримарнообликујучовекаиусмера-
вајуњеговоделовање.

ДруштвојезаДиркемаsuigeneris,нештоизнадимимопојединца.
Онопостојикаонезависнареалност,којуниједанпојединацнијестворио.
Као биолошкии географски елемент, оно је део објективне стварности
појединца,којиимакарактерпринуде јерсенеприлагођававољипоје-
динца,већсенамећепојединцима,регулишућињиховопонашањепачак
ињиховувољу.ПомишљењуДиркема,друштвосесастојииздваосновна
елемента:идејногјезграиморфолошкеструктуре.Идејнојезгрочинико-
лективнасвест,односноколективнепредставесастављенеодидејаинор-
ми.Уидејамасеиспољавајуосновнилогичкиоквиридруштвенемислии
основнаискуственасазнањаиверовања,доксенормамарегулишуразни
облицидруштвеногпонашања.Сржнормиусвимранијимепохамапред-
стављалаје,сматраДиркем,религија,азадатакјебудућностидаизгради
новморалнисистемнапотпуносветовнимосновама.Морфолошкуструк-
турудруштва,поДиркему,чинедемографски,географски,технолошки,
политички,економскииетничкокултурничиниоци.Приматудруштвеној
морфологијионпридајеетничкокултурнимчиниоцима,јерсматрадаони
највишеутичунаопштудруштвенуорганизацију.

СавсвојнаучнирадДиркемјепосветиотеоријскомиемпиријском
доказивањудасеуосновидруштвеногживотаналазеколективнепред-
ставе,анепојединачнесвести.УприлоговојтврдњиДиркемнаводивише
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аргумената.Пресвега,тврдидапостојихетерогеностизмеђуиндивиду-
алногиколективногума.Топоткрепљујетврдњомдајеудобаугрожено-
стинацијеинтензитетколективногосећањапатриотизмамногојачинего
осећањепојединцаидаједруштвомногоспремниједажртвујепојединце,
негоштосуониспремнисамидасежртвују.Затим,готовоусвимсвојим
радовимаДиркемнаглашаваразликуизмеђупонашањаиставовапоједи-
нацакадасуугрупииизванње.„Здружујућисе,прожимајућисе,стапају-
ћисе,појединачнидухови,рађају,акосехоће,једноновопсихичкобиће,
алионообразујепсихолошкуличностновеврсте.Дакле,уприродиове
личности,анеуприродисаставнихјединицатребатражитинепосредне
иодлучујућеузрокечињеницакојесеуњојстварају.Групамисли,осећа
иделасасвимдругачијеноштобиточинилињеничлановикадабибили
изоловани.Акосе,дакле,пођеодовихпоследњих,оноштоседешавау
групиостаћепотпунонесхватљиво.40Поштодруштвомисли,осећаиреа-
гујеразличитоодпојединаца,Диркемзакључуједасеудруживањемљуди
удруштвенегрупестварапосебнановареалносткојаутиченаставове,
осећањаипонашањапојединацаимењаовепојединце.

Новедоказезапостојањеколективнесвестиизвансвестипоједина-
цаДиркемналазиустатистицитакозванихпатолошкихдруштвенихпо-
јавакаоштосузлочинства,самоубиства,криминал,разводбрака,итд.Те
појавепоказују,изгодинеугодину,запањујућустатистичкуправилност,
односнобројчаноостајустабилнеинепроменљивеилисеравномерноме-
њају.Такваправилност,сматраДиркем,неможепроистицатиизличних
мотиваилиизличнихкарактеристикапојединачнихљуди,каоштосене
можеобјаснитинифизичким,биолошкимилифизиолошкимфакторима.
Онаможедапроизилазисамоизодређенихстварнихдруштвенихтокова,
којиобликујудеосрединеукојојљудиживе.

Најзад, постојање колективне свести изван индивидуалне свести
Диркем заснивана аналогијинеорганског са органским светом.Наиме,
каоштосеживотнеможеобјаснитисамофизичко-хемијскимсвојстви-
мамолекулакојиобразујућелију,већпосебнимудруживањеммолекулау
нековишејединство,икаоштосесвестнеможеобјаснитијединофизи-
олошкомприродомнервнихиможданихћелија,негоитутребаузимати
уобзирпосебанначинмолекуларногудруживања,такосеидруштвоне
можеобјаснитијединосвешћупојединацавећпрвенственомеђусобним
повезивањемиинтеракцијомпојединачнихсвести.

Колективнасвест,односнодруштвокојејеуњојоличено,неодређу-
јесамопонашањепојединцанегоје,сматраДиркем,иизворпојединачних
друштвенихпојава,посебноморалаирелигије.Премањему,несебичност
ипреданостсуосновнекарактеристикесвакогморалногчина.Таосећања

40 Е.Диркем,Правиласоциолошкеметоде,Београд1969,стр.97.
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субезначајнаинемогућауколикосенепотчињавамоједномдругомсве-
сномбићукојеимавећуморалнувредностоднассамих.Тодругобиће,
акосеискључесвадругаљудскабића,можебитиБогилидруштво.Ме-
ђутим,оведвеалтернативесузаДиркемаистоветне,јерјеБогдруштво,
„преображеноисхваћенонасимболичанначин”.Акоморалномживоту
желимодапридамобилокакавзначајморамо,прихватититода једру-
штвосамопосебиправаморалналичност,којаседобијасинтезомлично-
стисвихпојединаца.Самотакосеможеобјаснитидуалистичкикарактер
моралнихнорми:осећањењиховеобавезности,сједнестране,ипожељ-
ностисдругестране.Моралноправилојеобавезнозатоштојеимпера-
тивдруштвакојематеријалноиморалнопревазилазипојединцаистога
онморадасепокоравањеговимимперативима.Сдругестране,морално
правилоизгледадоброипожељнојерједруштвоизворсвихвишихвред-
ностицивилизацијеикреаторонихелеменатаупојединцукојигауздижу
изнадживотиња.41

Осимморала, заДиркема јеирелигијачистодруштвена твореви-
на, јеррелигиознеидејеипракса симболизујудруштво.Анализирајући
тотемизамкаонајелементарнијиобликрелигије,Диркемјезакључиода
снажнаосећањаистрахопоштовањезатотеманемогупотицатиодфизич-
кихсвојставасамогтотема,јерјеонобичнонекабезазленаибезначајна
животињаилибиљка.Тотемсе,сматраон,морасхватитикаосимбол,који
симболизујепресвегасветототемсконачелоилибога,апотомкаодру-
штвоодноснородсакојимјетотемготовосасвимидентификован.Изово-
гаДиркемзакључуједасутотемскобожанствоирод,уствари,једно,или,
општијеречено,да јеБогсамосимболичниизраздруштва.Овајопшти
закључакондоказујесличношћунашихставовапремадруштвуипрема
Богу.Друштвојеустањудаинспиришеосећањебоговскогуумовимасво-
јихчлановазатоштоонокаоиБогвладањима.Индивидуалноосећање
вечитезависностиподједнакојеприсутноиуједномиудругомслучају.
Друштво, каоиБог,поседујеморалниауторитетиможедаинспирише
нанесебичнуоданостипожртвовање.Оно јетакођеустањудаобдари
појединцаизузетномснагомиизворјесвегаштојенајвишеинајбољеу
људскојличности.Стогарелигиозничовек,којиосећазависностоднеке
спољнеморалнесиле,нијепомишљењуДиркема,жртвахалуцинације.
Таквасилаједруштво.42

Ускладусасвојимсхватањемдруштвакаоколективно -психоло-
шкогфеномена,Диркемјесоцијалнуеволуцијувидеокаопреображај„ти-
паморалностиисолидарности”,којајеизазванапорастомстановништва
иподеломрада.Онсматрадапорастстановништванеминовнодоводидо
појачанеконкуренције,аовадоподелерада,јерсупојединци(дабипре-

41 Х.Барнес,Исто,стр.570-571.

42 Исто,стр.574-577.
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живели)принуђенидасеспецијализују.Упоредосаразвојемподелерада
мењасеидруштвенаорганизација,односномењајусеоблициповезивања
људиисадржајикарактерморалнихидругихдруштвенихнорми.

Диркем јељудску историју поделио на два периода, односно раз-
ликоваоједваисторијскатипадруштва:примитивнодруштвозасновано
намеханичкојсолидарностиицивилизованодруштвоутемељенонаор-
ганскојсолидарности.Упримитивномдруштву,гдејеподеларадатеку
зачетку,појединцисурелативнохомогенииповезујеих„механичкасоли-
дарност”,којукарактеришепотиснутостпојединцаињеговапотчињеност
друштвуитрадицији.Утаквомдруштвусистемсоцијалнихсанкцијаје,
радиодржавањаморалнеравнотеже,усмереннакажњавањеонихкојикр-
шеколективнувољуивређајуколективнаосећања.Одговорностимако-
лективникарактер;друштвенистатусисууглавномнаследни,арелативно
малидеодруштвеногживотарегулишесеуговорима.

Уцивилизованомдруштву,укојемјеподеларадавеомаразвијена,
људеповезује„органскасолидарност”,којаничеизпотребезаузајамним
услугама.Уовомтипудруштваљудисемеђусобноразликујупокаракте-
русвојихличности,поискуствукојимрасполажуипофункцијамакоје
врше,па јеиндивидуализамдоминантноморалноначело.Међутим, тај
индивидуализамјеспецифичан,оннедајеправопојединцуданеограни-
ченостремиостваривањусвојихжељаиинтереса.Тојепреобавезапоје-
динцадаиндивидуализирасебеинтензивномспецијализацијомкакобина
тајначиндаоштовећидоприносдруштву.Чист,хедонистичкииндивиду-
ализам,сматраДиркем,никаданебимогаодовестидосолидарностиидо
међусобнеповезаностиљуди.

Урадовиманасталимнакон1898.године(Елементарниоблицире
лигијске свести, и Индивидуалне и колективне представе), Диркем је
умногоме модификовао своје дотадашње схватање социјалне еволуције
којејеранијеизложиоуглавномусвомпознатомделуОподелидруштве
нограда.Онјеутумачењудруштвенихпромена,упозномпериодусвога
развоја,приматдаоколективнимпредставаманадчиниоцимадруштвене
средине,чимеједошаонапозицијесвојеврсногсоциолошкогспиритуа-
лизма.

Диркемовутеоријудруштвадаљесуразвијали,аделомикориговали
његовиученициМарселМос,ЖоржДави,МорисХолбваксидр.

Посебантеоријскидоприноссоциолошкомтумачењуиобјашњењу
човекаидруштвадаојеМарселМос(1872-1950).Онјесвојимсхватањем
човекакао„тоталногбића”идруштвенихпојавакао„тоталнихпојава”
успеодапревазиђетрадиционалниспоризмеђупсихологаисоциолога.
Насупротустаљеној теорији асоцијацијекоја јепсихичкиживотчовека
објашњавала као скуп релативно самосталних и независних елемената,
Мосјепонудиосхватањечовекакао„тоталногбића”,сазданогодмеђу-



118

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

собноповезанихбиолошких,психичкихисоцијалнихелемената.Надру-
гојстрани,уместоразноврснихтеоријафактора,којесудруштвенепојаве
третиралекаопроизводнекогодтихфактора,Мосјетепојавесхватиокао
„тоталнепојаве”,каодијалектичкојединствосоциолошких,историјских
ибиопсихолошкихелемената.Поњеговоммишљењу,друштвениживот
људисачињавајуразличитимодалитетидруштвеног(правни,економски,
етички,религиозни);различититренуцинекеиндивидуалнеисторије(ра-
ђање,детињство,младост)иразличитиоблициизражавања,почеводфи-
зиолошкихелемената,пасведосвеснихиндивидуалнихиколективних
представа.

ПоредДиркемоветеоријеукорпусколективно-психолошкихтео-
ријаспадајуитзв.„теоријанародногдуха”.Утемељивачовихтеоријаје
францускисоциологГуставЛеБон(1841-1931).УделуПсихолошкиза
кониуразвоју,оносновудруштваипокретачкеснагедруштвеногразвоја
видиуидејамаиверовању.„Јединевеликепроменекојеводекаобнавља-
њуцивилизацијетичусеидеја,концепцијаиубеђења.Значајнијиисториј-
скидогађајисамосувидљивиефектиневидљивихпроменаљудскемисли.
Целокупнацивилизацијаједнерасеилинацијеиопштитокњеногразвит-
катемељесе,сматраЛеБон,на„душирасе”.43Тудушурасеизкојепро-
истиченационалникарактер,чиникомплексемоционалних,моралнихи
интелектуалнихцртанаслеђениходпредакакоједелујунесвесноикојесе
немогулакомењати.Акобинародхтеодапреобразисвојеустанове,сво-
јаверовањаисвојууметност,требалобинајпредапреобразисвојудушу.
Једнанацијанеможедабирасвојеинституцијеповољи,башкаонибоју
косеиочију,асвеинституцијекојенисусаображененационалномкарак-
терупредстављајусамотуђухаљинуипривременопрерушавање.

Поштоједушарасеилинацијесачињенаодмалогбројафундамен-
талнихидејачијесуособиневеомаустаљене,националникарактерина
њемузаснованацивилизација,мењајусевеомаспоро,сматраЛеБон.Ци-
вилизацијскепроменеуглавномсачињавајуспореадаптацијеинезнатне
трансформацијекојенастајуукрштањемрасаилипостепеноминфилтра-
цијомновихидеја у несвесне слојеве националног карактера. Законии
установе,којисуманифестација„душенарода”иизразњенихпотреба,не
могудаутичунањенупроменунитинапроменеуцивилизацијиједног
народа.Иудеореволуција,удруштвенимпроменама,изузевнаучних,за
ЛеБона,јетакођебезвредан.Онесуцивилизацијскипосматраноапсурд-
неиштетнејернедоносеникакавпрогресвећсамонасиљеидеструкцију.

Поштосенацијестварајуформирањемнационалногкарактера,оне
иишчезавајусањеговомпропашћу.Каошто једанорганизамтрулика-
давишенијежив,такосеиједнанација,дезинтегришекадаизгубисвој
карактер,тврдиЛеБон.Онпроналазимногесимптомепропадањанаци-

43 G.LeBon,Psihološkizakoniurazvojunaroda,Zagreb1920,str.17.
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оналногкарактеракодлатинскихнародаЕвропе,одкојихјесоцијализам
иликултобожавањадржавенајопаснији.

ОсобенутеоријунационалногдухасуштинскиразличитуодЛеБо-
новеразвиојенемачкисоцијалнипсихологВилхемВунт(1832-1921).

ДруштвениживотљудизаВунтајепсихичке,духовнеприроде.Во-
ља јеклицапсихичкогживотаињеговсинтетизирајућиелемент,док је
„аперцепција”основнипсихичкипроцес.Заразликуодасоционистако-
јису,полазећиодперцепције,училидаискуствоутиченасвест,Вунтје,
полазећиодаперцепције,тврдиодасеистеспољашњечињеницеилидо-
гађајиразличитоопажајуузависностиодприродеранијегискустваили
тренутнограсположењааперципативнесвести.Кодаперцепцијепостоји,
сматраон,једанстваралачкиелементтакозвана„стваралачкасинтеза”ко-
јасеисказујеупојавинечегновог,нечегштонијебилоприсутнопреопа-
жања,нитигаједаоопажајкаотакав.„Опажајнијезбиросећањаукојима
сеонможеразложити;оноштоопажајудајезначајјестесинтезаосећаја.
Миникада не бисмомогли добити хармоничан квалитет тона из пуког
збиразвукова,нитидводимензионалниилитродимензионалниизгледјед-
ногпредметаизпростихосећаја.Овесинтезесуспецифичноискуство,
истотоликоколикосуто,рецимо,једнабојаилиодвојенизвук”.44

Свивишименталнипроцеси,сматраВунт,темељесенааперцепци-
ји,односнонањенојстваралачкојсинтезииутицајусоцијалнихфактора,
особитојезика,митоваирелигије.Мишљење,каосложенменталнипро-
цес, јестесистемасоцијације.Алиштаћесеасоциратизависиодапер-
цептивнемасе,аоваопет,зависи,пресвега,одјезичкихнавикамитова
и религије.Полазећи од оваквог схватањапсихичкогживота и психич-
ких процеса, Вунт је сматрао да сваки народ карактерише специфична
психологија,односно„народнадуша”.Али, заразликуодЛеБонакоји
је,каоштосмовидели,националнудушусхватиоспиритуалистички(као
самосталну духовну целину), Вунт је третира као збир индивидуалних
психолошкихпроцеса.Поредпсихепојединца,неманикакведругепси-
хе,односноникаквадругапсихасеразумомнеможедокучити.„Можемо
употребитисамостварнипојамдушакаозбирпсихичкихпроцеса.Само
саовогстановиштаможемоутврдитиодносизмеђупојмоваиндивидуал-
надушаинароднадушакаоиодноспојединцапремагрупи.Ипоредтога
штојетачнодагрупапретпостављапостојањепојединацакаосвојихса-
ставнихделова,одатленеследидагрупапредстављапростаритметички
збирипростусумуособинаиделатностипојединаца.Групадоносиком-
биновањеимеђусобнодејствопојединаца,омогућавајућитакоспецифич-
недоприносепојединацазаједничкомживоту”.45

44 V.Vunt,Logik,tomIII,Stuttgart1906,str.272.

45 V.Vunt,Volkerpsihologie,volI,DieSproche,Leipzig1927,str.20.
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Вунт, дакле, инсистиранафункционалној везиизмеђупојединаца
којисачињавајугрупу,односнонарод.Тавезајенесвеснаитоликосвеобу-
хватнадасенеможеразмрситиупојединачненитииздвојенеизцелине.
Народнадуша,каозбирпсихичкихпроцесапојединаца,манифестујесе
крозразноврснедуховнетворевине,почеводјезикаимита,прекорели-
гијеифилозофије,доуметности.Анализирајућиразвојовихкултурних
творевина,Вунтјеуочиоправилностиутомразвоју,алијесматраодаоне
припадајупсихологији,анеисторији,неодричућимогућностдасеначела
изведенаизуопштавањапсихологијемогуприменитинаисторију.

Диркемова социологистичка теорија је од свих колективно - пси-
холошкихтеоријадаланајвећидоприносразумевањуиобјашњењудру-
штвеногживота.Онајеуверљивопоказаладаосимсвестипојединацапо-
стојиитакозванаколективнасвест,оличенауколективнимпредставама,и
датасвестутиченапонашањепојединаца.Међутим,Диркемјепренагла-
сиозначајколективнесвестиудруштвеномживоту.Наједнојстрани,он
јепотпунонегираосвакуулогупојединцаињегове(даклеиндивидуалне)
свестиудруштвеномживоту, анадругој страни је,нарочитоупозним
радовима, маргинализовао значај такозване „морфолошке структуре”,
људскепопулације,природнеитехничкесредине,економијеиполитикеу
друштвенимзбивањима.Теоријскеманесвогучитеља(иујака)увеликој
меријеуспеодаотклониипревазиђеМарселМоссхватањемчовекакао
тоталногбића,каојединствабиолошких,психолошкихисоцијалнихеле-
менатаидруштвакаототалнепојаве,сазданеодбиопсихолошкихисто-
ријскихисоцијалнихчинилаца.

ТеоријанационалногдухаЛеБона је крајње једностранаи тешко
одржива.Оннарод,односнонацијусводинаприродно-спиритуалистич-
киентитет,чимесенаучниприступутумачењунацијезамењујеметафи-
зичкимприступом.Вунтова теорија народне психологије јемного при-
хватљивија,јерон„душународа”невидиизван„душепојединца”већје
третиракаокултурнопсихолошкифеноменкојисеобликујекрозкултур-
нуисторијуједноганарода,функционалнимповезивањемпојединацана
базидејствазаједничкогјезикамитоваирелигије.

4.Формално-социолошкетеориједруштва

НапреласкуизXIXуXXвекуНемачкојсејављајутакозванефор-
малнетеориједруштвакојенастоједајаснијеразграничепредметсоци-
ологијеоддругихдруштвенихнаука.Творциовихтеоријаполазеодто-
гада,насупротпосебнимдруштвенимнаукамакојепроучавају садржај
социјалногживота,социологијатребадаизучаваформе,односнооблике
међуљудскогповезивањаудруштву,независноодсвакогпсихолошкогса-
држаја,тј.независноодмотива,интересаилициљеварадикојихсељуди
удружују.
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Утемељивачформално-социолошкетеориједруштвајенемачкисо-
циологГеоргЗимел(1850-1918).ЗаЗимела,друштвојепсихолошкаин-
теракцијаљудскихбића, каопојединацаи каочланова групе.Ононије
никаквосамосталнобиће,већ једнофункционалнозбивање,процеско-
јиобухватаоноштољудирадеидоживљавају.Зато,сматраЗимел,тре-
баизбегаватиизраз„друштво”иуместоњегатребаупотребљаватиизраз
„удружење”или„удруживање”.Међутим,свакапсихолошкаинтеракција
нијеудруживање.Например,размењивањепогледакојеобављајудвапо-
јединцакадасемимоилазенијеникакавдруштвениоднос.Друштвом,од-
носноудруживањемсеможеназватисамоонаинтеракцијаљудскихбића
гдепостојиузајамноутицањеикојаимаизвесноморалнозначењезањене
актере,гдеониједнидругимапридајуодређенљудскизначајиприхватају
реципрочнаправаиобавезе,сматраЗимел.

Свакадруштвенаинтеракцијаљудијављасе,премаЗимелу,удво-
струкојфункцији:каоудруживањекојејемотивисаноостваривањемњи-
ховихиндивидуалнихциљева,икаоудруживањекојејесамосебисврха,
којејелишенобилокаквихконкретнихциљева.Овајдругиобликудружи-
вања,који,Зимелсматра„правимстањем”друштвености,јеизразнагона
друштвености.На бази тог нагонаформира се једна посебна реалност,
посебнасоциолошкаструктурачијијеодноспремастварномдруштвеном
животусличанодносукојипостојиизмеђууметничкогделаистварности.
Најбољипримерзаовајобликудруживањасуприредбеизабавејерсуна
њимаодносиизмеђупојединацалишенисвегаоногаштоподсећанањи-
ховеулогеусвакодневномживотуираду.Назабавнимскуповима,ими-
тацијомсукоба,сарадње,утакмицеидругихпроцесаизстварногживота,
формира семеђуљудимапосебнареалносткојапредстављауметничку
стилизацијуреалногживота.

Ускладусасвојимсхватањемсоциологијеисуштинедруштвено-
сти,Зимел је, готовоу свимсвојимделима, апосебноуСоциологијии
Социологијидруштвености,темељитоанализираоформедруштвениход-
носа,или,модернијеречено,структурудруштвенихгрупа.Међуструкту-
ралнимодносимаонглавнуважностпридајеодносима:сарадњеисукоба,
надређеностииподређености,иинтеграцијеидезинтеграције,јертеод-
носесматраегзистенцијалнимиуниверзалноважећимзасведруштвене
групе.

Свака друштвена група, за Зимела, представља јединствопроцеса
сарадње исукоба.Заживотгрупепроцесисукобасуподједнаковажни
каоипроцесиудруживањаисарадње,јерустварностинепостојесаврше-
носкладнегрупе.Чакакобисетаквагрупаинашла,онанебипоказивала
никаквезнакеживота.Извеснадозасукобајеорганскиелемент,чакиу
породичнимодносима.
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ПремаЗимелу,карактерфункцијаиефектисукобаварирајупрема
структуриодносакојивладајуугрупи.Дабисетеваријацијесхватиле
потребнајетакозвана„казуистичкаанализа”,односнотакавпоступакана-
лизе општихпојмова друштвенихпојава који обухвата специфичнона-
вођење различитих „случајева”до којих се долази применом варијабли.
Појавекаоштосу:опозиција,такмичење,љубомора,завистмењајусеса
основомистепеномсличностииинтеграцијомгрупе.

Поред процеса сарадње и сукоба у свакој друштвеној групи, као
њени конституитивни елементи, нужно постоје и односи доминације и
подређености. Зимел разликује три основна типа доминације и власти:
доминацијуједноглица,доминацијугрупеоднеколиколицаипотчиња-
вањебезличном,објективномначелу.Развојнипутпотчињавањајеготово
усвимдруштвенимгрупамаинасвимпољимадруштвеногживотаишао
одличнекабезличнојвласти.Наинтелектуалномпољутаеволуција је
теклаодпотчињавањадруштву,затимкапреовладавајућемјавноммњењу
инакрајукаобјективнојнаучнојистини.Наполитичкомплану,потчи-
њавањесекреталооддоминацијепојединца,прекогрупедообјективног
начеланакомејеутемељендруштвенипоредак.Истаеволуцијаодиграла
сеиуодносимаизмеђупослодавацаизапослених,такодасусенакрају
иједнаидругастранапотчинилеобјективномначелууговора,израженом
уколективномспоразумуизмеђуудружењапослодавацаирадничкогсин-
диката.Оваеволуцијаобликадоминацијеивластије,поЗимеловојоцени,
уоснови,прогресивнајердеперсонализацијавластичинипотчињавање
подношљивијимимањепонижавајућим.Међутим,следећипринципви-
шезначностидруштвениходноса(релација),оннапомињедасеапсолут-
на,крута,ауторитативнавластнеможеподнетиумалимгрупама,какваје,
например,породица,укојимаготовосвакичланучествујецеломсвојом
личношћу.Међутим,увеомавеликимгрупаматаквавластпостајеподно-
шљивија,јерутимгрупамасвакипојединацулазисамалим„квантумом
својеличности”.46

ЦентралноместоуЗимеловојанализидруштвенеструктурезаузи-
мајупроцесиинтеграцијеодноснодезинтеграциједруштвенегрупе.По
Зимелу, многе друштвене групе обично трају дуже одживотањихових
појединачнихчлановаитако,уодносунапојединца,имајувластиту,ре-
лативноперманентну егзистенцију.То „самоочување” групе резултат је
бројнихфактора.Пресвега,континуитетгрупекаојединке,остварујесе
истомтериторијомнакојојонаживи јерсуумногимгрупама,мадане
усвим,осећањаиинтелектуалнисадржајивезаниза„роднугруду”или
„отаџбину”.Важанусловтрајностигрупејеибиолошкавезаизмеђугене-
рацијаимрежасродничкиходноса.Генерацијскиконтинуитетомогућава
очувањеипреношењекултурекојасеразвилаугрупиикојајекарактери-
стичназању.Понекадпостепеносткодизменечланстваслужиочувању
46 Х.Барнес,Исто,стр.296-298.
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идентитетагрупе,чакитамогдејепоследугогпериодадошлодопромене
културегрупе.

Посебноважанфакторзасамоодржавањегрупе,поЗимелу,јестење-
наорганизованост.Упочеткујесвакагрупавише-мањепукаинтеракција
појединаца.Међутим, успостављањеморганизације она добија везивно
ткиво које постајефакторњене стабилности.Установљавањем групних
улогапојединацауместоњиховенепосреднеинтеракцијеи  конституи-
сањем органа који кроз међусобну интеракцију обезбеђују јединствено
функционисањегрупе,организованагрупастичезасебнообјективнопо-
стојање,штојечиниотпорномпремаспољашњимиунутрашњимопасно-
стима.

Трајностистабилностгрупе,односноњенуотпорностнапромене
увеликојмери,одређујесаставиструктурагрупе.Групесастављенеод
хетерогенихелемената,имајустабилнијуструктуруиотпорнијесупре-
мапроменамајерћеупојединимделовимаструктуреодређенапромена
изазиватипротивљење.Такођесу,поправилу,мањеподложнепроменама
групечијуструктурунеодређуједоминацијаједнемањиневећдоминаци-
јанајширегдруштвеногслоја.Овојенајвидљивијеуаграрнимдруштвима
којачиневласнициземље,јерјесељакувишесталодосигурностинего
допромене.

Најзад,настабилностдруштвенихгрупаутичеињиховавеличина.
Упринципу,најширеинајужегрупесустабилнијеодгрупасредњеве-
личине,јерјепојединацемоционалнодубљевезанзаовегрупе.Човекје
спремандажртвујесебезасвојупородицуизасвојуотаџбину,алинеиза
градукомеживи.

Ускладусасхватањемдруштвенихпроцесакаообликадруштвене
интеракције,Зимелјесуштинудруштвенихпроменавидеокаопромену
друштвенихоблика(форми).Онјеуобјашњењусоцијалнихпроменапо-
шаоодосновнепоставкеисторијскогматеријализмакојујемодификовао
идопунио,итакозасноваотеоријутзв.„историјскогсензуализма”.Потој
теоријиекономскиоблицидруштвеногживотаусловљенисудубљимпси-
холошкимиметафизичким„струјањима”,алисуистотакоитаструјања
одређенаекономскимфакторима.

Полазећиодоваквогприступа,Зимел јеуделуФилозофијановца
темељитоанализираопроменечији јеузрокновац,каосвепрожимајућа
институцијасавременогдруштва.Онконстатуједајеновацобезбедиове-
ћуслободуекономскихпартнераодонекојајепостојалауфеудалнојнату-
ралнојпривреди.Затим,дајеинституцијановцаомогућилапојединцима
дасеудружујурадинекихзаједничкихпословаициљевапростимновча-
нимучешћем,адапритомцелењиховеличностинебудуангажоване,као
што јетобиослучајусредњовековнојкорпорацији.Коначно,деловање
новцаје,премаЗимелу,променилоиначинживотаљуди.Усвакодневном
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животуодносимеђуљудимасупосталидеперсонализованиикалкулант-
скијерсезаснивајупревасходнонаинтересуирачуну.Чаксеивремеме-
риирачунановцем.

Уоснивачеформалногправцаусоциологијимногиубрајајуине-
мачкогсоциологаФердинандаТениса (1855-1936),највишезбогњегове
теоријеодваобликаудруживањаљудикојујеразвиоуделуЗаједницаи
друштво.ПремаТенису,свидруштвениодносисупроизводдруштвене
воље.Онипостојекаообјективнедруштвенечињеницесамопрековоље
појединацазаудруживањем.Воља,којапредстављаосновуудруживања,
посвомкарактеру,сматраТенис,можебитидвострука:органскаирацио-
налнавоља.Органскавољаизвиреизосећањасимпатијепремапартнеру
безобзиранатодалитасимпатијаподстичеизинстинкта,обичајаили
убеђења.Рационалнавољаимакоренурационалномразмишљањуљуди.
Изњепроизлазеудруживањарадипостизањаодређеногциљаузпотпуно
равнодушанодноспартнера,чакиузосећањемржњештојечестслучај
кодкорпорацијаубизнису.

Изовадватипавоље,поТенису,произлазедваосновнаобликаудру-
живањаљудизаједницаидруштво.Органскавољаносиусебисвеуслове
заједнице,арационалнавољаводикадруштву.Категорије„заједница”и
„друштво”непредстављајунитиступњевеисторијскогразвојанитикла-
сификационеконцепције,већидеалнетиповекојисеуразличитимпро-
порцијама могу наћи у емпиријским друштвеним ентитетима. На бази
овихкатегоријасоциологтребадаистражиукојојмеринекадруштвена
групауразличитимконкретнимситуацијама(например,породицауве-
ликомградуиуселу)поседујеелементезаједницеидруштва,какобије
бољеобјасниоиразумео.

Ускладусазадаткомкојијенамениотакозванојчистојилитеориј-
скојсоциологији,којатребадаразвијесистемидеалнихпојмовабитних
заописивањеиразумевањесоцијалногживотаљуди,Тенисје,пореддва
идеална типа удруживања, изградиоипосебну систематску класифика-
цијудруштвенихпојава.Онјесведруштвенепојавеодноснодруштвене
ентитетеразврстаоудруштвенеодносе,друштвенескупинеидруштвене
корпорације.

Друштвениодносисузањегапсихолошкиодносимеђупојединци-
макоји„важе”,тј.којекаоважећепризнајунесамооникојиуњимане-
посредноучествују,већидругиљудиизкојихпроизлазеодређенаправа
иобавезе.Комплексдруштвениходносаизмеђудваиливишелицачини
такозвани„социјалникруг”,нпр.кругпријатељаиликругполитичкихјед-
номишљеника.Већибројпојединацаповезанихзаједничкимприродними
психолошкимцртамакојипризнајуудруживање,односнозакојесудали
својпристанакижеледаганаставечинедруштвенускупину.Удруштве-
нескупинеТенисубраја:нације,класе,сталеже,политичкепартије,итд.
Корпорацијесусоцијалнателаилисавезикојеимајуунутрашњуоргани-
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зацију,односноодговарајућеорганеителакојивршеодређенефункције,а
којечлановикорпорацијекаоилицаванњесматрајуактимакорпорације.
Светрикатегориједруштвенихентитетамогубити,помишљењуТениса,
резултаткакоорганскетакоирационалневољеизависноодконкретног
случајавишеилимањесеприближаватитипузаједницеилидруштва.47

Саставни део Тенисове социолошке теорије, осим теорије о дру-
штвениментитетима,јестеитеоријадруштвенихнормиивредности.Те-
нис је друштвененормеи друштвене вредности које тимнормама дају
смисаосхватиокаоскупнаређењаизабраназапојединце,којимасере-
гулише понашање једних према другима и према онима ван заједнице.
Норме по свом карактерумогу бити аутономне или хетерономне, могу
сепоштоватибилоизубеђењауњиховуисправност,билозатодабисе
избеглепоследиценепокоравањаинепослушности.Тенисразликујетри
категоријенорми:поредак,закониморал.Поредакпредстављакомплекс
нормизаснованихпрвенственонасагласностииконвенцији.Законјеком-
плекснормичијисесмисаотумачиипримењујесудскомодлуком,докје
моралкомплексонихнормизакојесезамишљадаихтумачиипримењује
имагинарнисудијабогилисавест.Међутим,свеоверазликеизмеђупо-
јединихтипованормисузаТенисачистопојмовнеприроде.Устварно-
стипостојиузајамнопреплитањеизмеђуразнихтипованормитако,дасе
нормативноуређењеразнихдруштвенихзаједницаувексастојиодсплета
норми,поретка,законаиморала.48

НемачкисоциологЛеополдфонВизе(1876-1969)је,следећиЗимела
иТениса,упознатомделуСистемопштесоциологије,развионајцелови-
тијуинајсистематичнијуформалнутеоријудруштва.Онје,каоињегов
учитељ Зимел, друштво односно друштвеност схватио као психолошку
интеракцијупојединаца.Уосновицелокупногсоцијалногживотавидео
једваелементарнапроцесапроцесеасоцијације(удруживања)ипроцесе
дисоцијације(раздруживања)чијомсекристализацијомобликујусведру-
штвенетворевинеизкојихјесазданадруштвенаструктура.

Друштвенипроцесиасоцијацијеидисоцијацијенастајукаорезултат
индивидуалнихпоступакадвајуиливишелица,иликакокажеВизе,као
„резултатједногиндивидуалногдражењаиједнеситуацијекојаукључује
материјалнеобјектеоколинеииндивидуалнодражењедругихлица”.49Са-
моиндивидуалнодражење,јестепроизводиндивидуалне„настројености
човековеличности”ињенихискуставастеченихуранијимситуацијама.

АсоцијативнипроцесобухватапомишљењуВизеа,триподпроце-
санапредовање,прилагођавањеиамалгамацијукојисураспоређенидуж
једног континуума по степену међусобног приближавања индивидуа.

47 Х.Барнес,Исто,стр.273-275.

48 Исто.

49 L.FonWise,SistemderAllalneeinemSociologie,München1933,str.94.
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Напредовањејепрви,пробниакткаудруживањукоји јепраћеноклева-
њимаиразервама јеручесници јошувекгледајунаудруживањекаона
сумњивиексперимент.КаопримернапредовањаВизенаводиобожавање,
примамљивање,саветовањеитд.Приближавањепредстављавећистепен
удруживања,јерсадржимодификацијуразликамеђулицимакојауњему
учествују.Ономожебитиједнострано,заснованоназависностинекогод
појединаца који се прилагођава, или узајамно које настаје као резултат
компромисаимеђусобногутицаја.КаопримереприлагођавањаВизеис-
тичеусађивањезнања,саглашавање,подражавање,помирењеитд.Амал-
гамација јенајпотпунијипроцесудруживањакојисеманифестујеобра-
зовањемзаједницекаоновогстања,попутпароваилиудруживањевећег
бројалицаукорпорацију.

Дисоцијативнипроцестакођеобухвататриподпроцеса:такмичење,
опозицијуисукоб,којизначепостепеноповећањедруштвеногодстојања
иантагонистичкеделатностипојединаца.Такмичењејенајблажидисоци-
јативнипроцескојипроизлазиизнастојањапојединацадапостигнуисто-
ветанциљ.Двеглавневаријантетакмичењасусупарништвоистремље-
ње.Супарништвосадржиширисубјективанодноспрематакмичару,док
стремљењепроизлазиизсвестиооскудицижељенихобјеката.Опозиција
иликршењеправилаједисоцијативнипроцескојисадрживишеантагони-
стичкихелеменатаодтакмичењакојионемогућавајуспоразум,алиисто
такоиасоцијативнеелементеицртеупонашањупојединацакојиспреча-
вајуотворенисукоб.Сукобјеекстремнидисоцијативнипроцес;он,међу-
тим,укључујеврловеликеваријацијеуинтензитетуантагонизама,почев
одкршењаправиладоотворенеборбе.

Асоцијативни, аистотакоидисоцијативнипроцеси,премаВизеу,
произилазеизтриглавнаизвора:прво,иземоционалнообојенихнагона
иимпулса,изинтересакоји,уизвесномстепену,могубитиемоционално
обојени,алисеобичносвесноприхватајукаопутафирмацијесопствене
личности;иназад,изобјективнеситуацијекојачиниудруживањенеиз-
бежним.

У реалном животу асоцијативни и дисоцијативни процеси нису
стриктно омеђени. Напротив, они се узајамно преплићу, градећи тако
разноврснедруштвенеодносе,каомањеиливишефиксиранастањапо-
везаностиилиодвојеностиљуди.Устаљивањемикристализацијомдру-
штвенихпроцесаиодносаобликујусеразноврснедруштвенетворевине
каорелативнотрајнеструктурекојерегулишу(усмеравају)односемеђу
људима.Визесвесоцијалнетворевине,полазећиодњиховетрајностии
степенаапстрактности,класификујеутриврсте,тј.наонекојесејавља-
јукаомаса, групеи „апстрактниколективитети”.Умаси судруштвена
одстојањамеђупојединциманајмања,тј.тусупојединцинајближимеђу-
собно,такодасеуњојнајдиректнијеиспуњавајуњиховеиндивидуалне
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способности,потребе,жељеиинтереси.Угруписусоцијалнарастојања
измеђупојединацавећаизатогрупа,дабипостојала,морадапоседујеод-
ређенуорганизацијукојапрописујепојединцуштаикакодачини.Најзад,
„апстрактниколективитети”,каоштосукласе,привреднисистеми,црква,
држава,итд.почивајуназаједничкојидеологијикојуљудиприхватајуиу
складусањомсепонашају.Апстрактниколективитетисунајудаљенијиод
људикаопојединацаизатосејављајукаопотпуно„надличне”творевине.

Формалистичке социолошке теорије дале су значајан допринос у
објашњењудруштвениходносаидруштвенеструктуре.Онесуанализом
утицајаразноврснихобликадруштвениходноса,каоштосусукобииса-
радња,доминацијаипотчињавање,интеграцијаидезинтеграција,такми-
чењеиадаптацијаитд.,надруштвениживот,скренуленаучнупажњуна
процесекојесудругетеоријезапостављале,акојиреалнопостојеусвим
друштвенимгрупамаикојисуодзначајазасведруштвенецелине.Међу-
тим,одвајањеформидруштвенихпојаваодњиховесадржиненијереално
могуће.Онојемогућесамоусфериспекулација,алинеиустварномжи-
воту,укомесуформенераскидивоповезанесасадржиномдруштвених
појава.Тосу,уосталом,увиђализаговорнициформалнихтеорија,којису
усвојиманализамадруштвенихпроцесаморалидасеослоненапсихоло-
шке,културне,економскепачакибиолошкечиниоце.

САВРЕМЕНЕСОЦИОЛОШКЕТЕОРИЈЕ

1.Бихевиористичкетеориједруштва

БихевиоризамкаосоциолошкиправацнaстајепочеткомXXвекау
САД,каокритикасоциолошкогбиологизмаиформализма.Настојећида
превладајуслабостибиологизма,којиједруштвениживотљудиобјашња-
ваоорганскимчиниоцима,каоислабостиформализма,којијечовеково
понашање одвајао одњегових унутрашњихмотива, побуда и интереса,
бихевиористи супонудилинову теоријскуформулу за објашњењељуд-
скогпонашања.Онисудруштвенопонашањељудисхватиликаореаго-
вањепојединацаигрупанастимулансекојидолазеизњиховогокружења
-друштвенеиприроднесредине.

Бихевиоризамкаотеоријско-методолошкиправацзачетјеупсихо-
логијикаореакцијанатзв.„интроспективнупсихологију”,којајепсихич-
киживотчовека,његовеопажаје,представе,појмовеивољнепроцесеоб-
јашњавалапресвегананачинкакоихсамсубјект„види”,штоонзапажау
њима.Насупроттој„психологијидуше”,почеткомXXвекасеуАмерици
развила „бихевиористичка психологија” која је психички живот човека
виделакаореаговањењеговогорганизманапроцесеинадражајеспољне
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средине.ЏонВотсон,оснивачамеричкебихевиористичкешколе,развио
јесвојеврсну„психологијубездуше”.Онјецелокупанчовековпсихички
животтретираокаообјективнопонашање,тј.каоњеговотелеснореаго-
вањенаспољнусредину,укључујућиидругељудесањиховимспособно-
стимадателесноодговарајунапроменеусрединиукојојживе.

Повезујући Вотсонову теорију понашања са Тардовим учењем о
имитацији,америчкисоциологФранклинГидингсуделимаПринциписо
циологије,ТеоријаљудскогдруштваиЦивилизацијаидруштвозасновао
јеособенуплуралистичкубихевиористичкусоциолошкутеорију.

За Гидингса, сви облици удруживања живих бића, (животињско
удруживањеучопориљудскоудруживањеудруштво),супроизводколек-
тивногилиплуралистичкогначинаборбезаопстанак.Плуралистичкопо-
нашање,језањега,понашањемноштваживихбића,животињаилиљуди,
наједномместуиуистовреме,подутицајемспољнихоколностииузод-
ређенемеђусобнеакцијеиреакције.Свакиживиорганизам,дабиопстао
мора,помишљењуГидингса,даразвијаодређенеобликеактивностикоји-
маприлагођаваоколинусебиитимезадовољавасвојебиолошкепотребе.
Човеккаосвеснобиће,заразликуодживотиње,кадаустановиграницедо
којихможеоколинудаприлагођавасеби,почињедаприлагођавасебеоко-
лини.Онпоказујеинтересовањезапонашањесвојихближњихкоји,зато
штосубиолошкиповезанииштосеналазеподпритискомзаједничкеоко-
лине,показујуистоинтересовањезањеговопонашање.Поштореакције
појединцаињеговихближњихимајутенденцијудабудусличне,настаје
представаосличностиизмеђуспољашњихиунутрашњихстимулисања.
Овај процес се саображава самеђусобним прилагођавањем организама
сличногпонашањаидаљеразвијапомоћуподржавањаиповратногсаосе-
ћања.Изтаквемеђусобнестимулацијеиговорнекомуникацијеформира
сетакозвана„свестврсте”.Тасвест,којајесатканаиз„органскогсаосе-
ћања, опажања сличности, свесногилиповратног саосећања,љубавии
жељезапризнањем”,50имаодлучујућизначајзапретварањеживотињског
удруживањауљудско,акрдаиличопораудруштво.Изтесвестиипри-
роднеселекцијекојасенањунадовезујеизвирусвиоблицидруштвеног
понашањачовека.

ПремаГидингсу,човековопонашањеодређујунарочитодвеоколно-
сти:1.подстицаји,тј.стањаилизбивањакојадиректноизазивајуовакво
или онакво понашање 2. сличност или различитост реаговањаљуди на
датеподстицаје. Једнобразност упонашањуљудиодносноусклађеност
њиховогпонашањаикарактерасаодређенимтипомнастајеуслед„међу-
собногдејствовањамногихиндивидуакојеједнанадругуутичунатакав
начиндапочињуједновременодаосећајуистаузбуђењаиемоције,дадо-
лазедоистихзакључака,амождаидоједногласнихакција”.51

50 F.H.Gidings,TheoryofHumanSociety,NewYork1922.str.259.

51 Исто,стр.226
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Ускладусасвојимсхватањемсоциологије,којојјенамениодаис-
тражујеплурализампонашања,односнодаобјаснињеговугенезу,интер-
акцију,диференцирањеифункционисање,узимајућиуобзиризраженева-
ријабле:1.стимулацијуи2.мањуиливећусличностреаговања,Гидингс
јеусвојимделимаглавнупажњупосветиокласификацијистимулансаи
типологизацијимеханизмареаговања.Разноврснестимулансе,којипоти-
чуизокружењаукомечовекживи,онјеподелиоучетириосновнекласе:

(1)идеомоторне,којидиректноподстичумоторнисистем;
(2)идеоемоционалне,којиуглавномбудеемоционалнереакције;
(3)догматско-емоционалне,којисеобраћајуемоцијамаиуверењима

и
(4)критичко-интелектуалне,којисуусмереникавишиминтелекту-

алнимпроцесима.
Овимподстицајимаодговаракласификацијапојединацапослично-

стимишљења,односнодалинагињуемоцијама,догматизмуилирезоно-
вању.Гидингсјеустановиодапостојикорелацијаизмеђупоменутихцрта
индивидуаираспрострањеностисличногмишљења.Вишепојединацасе,
сматраон,слажеуосећањиманегоуверовањима,вишењихсеслажеу
веровањунегоурезоновању.Сличностмишљењакојасезасниванасао-
сећањујераспрострањенијаодонекојасезасниванадогматизму,адог-
матскасличностмишљењајераспрострањенијаодонекојапотичеодраз-
мишљања.52ПосебнупажњуусвојимделимаГидингсјепосветиоанализи
итипологизацијимеханизамареаговањаитосастановиштаначинаак-
тивности.Разноврсненачинеактивностипојединацаонјесистематизовао
учетириглавнатипа:(1)процењивањекојеузимачињеницеизискуства
ивршињихову синтезу са знањемивредновањем; (2) коришћење, које
подразумеваупотребупредметаизспољашњегсвета;(3)карактеризацију,
која представљаприлагођавање свеснеиндивидуе својој ситуацији,мо-
гућностимаиактивностимакојесујојдоступнеи(4)социјализацију,чију
садржинучиниузајамноприлагођавањесвеснихпојединаца.

Анализирајућимеђусобнуповезаностдруштвенесвестииобликаи
степенадруштвенеконтроле,Гидингсјеоткриодаустварностипостоји
осамразличитихтиповарационалногдруштва:(1)саосећајнитип-који
представљахомогенукрвносродничкузаједницуукојојјесаосећањеглав-
надруштвенавеза;(2)конгенијалнитип-друштвокојесесастојиодоних
којисепривлачесличношћуприродеилисродношћуидеја;(3)апобраци-
онитип-заједницаразноврсних,честоделинкветнихелемената,којепри-
влачеиповезујешансазабржимбогаћењем;(4)деспотскитип-друштво
којесезасниванадеспотскојсилиипослушностиизстраха;(5)ауторита-
тивнитип-друштвоукомесесамовољаидентификујесарелигијомили
традицијом,апоштовањевластијеједнадруштвенавеза;(6)заверенички
тип-друштвоукомесуинтригеизаверејединадруштвенавеза;(7)кон-
трактуалнитип-друштвозаснованонаконвенцијиилиуговоруи(8)иде-
52 Х.Барнес,Исто,стр.822.
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алистичкидруштвенитип-заједницазасновананаразумевању,поверењу,
верностииалтруизму.53

ГотовоистовременосаГидингстом,америчкипсихологисоциолог
ЏорџХербертМид(1863-1931)усвомглавномделуДух,јаидруштвоза-
чеојесимболичкоинтеракционалистичкутеоријупонашањачовека.Мид
јечовекупришаонесамокаобиолошкомвећикаодруштвеномбићу.По
њему,човексеодбиолошкогразвијаудруштвенобићесталниминтерак-
цијамасадругимљудима,крозразвојсвестиосеби,помоћусимболаод
којихсунајважнијисадржаниујезику.Упочеткупсихолошкогразвитка,
стварасекоддететајезикгестова,којизањегадобијајуодређенозначење.
Каснијесеформираспособностговорногјезикасаистимциљем:дадете
разумезначењепоступкалицакојагаокружују.Најзад,удечијимигра-
мадетесенавикаванаодређенаправилаигре,тј.усвајаставоведругих
учесникауигрикојисуускладусатимправилима.Тајпроцесусвајања
ставовадругихосопственимпоступцима,којиМидназива„преузимање
улогедругог”имаодлучујућизначај засоцијализацијучовекаињегово
друштвенопонашање.Крозпроцес„преузимањеулогедругога”образује
сеупојединцууњеговомпонашањуодређено„органско јединство”ко-
јимсеконтролишуњегови„одговори”премадругимљудима.Затосе,по
Миду,друштвоодносноорганизованазаједницаукојојпојединацживии
којамудајеово„унутрашњејединство”моженазвати„уопштенидруги”.
Удруштвупојединциприхватајукакоставоведругихпремасебитакои
ставовегрупепремаразличитимаспектимазаједничкедруштвенеактив-
ностиукојојучествују.„Оношточинидруштво,истичеМид,управосу
таквизаједничкиодговори,таквиорганизованиставовиуодносунаоно
штозовемосвојина,религиозниобред,процесобразовањаилипородични
односи”.54ОвосвојесхватањедруштваМидилуструјенапримерусвоји-
не.Кадакажем:„овојемојасвојина,јаћујекористити-тотврђењеиза-
зиваодређеннизодговаракојиморајубитиистиусвакојзаједнициукојој
постојисвојина.Човексепозиванаправосвојине,каоинадругаправа,
затоштојеспособандазаузместавкојисвакидругиугрупиимапрема
својини,подстичућинатајначинусебиставкојиимајудруги”.55

Мидовученик,савремениамеричкисоциолог,ХербертБлумер,си-
стематизовао јеиразвиоидејесвогаучитеља.Премањемусимболички
интеракционализампочива на три основне премисе.56Прва је, даљуди
делујунаосновузначењакојадајупредметимаидогађајима,анереагују
једноставнонаспољашњестимулансе,каквесудруштвенесиле,илиуну-

53 Исто,стр.823-824.

54 G.H.Mead,‘’LanguageandtheDevelpomentoftheSelf’’,inTheNowcombandothers,Readings
inSocialPsychology,NewYork1952,str.83.

55 Исто.

56 Видети:H.Blumer,SymbolicInteractionism:PerspectiveandMethod,NewJersey1969.
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трашњинадражаји,попуторганскепотребе.Симболичкиинтеракциона-
лизамстогаодбацујеибиолошкиидруштвениинтердетерминизам.Друга
премисаје,дазначењанастајуупроцесуинтеракције,анисуједноставно
присутнаодпочетканитиодпочеткаобликујубудућепонашање.Уиз-
веснојмери,значењасестварају,модификујуразвијају,имењајуунутар
интеракцијскихситуација.Онанисуфикснаиготовајерупроцесуинтер-
акцијепојединцинеследеропскиунапредзацртаненорменитимеханич-
киделујупремаутврђенимулогама.Трећапремисајесте,дасузначења
резултатинтерпретативнихпоступакапојединацаунутаринтеракцијског
контекста.Преузимајућиулогудругогапојединциинтерпретирајузначе-
њаинамередругих.Помоћу„механизмасамоинтеракције”онимодифи-
кујуилимењају својудефиницију ситуације,испробавају алтернативне
правцеделовањаиразматрајуњеговемогућепоследице.

Иако јеБлумервеомакритичанпремасвимколективистичкимсо-
циолошкимтеоријама,апосебнопремафункционалистичкојтеоријион
прихватадајепонашањепојединацауодређенојмериструктуираноиру-
тинизирано.Тврдидаувећиниситуацијаукојимаљудиделујуједнинасу-
протдругима,ониимајуунапредчврстосхватањеотомекакоћеделовати
икакоћедругиделовати.Ипактаквознањенудисамоопштаупутстваза
понашање.Ононедајепрецизанидетаљанрецептзаделовањекојисеон-
дамеханичкиследиусвакојситуацији.Унутартихупутставаувекпостоји
знатанпросторзаманеврисање,преговарање,међусобноприлагођавање
иинтерпретацију.Блумерпризнајеипостојањедруштвенихинституција
инеодричедаонеограничавајуљудскопонашање;аличакиуситуација-
магдепревладавајустриктнаправила,попутбирократскихорганизација,
постојијошувекпросторзаљудскуиницијативуикреативност.

Мидовусимболичкуинтеракционалистичкутеоријупосебносураз-
вилиидопунилиамеричкисоциолозиИсакТомас(1863-1947)иФлори-
јанЗнанијецки(1882-1952).Основесвојетеоријесуизнелиузаједничком
делуПољски сељак у Европи и Америци у коме су изложили резултате
истраживања процеса асимилације пољских економских емиграната у
САД.Одбацујућиједностраностииндивидуалистичкихтеорија,којесуу
објашњењудруштвеногпонашањачовеказанемаривалеулогукултуреи
друштва,каоислабостиколективистичкихтеорија,којесугубилеизвида
свестпојединаца,ТомасиЗнањецкисупошлиодтогададруштвоикулту-
раутичунапојединце,адаистотакопојединциутичунадруштвоикулту-
ру.Ускладусатаквимтеоријскимполазиштемонисудруштвенопонаша-
њељудивиделикаопроизводинтеракцијеиндивидуеидруштва,односно
као интеракцију ставова појединаца и друштвених вредности.Став, по
њима,представљатакав„процесусвестипојединцакојиодређујењегово
стварноилимогућепонашањеудруштвеномсвету.57Авредностисусви
ониобјектипремакојимасеравнајуставовиљуди.„Животненамернице,

57 I.Thomas;F.Znanecky,ThePolishPeasantinEuropeandAmerica,NewYork1958,str.22.
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инструменти,ситниш,песма,некоуопштавање,митилинаучнатеорија,
јесудруштвеневредности”.58

Целокупнољудскопонашање,помишљењуТомаса,извиреизже-
љакоје семогу свестиначетириосновне.То су:жеља зановимиску-
ством,засаосећањем,запризнањем,ижељазасигурношћу.Заразлику
одживотињакојезадовољавајусвојенагонемеханичкиприлагођавајући
седатимоколностимаиусловима,човексвеснорегулишезадовољавање
својихжеља,тзв.„дефинисањемситуације.Његовом„свакомнапорупри-
лагођавања, претходиодлука да сепоступиилинепоступина одређен
начин,асамојтојодлуципретходидефинисањеситуације,штоћерећи-
интерпретацијаилистав,штоукрајњојлинијипостајеполитикаисхема
понашања”.59Дефинисањеситуацијеједакле,менталнипроцеспојединца
илидруштвенегрупекојијеусмереннавишеилимањејасносагледавање
конкретнедруштвене ситуације као стварнопостојећецелинедруштве-
нихвредностииставова,сакојимапојединацилигрупарачунајуутоку
својеактивностиипремакојимаусмеравајутуактивностиоцењујуњене
резултате.Човеккаосвеснобиће,„дефинисањемситуације”,модификује
иконтролишесвојепримарнежеље, јерсетодефинисањеорганизујеу
схемеилиправилаакцијекојаодређујуправацинтересовањапојединца
илигрупепремаизвеснимвредностимагрупеиигнорисањедругих.

Најпотпунијуинајкомплекснију социолошкубихевиористичкуте-
оријуразвилисусавремениамеричкисоциолозиРајтМилсиГертХанс.
Онису,повезујућиВеберовутеоријуделања,резултатеФројдовепсихо-
анализе иМидово учење о „преузимању улоге другога”, у заједничком
делуКарактеридруштвенаструктура:Психологијадруштвенихинсти
туцијастворилипосебнутеоријумотивације,којумногисматрајунајзна-
чајнијимдоприносомбихевиористичкојсоциологији.МилсиХанс,под
мотивацијом,подразумевајутаквопонашањекојеуспостављаравнотежу
учовеку,утримаравнима:физиолошко-хемијској,емоционалнојидру-
штвеној.Нанивоуорганизмаодвијајусепримарниорганскипроцесико-
јима се успоставља физиолошко-хемијска равнотежа која се показује у
здрављу.Психолошкепроцесенаменталномплануусловљавапотребаза
успостављањемемоционалнеравнотеже,која седоживљавакаопријат-
ност.Најзад,понашањечовекакаодруштвеногбића,мотивишуочекива-
њадругихљуди.Таочекивањаизражавајуразноврснедруштвенеулоге
којељудиобављају.

Друштвенеулоге,прекокојихсеуспостављауравнотежењечовека
насоцијалномплану, заМилсаиХансасуосновниелементдруштвене
структуре.Онепредстављајуцелинепонашањакоја се,поправилу,по-

58 Исто,стр.21.

59 V.I.Thomas,PrimitiveBehaviour,NewYork1932,str.8.
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нављају и које су усмерене на понашање другихљуди.Институције су
другиелементструктуре.Онепредстављајускупвећегбројадруштвених
улогаорганизованихокоједнеглавне,доминантнеулогекојаодређујеце-
локупнуорганизацијуосталихулога.Трећиелементдруштвенеструкту-
репредстављајутакозвани„институционалнипореци”.Њихсачињавају
сроднеинституцијеглобалногдруштвакојеимајуистециљевеизадатке
иизазивајусличнедруштвенепоследице.МилсиХансусвакомглобал-
номдруштву, разликујупетинституционалнихпоредака: (1) сроднички
поредак, кога чине институције које регулишу и олакшавају легитимна
полнаопштењаиразмножавање,каоиваспитавањеподмлатка; (2)еко-
номскипоредак,којиобухватасвеонедруштвенеинституцијеукојима
људиорганизујусвојеразноврснераднеактивности,привреднеизвореи
техничкасредства,дабипроизводилиивршилирасподелудобараиуслу-
га;(3)политичкипоредак,којисачињавајуполитичкеинституцијепреко
којихљудистичуиупотребљавајуполитичкувласт,илипакутичунање-
нурасподелууоквирудатедруштвенеструктуре;(4)војничкипоредак,
састављенодонихинституцијапрекокојихљудиорганизујулегитимно
насиљеиконтролишуга;(5)религиознипоредак,којичинеинституцијеу
којимаљудиисказујупоштовањепремабогуилибожанствима,обичнопо
устаљеномритуалуинаунапредутврђенимместима.60Четврти,послед-
њи елемент структуре глобалног друштва јесу тзв. „сфере друштвеног
делања”.Онепостојеусвиминституционалнимпоретцимаидоприносе
њиховомфункционисању.МилсиХанснаводечетириосновнесфередру-
штвеногделања:симболе,технологију,статуснусферуиваспитнусферу.

Симболиобухватајуразноврснезнаке,амблеме,церемоније,начине
говора,музикуисл.,којиподржавајуодређенеинституционалнепорет-
ке.Технологијучине:оруђа,машине,инструментикаоивештине,струч-
ностиизнањакојимаљудизадовољавајузахтевесвојихулога.Статусна
сфераобухватаизворедруштвеногпрестижа,поштовањаичасти,каои
средствазањиховурасподелу.Васпитнасфераукључујесвеонеделатно-
стикојимасепреносезнањаивредностиуодређеномдруштву.

МилсиХанссупосебнуважностпридавалистатуснојсфери,јерона
пресецацелудруштвенуструктуру,долазидоизражајауинституцијама,
институционалнимпоретцимаидругимсферамаделања.СледећиВебе-
ра,ониразликујучетириглавнаелементадруштвенестратификације:за-
нимање,класнуприпадност,статусимоћ.

Занимањеобухватаактивностикојеудруштвенојподелирадавише
илимањередовнообављајупојединциидруштвенегрупе.Онојеизвор
дохотка,садржиодређенстепенмоћи,ускојеповезаносакласнимполо-
жајем,азначајнојеизастатусниположај.Класниположајодређенјеу
60 D.Žubrinić,Marksizamiteorijaelite,Zagreb1975,str.102-103.
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првомредувисиномиизворомприходаодкојихзависеизгледиљудида
стекнудругерасположивевредности.Класесу,заМилсаиХанса,групе
људикоједелесличанначинживота.Статус,односностатусниположај
представљаугледкојипојединацилигрупаимаудруштву.Основзапо-
стизањеугледаналазисеусвојини,породици,васпитању,приходимаи
моћи.Класниистатусниположај,иакосеналазиупозитивнојкорелаци-
ји,међусобносеразликују.Тако,например,новибогаташиимајувисоку
класнупозицију,алинеивисокипрестиж,докбившиаристрократиимају
високугледбезвисокекласнепозиције.МоћзаМилсаиХансапредста-
вљавероватношћудаћенекипојединацилигрупа,чакипротивсвојево-
ље,деловатикакодругипојединацилигрупажеле.Човековаспремност
дасеповинујетуђојмоћиможесезасниватинастраху,интересукојисе
остварујепослушношћу,неспособностидаседелуједругачије,лојалној
оданости,индиферентностиили,пак,нанизудругихмотива.Свасавре-
менадруштва,сматрајуони,карактеришетежњакаконцентрацијимоћи.
Настојањавеликихпривреднихкорпорацијаиживаполитичкаактивност
партијаидругихполитичкихсубјекатанијеништадругодоборбазамоћ
ипрестиж-закључујуМилсиХанс.

Бихевиористичкесоциолошкетеориједалесувеликидоприносраз-
умевањуљудскогпонашања.Третирајућичовековопонашањекаозајед-
ничкипроизводњеговеиндивидуалне свестииокружењаукомеживи,
онесууспеледапревладајуслабостииједностраности,какоиндивиду-
алнопсихолошких,такоиразноврснихколективно-психолошкихтеори-
ја.ТомесупосебнодопринелетеоријаТомасаиЗнанијецког,анарочито
МилсоваиХансоватеоријамотивацијеидруштвенеструктуре.Но,ипо-
редтога,требаистаћи,дабихевиористичкетеоријегубеизвидаглобал-
недруштвенесистемеиструктуре,којеусловљавајусадржајикарактер
различитихдруштвенихстањаи збивања,којакаоподстицајиутичуна
друштвенопонашањепојединацаигрупа.

2.Функционалистичкетеориједруштва

Функционалистички приступ у проучавању друштва појавио се у
социологијивеомарано.Већсуоснивачисоциологије,ОгистКонт,апо-
себноХербетСпенсер, третиралиљудскодруштвокао затворен систем
међусобноповезанихисолидарнихделова,иускладусатимдруштвене
појаве,односнопојединедруштвенеструктуре,установеиделатностиоб-
јашњавалиулогомкојуоневршеудруштву,мање-вишеаналогноулози
појединихорганаубиолошкоморганизму.Функционалистичкиприступ
уразвијенијојформизаступаојеиЕмилДиркемкојијесматраодаједру-
штвосистемсастављенодхармоничноповезанихидоброинтегрисаних
деловакојенаокупудржезаједничкеколективнепредставе.
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Саразвојемсоциологијеиобогаћивањемњенихсазнањаодруштву
иживотуљуди,овепочетне,примитивневерзијефункционализмазамење-
несумодернијомваријантом,познатомподназивомструктуралнифунк-
ционализамкојијепостаодоминантанусавременојсоциологији.Иакосе
заговорнициструктуралногфункционализмамеђусобноразликују,свима
имјезаједничкотодауобјашњењудруштвенихпојаваипроцесанепо-
лазеодиндивидуалнихиликолективнихпонашањаљудиилииздвојених
обликадруштвениходноса,већоддруштвакаоцелине.Притом,онидру-
штвосхватајукаоорганизованисамодовољансистемкојиимамање-ви-
шетрајнуструктуруиукомесвињеговиделовиимајуодређенефункције
којесууслужбиодржањадруштвеногсистема,каоцелине.

Зачетнициструктуралногфункционализмасуенглескиантрополо-
зиБрониславМалиновски(1898-1967)иРетклифБраун(1881-1953),који
суусвојимистраживањимапримитивнихдруштавапоставилињеговете-
мељнепринципе.УпроучавањутихдруштаваМалиновскииБраунсуод-
бацилидотадавладајућееволуционистичкостановиште,покомеприми-
тивнодруштвопредстављапочетнистадијумудруштвенојеволуцији,те
сењеговеинституцијеикултурамогууспешнореконструисатинаоснову
карактеристикасавременогдруштва.Уместотога,онисунаосновубога-
тогемпиријскогувидапошлиодпоставкедасесвакодруштво,даклеи
примитивноимодерно,моратретиратикаозатворен,релативносамодо-
вољансистем,чијисвиделовискладнофункционишу,какобиодржали
системуживоту.

Настанакифункционисањедруштвеногсистемаикултуре,каоње-
говеоснове,Малиновскијетумачиополазећиодпотребаиинтересапоје-
динацаиначинањиховогзадовољавања.Поњему,људикаоиживотиње,
имају примарне биолошке потребе: за храном, склоништем, заштитом,
сексуалнепотребе,итд.Дабитепотребезадовољили,онипроналазераз-
личитеначинедаприбавехрану,подигнусклониште,дауспоставехете-
рогенесексуалнеодносеисл.Упроцесу задовољавањатихпримарних
потреба,људи,заразликуодживотиња,формирајувише,социјалнепо-
требеизкојихнастајуразноврснеинституцијеикултурнетворевинекоје
обликујудруштво,односнодруштвенисистем.Такопотребазакомуника-
цијомдоводидонастанкајезика,потребазасарадњомдоприносинастан-
куправилапонашањаидруштвенихсанкција,човековапотребадаовлада
природомистраходсмртидоводедонастанкамагијеирелигије,асвето
достварањаинституцијакојекоординирајуразноврснеактивностизајед-
ничкогживотаљуди.Дакле,друштвоје,заМалиновског,сложенсистем
међусобнозависнихобјеката,активностиипонашања,којисеоковажних
ивиталнихзадатакаорганизујууинституције,каквесупородица,клан,
општина,племеиорганизованеекономске,политичке,правне,васпитнеи
другедруштвенегрупе.
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ЗаразликуодМалиновског,Браунје,следећиДиркема,сведруштве-
неикултурнетворевинеизкојих јесаздандруштвенисистемобјашња-
ваодруштвениманеиндивидуалнимчиниоцима.Поњему,свакиобичај,
веровањеилиинституцијаупримитивномдруштвуиграјунекуунапред
одређенуулогууживотутезаједнице,којајесличнаулозиорганаубио-
лошкоморганизму.Затосекултураињенепојединеустановемогуразу-
метисамособзиромнаулогукојуимајуудруштвенојструктури,анена
основувластитихначелакојапроизлазеизинтересапојединаца.Схватају-
ћиструктурудруштвакаомрежустварнопостојећихдруштвениходноса,
Браунјеистицаодасефункцијасвакеустановепоказујеуњеномдопри-
носуодржавањадруштва.Каоштопојединциусродничкомсистемууза-
јамнимправимаидужностимаодржавајусродничкуструктуру,истотако
идруштвенеустановекрозмеђусобнуфункционалнуповезаностуоквиру
глобалнеструктуренекогдруштвеногсистемадоприносеунапређењу,по-
стојаностиикохезијитогсистема.

Полазећиодовихтеоријскихсазнањадокојихсуупроучавањупри-
митивнихдруштавадошлиМалиновскииБраун,каоиВеберовогиДир-
кемовогучења,познатиамеричкисоциологТалколтПарсонс(1902-1972)
засновао је целовит структурално-функционалистички социолошки си-
стем.Основе тог система изнео је у два своја главна дела:Структура
друштвенеакцијеиДруштвенисистем.

Парсонсје,каоиДиркем,људскодруштвосхватиокаоколективно
организованостановништвокојенаокупудржијединственсистеминсти-
туционализованих вредностиинорми.Међутим, као заговорник струк-
туралногфункционализмаонсенијезадовољиоовомопштомодредбом
друштва,већјенастојаодаоткријеунутрашњуструктурудруштваика-
рактервезаиодносакојепостојеунутарструктуреизмеђуњенихделова.
Затојеразвиопосебанпојмовно-категоријалниапаратипоставионовуте-
оријскупарадигмузаанализуиобјашњењеструктуресвихсистемаукљу-
чујућиидруштвенисистем.

Парсонс, каоиВебер, сматрада је индивидуалноделањеполазна
теоријскакатегоријазаобјашњењедруштваидруштвенеструктуре.Он
делањесхватакаосвеснопоступањепојединацакојејеусмеренонаоства-
ривањеодређеногциљакојисекрећеуоквиримасистемаидоприноси
његовомодржавању.Главниелементиизкојихјесастављеноиндивиду-
алноделањесу:(1)актер,односнолицекоједела;(2)циљ-будућестање
којеактерсвојимделањемжелидапостигне;(3)ситуација-којаимадва
елемента:скупоколностикојестојеподконтроломактера,тј.„средства”
иоколностикојесуизванњеговеконтролетј.„ситуацијауужемсмислу”и
(4)нормативнаоријентација-скупнормиивредностикојимасеисказују
циљевидруштва.Овакосхваћеноиндивидуалноделовање,заПарсонсаје,
каоштојевећречено,аналитичкакатегорија.Оносеодносинапојединач-
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ногактера,усамљеногРобинзона,којиуреалномдруштвеномживотуне
постоји,јер,појединцинеделујукаоизолованеиндивидуе.Највећиброј
акцијаодвијасеизмеђудваиливишепојединаца,такодасеиндивидуал-
наакцијапретвараусоцијалнуакцијукојајезаПарсонсаосновнареална
категоријадруштвеногживота.

Уструктурисоцијалнеакције,односнодруштвеногделовањаПар-
сонсразликујечетириелемента:биолошкиорганизам,личностпојединца
која изражавањегове мотиве, тежње и циљеве, друштвени систем који
представљасистеминтеракцијаикултурнисистемкојиобухватавредно-
стиинормекојимасепојединцируководеусвомпонашању.Уранојфази
свогнаучногразвоја,докјезаступаопретежноволунтаристичкостанови-
ште,Парсонсједаваоприматсистемуличности.Међутим,упознојфази
томесто је заузелакултура,односносистемкултуре. „Организампона-
шањаје,пишеПарсонс,тачкаартикулацијесистемаакцијесаанатомско-
физиолошкимособинамафизичкогорганизмаислужикаоњеговатачка
додирасафизичкомсредином.Сасвојестране,системличностијесистем
контроленадорганизмомпонашања,друштвенисистем-надличностима
својихучеснихчлановаикултурнисистемконтролерелативануодносу
надруштвенесистеме”.61

Полазећиодовакосхваћенеструктуресистемасоцијалнеакцијеи
хијерархијеодносаизмеђупојединихњенихделова,Парсонсјепоставио
нову теоријску парадигму функционисања сваког система акција. Наи-
ме,онсматрадасесвакисистемакцијетемељиначетирифункционална
принципа,односноимператива,атосу:1.императиводржавањасхеме,
основногвладајућегобрасца;2.императивинтеграције,односноунутра-
шњеповезаностисистема;3.императивпостизањациља,усмереностије-
диницасистеманаостваривањециљеваупроменљивимоколностима;4.
императивприлагођеностисистемаопштимусловима.Уоквирусистема
делања,култураодноснокултурнисистемисуспецијализованизафунк-
цију одржавања схеме, друштвени систем за интеграцију јединица које
делују,појединцикаосистемизапостизањециљеваиорганизмизапри-
лагођавање.62

Примењујућиовуопштупарадигмузадруштвокаосистем,Парсонс
јеиздвојиочетириподсистемакојифункционалноповезаниобликујудру-
штво,односнодруштвенисистем.Тосу:1.културнипоредак,којипред-
стављаинституционализованисистемкултурнихиморалнихвредности
које „одржавајусхему”,духовно јединстводруштва;2.правнипоредак,
састављенодправаидужностиутврђенихзаконом,којиобезбеђујуинте-
грацијудруштва,односноколективноорганизованиживотстановништва;
3.политичкипоредак,којиразличитимсредствима,механизмимаипро-

61 Т.Парсонс,„Прегледдруштвеногсистема”у:Теоријаодруштву,I,исто,стр.41.

62 Исто,стр.42.
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цесимамотивишепојединце да у конкретним ситуацијама, остварујући
својециљеве,доприносеостваривањузаједничкогциља-одржањуоснов-
несхемедруштва;4.привреднипоредак,којиобезбеђивањем„располо-
живих погодности” кристализованих у институцији новца и тржишта,
обезбеђују адаптацију друштвеног система према природи као његовој
органскојосновиидругимокружујућимдруштвенимсистемима.63

Полазећиодовакосхваћенеопштеструктуредруштвеногсистема,
Парсонс јеколективноорганизованостановништвоинормативнипоре-
дак, два основна структурална елемента од којих је пошао у одређењу
друштва,рашчланионачетирикатегорије-улогу,колективитет,нормуи
вредност -којисуконститутивниелементисвакогконкретногдруштва.
Овиелементидруштвенеструктуремеђусобносуповезаниопштимфунк-
ционално-структуралнимобрасцемделовања.Вредностиодржавајуфунк-
ционисањебазичне„културнесхеме”друштва,нормерегулишумноштво
разноврснихпроцесакојидоприносеспровођењуосновнихвредносних
опредељења на којима се друштво заснива, разноврсни колективитети,
установеигруперуковођеневредностимаидруштвенимнормамаоства-
рујуциљеведруштваинакрајупојединцивршењемразличитихулогадо-
приносе адаптацији друштва, односноњеговом усклађивању са другим
системимаиприродомкаоокружењем.

ЗаПарсонса, каошто се види, најважнију улогу у друштву имају
културнеиморалневредности.Онепредстављајуизворцелокупногдру-
штвеногживота, јер социјализацијом личностии прекоправнихнорми
каналишуиусмеравајупојединцеидруштвенеколективитетеувршењу
друштвенихулога.Норме,правноилиобичајносанкционисанаправила
понашањапојединацаи социјалнихколективитета, произилазеиз вред-
ности.Оне вредностима у сваком конкретном друштву дају друштвени
смисаоилегитимитетитименепосредноутичунапонашањепојединаца
идруштвенихгрупаускладусадруштвеноприхваћенимвредностима.За
Парсонсајеулоганајелементарнијајединицадруштва,јерусоцијалним
интеракцијамапојединцинеучествујукаоцеловителичности,већврше
одређенеулогеделомсвојеличности,тј.обављајуодређенеделатностиу
складусанормативнимочекивањимадруштва.Комплекссроднихимеђу-
собноповезанихулогапојединацакојијенормативнорегулисануграни-
цамаопштихвредностиинормипредстављаширудруштвенујединицу
-друштвениколективитет.Парсонсуколективитетеубрајаинституције,
организацијеидруштвенегрупе.

Појединци, актери социјалне интерекције и колективитети, врше
очекиванеулогезатоштосенормативнаочекивањагрупеутокусоција-
лизацијеконституишукаодеосамеличностипојединца.Упроцесусо-
цијализације појединац у већој илимањој мери, апсорбује стандарде и
идеалесвогдруштваисвојегрупе,такодаонипостајумотивационеснаге

63 Исто,стр.43.



139

_______________________________________ПРЕГЛЕДСОЦИОЛОШКИХТЕОРИЈА

уњеговомпонашању.Сдругестране,појединцивршедруштвенеулоге
наочекиваниначинизатоштосењиховконформизамнаграђује,аодби-
јањекажњава.Тосеобезбеђујепресвегапрекодруштвенестратифика-
ције.Обављајућиодређенеулоге,људизаузимајуодговарајућедруштве-
неположајекојиизражавајуњиховфункционалнидоприносдобробити
друштва.Људисличнихположајадобијајуистикласнистатусудруштву,
односноулазеуистудруштвенукласу,којасеоддругихкласаразликује
помоћи,богатствуистиловимаживотасвојихприпадника.

Набројнеприговоредајењеговтеоријскисистемстатичанидаје
немоћандаобјаснипроменекојесеодигравајуудруштвуПарсонс јеу
једномодсвојихпоследњихделаДруштво:еволутивнеикомпаративне
перспективенастојаодадокажедасутекритикенеоправдане.Онистиче
дањеговсистемдоистанеправистриктнуразликуизмеђупроцесакоји
одржавајусистемипроцесакојидоприносењеговојпромени,алидаон
нијестатичан,данеискључуједруштвенепромене.Изворипотенцијал-
нихпромена у друштвеном систему, поњему,могу бити двојаки: егзо-
гени (спољашњи)иендогени (унутрашњи).Егзогениизворидруштвене
променесастојесеодунутрашњихтенденцијакапроменикојепостојеу
организмима,личностимаиукултурномсистему,аистотакоиодутицаја
које вршеокружујућидруштвени системи.Унутрашњиизворипромена
долазеизнарушеногсклада,„напетости”измеђудвеиливишеструкту-
ралнихјединицаилиподсистемадруштва(например,измеђупривредеи
политике).

Друштвенепромене,поПарсонсовоммишљењу,могуиматикарак-
терпроцесакојиводе„уравнотежењудруштвеногсистема”ипроцесако-
јидоводедо „структуралнепромене”.Првипроцесиизазивајупромене
уграницамасистема,докдругидоводедо„расформирањасистема”,тј.
прелазењеговегранице.Унутрашњепромене,односнопроцесиуравно-
тежењасистематекуконтинуирано.Рашћењеидиференцирањедруштве-
ног система непрестано ремети његову равнотежу, али одговарајућим
механизмимакомпензацијенарушенаравнотежа сепоновоуспоставља,
алиневишекаоранијестањевећкаоновискладизмеђуструктуралних
јединица.Структуралнапромена,односнопревазилажењесистемарезул-
татједугорочнихеволуционихпроцеса.Типроцеситекууоквирунеког
ширегуравнотежењаилициклуса,којисуповезанисапреломнимтачка-
мауразвојуелеменатакодоваунормативнимструктурама.Утомсмислу,
Парсонс разликује три стадијума еволуцијељудског рода: примитивни,
прелазниимодерни.Главнифакторкојијеимаопресуднуулогуупрева-
зилажењупримитивногстадијумапрелазним,биојеразвојјезика,докје
еволуцијаизпрелазногумодернодобаизвршенаинституционализацијом
нормативногпоретка.

Функционалистичкетеоријекојељудскодруштвосхватајукаосло-
женуфункционалнуцелину разноврсних социјалних, психичкихи кул-
турнихпојаваипроцеса,представљајувеликитеоријскипомакунаучном
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објашњењудруштва.Онисвојимсхватањемдруштвакаореалнецелине
превладавају слабости номиналистичких, индивидуално-психолошких
теорија.Истовремено,комплекснимсхватањемдруштвенеструктуре,које
незанемарујечовекакаопојединца,функционалистичкетеоријеувеликој
мерипревазилазеислабостиразноврснихколективнопсихолошкихтео-
ријакоједруштворедукујунаколективнопсихолошкиетнитет.

Међутим, функционалисти пренаглашавају статичност друштва и
интегративнеодносеуњему.Малиновски,БрауниПарсонсвидедруштво,
уоснови,каостатичнуцелинучијисуделовихармоничноповезаниичвр-
сто интегрисани, чиме игноришу, или недовољно уважавају друштвене
супротности,напетостиисукобекојисуиманентнисвакомдруштву.

3.Неофункционалистичкетеориједруштва

Оветеоријенастајуутежњидасепревазиђепретеранастатичност
Парсонсоветеориједруштва,којаје,каоштосмовећистаклипревасходно
окренутапроцесимадруштвенеинтеграцијеистабилизације.Онесуна-
стојаледауПарсонсовсоциолошкисистемуградеелементедијалектике
односнодинамикеиконфликатакојипокрећуограничене структуралне
промене.

ЗачетниковихтеоријајеПарсонсовученикРобертМертон.Онсма-
тра да су се сви велики „тотални социолошки системи”, укључујући и
Парсонсов, показали неделотворним за објашњење друштвене стварно-
сти,јерпочивајунанеколикопогрешнихпретпоставки.Прваједасете-
оријскисистемимогуразвијатипренегоштосеобезбедиозбиљанисве-
странемпиријскиувидудруштвенустварност.Другаједасвикултурни
продуктикојипостојеуистомисторијскомпериодуимајуистинивозре-
лости;чињеницадасефизикаисоциологијамогукаонаучнедисциплине
идентификоватисрединомXIXвека,незначидадостигнућа једнемогу
битимерилазадостигнућадруге.Најзад,погрешнојеверовањедасоци-
ологија, као млада наука која тек акумулира своја емпиријска сазнања,
можедаразвијеједансвеобухватантеоријскисистем,акотонијеуспела
физикакојазасобомимавишевековнонаучнознање.

Сматрајућидасуопштитеоријскисистеминеделотворни,Мертон
сезалажезазаснивањетзв.„теоријесредњегобима”,којабистајалаизме-
ђураднехипотезеиопштетеорије.„Онајесредњинивоизмеђуопштих
теорија друштвених система које су сувише далеко од појединих врста
друштвеногпонашања,организацијеипроменедабиобјаснилепредмет
посматрања, и оних детаљних сређених описа, појединости за које се,
углавном,невршеуопштавања”.64

Ускладусаоваквимодносомпремаопштимтеоријскимсистемима,
Мертонје,полазећиодемпиријскихувида,уделуСоцијалнатеоријаисо

64 R.Merton,Oteorijskojsociologiji,Zagreb1979,str.14.
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цијалнаструктура,ревидираополазнепринципекласичногфункциона-
лизмаисвогучитељаПарсонса.Принципуоуниверзалнојфункционал-
ности,којиговориотомедасвакидруштвенидеовршинекупозитивну
функцијууодносунасистемкаоцелину,Мертонсупротстављапринцип
дисфункционалности,односнотврдидасвиделовисистеманесамодане
морајувршитинекупозитивнуфункцију,негомогубитидисфункционал-
ниуодносунаадаптабилнемогућностисистемакаоцелине.Истовреме-
но,онпоредманифестногистичеилатентнодејствофункцијаусистему.
Друштвенепојаве,поредманифестнихфункција,функцијакојесууочљи-
веуодносунадатисистем,кодкојихједејствоактерасвесно,арезултати
тогдејстваочекивани,могуимати,сматраМертон,илатентнефункције,
функцијечијадејства,апосебнорезултате,актеринисуочекивали.

Најзад,насупротпринципууниверзалностинормативнихобразаца
културе,премакојемјенужнодакултурнеиморалневредностидруштва
прихватесвињеговичланови,Мертонињеговиследбенициистичуприн-
ципалтернативнихвредноснихоријентација.Појединиделовидруштва,
друштвенегрупеиинституцијемогусеинтегрисатиудруштвенисистем
„извијањем”заједничкогнормативногобрасцакултуре,тј.стварањемпот-
културеуоквирувладајућегсистемакултуре.65

СледећирезултатеМертоновогпреиспитивањаПарсонсоветеорије,
амерички социологЛуисКозер у делуФункције социјалног конфликта
настојидаодредиструктуралниизворсукобљавањаидаутврдифункције
конфликтаудруштвеномсистему.Онсматрадасусукобииманентнисва-
којдруштвенојгрупиисвакомдруштвеномсистему.Ониизвируизнејед-
накерасподелереткихвредностиидобара,одкојихсупосебнозначајни:
статус, доходакимоћ.Друштвени сукоб, заКозера,представља „борбу
оковредностииполагањаправанареткеположаје,средстваимоћукојој
суциљевипротивникаданеутралишу,онеспособеилиуништесвојери-
вале”.66

Дабипотпунијесагледаоулогусукобаугрупи,односнодабимогао
дапратитоксукобљавања,Козерправиразликуизмеђунепријатељских
осећањаидруштвенихсукоба.Непријатељскарасположењапредстављају
предиспозиције за настанак конфликтног понашања, док је сукобпосе-
банобликнепријатељскихставоваилиосећањакојасеувекиспољавајуу
узајамномделовањудвеиливишеособа.Допрерастањанепријатељских
емоцијаусукобе,поправилу,долазикадарасподелаправаипривилегија
изгубидруштвенилегитимитет.Управоселегитимношћу,сматраКозер,
можеобјаснитиреткапојавасукобаизмеђукастауиндијскомкастинском
65 РазликеизмеђудоминантнеиалтернативнекултурнеоријентацијенабазиМертоновогсхва-

тањадевијантногпонашањаразрадилајеFlorenceKluckhohri:DeminantandSubstituto„Pro-
filesofCulturalOrientation:ThairSignificancefonAnalyisisofsocialstrattion”,SocialForces,
vol.28,May1950.

66 L.A.Coser,TheFunctionsofSocialConflict,London1986,str.8.
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систему,аистотакоиучесталостсукобаусавременомдруштвуукомене
постојитакоизраженалегитимностмоћиихијерархијаположаја.

Претварањеагресивнихемоцијаусукобенемора,сматраКозер,да
будеувекдисфункционалнозадруштвенеодносеукојимасејавља.Шта-
више,сукобјечестонеопходандабисетаквиодносиодржалииразви-
јали.Ако у друштву не постојемогућности да се бес и незадовољство
искалеуузајамнимодносима,припадницизаједницемогуреаговатипот-
пунимповлачењем,штоводинагомилавањупотенцијалногнабојакојила-
коможедасеактивираиразбијецелудруштвенуструктуру.

Функција односно дисфункција сукоба, према Козеру, зависи пре
свегаодпитањакојасупредметспора.Унутрашњисукобикојинедоводе
упитањеосновнепретпоставкенакојимасетемељедруштвениодносису
позитивнофункционални задруштвенуструктуру, јердоприносењеној
ревитализацији.Насупроттоме,сукобиукојимасупротстављенестране
вишенеделеосновневредностинакојимапочивадруштвенисистемсу
дисфункционални;ониувекпретедапотпуноразореструктурудруштва.

Накарактерсукобаињиховепоследицезначајноутичеиструктура
друштваукомесесукобљава.Утоталитарнимиаутократскимдруштвима
сукобису,кададоњихдође,поправилу,интензивниидеструктивнипо
систем.Крутаструктуратаквихсистеманепоседујеодговарајућемехани-
змекојимабисеефикасноприлагодилапромењенимоколностима.Поку-
шајитоталитарнихсистемадалатентнанезадовољстваинепријатељска
нерасположењакојаусистемупостојеканалишупомоћуинституцијаза
пражњење (политичкивицеви,позоришнесатиреитд.),илида заменом
објектасукоба,прекоинституције„жртвеногјарца”,преусмереагресивна
осећањаимисли,одоригиналногобјектакаспоредном,поправилусе,на
дужирокпоказујунеуспешниминеделотворним.Онимогупривремено
даодгодепојавусукоба,алинеидагаразрешејерсеудруштвуакумули-
рајупотиснутанезадовољстваштостварапотенцијалзаразорнуекспло-
зијусамихтемељасистема.

Насупрот томе, у демократским и отвореним друштвима, са ела-
стичнимструктурама,којадопуштајудасесукобијављајуиартикулишу,
опасностиодпотпуногсломадруштвеногсистемасу,сматраКозер,мало
вероватне.Допуштајућинепосредноизражавањесупарничкихциљеваи
интереса, таква друштва су способна да изнова подесе своје структуре
елиминисањемизворанезадовољства.

МногорадикалнијиодКозераукритицикласичнефункционистич-
кетеоријеиутрагањузановимтеоријскимперспективамазаобјашњење
променаструктуредруштвенихсистема јесавременинемачкисоциолог
РалфДарендорф.Онсматрадасутеоријскепоставкекласичногфункци-
онализмаостабилности,интегрисаности,функционалнојкоординацијии
сагласностикориснинаучниинструментизаанализудруштвенестатике,
односноанатомиједруштвенестварности.Међутим,функционалистички,
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интегралистичкимоделдруштвајенемоћануанализионихпроцесакоји
воде дестабилизацији друштвеног система. Због тогаДарендорф, пола-
зећиодМарксаидругихзаговорникаконфликтнихтеорија,покушавада
конституишеновиконфликтнимоделдруштва,којитребадаомогућино-
вуперспективусоциолошкеанализе.

Дарендорфовмоделполазиодследећихтеоријскихпримеса:1.сва-
ко друштво је стално подвргнуто промени; 2. Свако друштво показује
сталнуприсутностсукоба;3.Свакиелементдруштвадоприносињеговој
промениидезинтеграцији;4.Свакодруштвопочиванаприсили,принуд-
номпотчињавањуједнихчлановаодстранедругих.67

Дарендорф сматра дањеговмодел не искључује интегралистички
моделнегодајесањимкомплементаран.Коришћењеједногилидругог
моделаствар јетежишнеусмереностианализе, анесуштинскихразли-
кауосновнимгледиштима.Теоријадруштвеногсукобаможедакористи
многепојмовеикатегоријефункционалистичкетеоријекаоштосу:улоге,
институције, структуре,функције,итд.Али,истовременоонаморасвој
појмовнокатегоријалниапаратдапрошириновимпојмовима,каоштосу:
власт,сукоб,интересисл.којисупресуднозначајнизаанализудруштвене
динамике.

ДарендорфделиКозеревомишљењедасудруштвенисукобикон-
ститутивниделовидруштвеногживотаидруштвенестварности.Али,за
разликуодКозера,којиузрокедруштвенихсукобавидиурасподелирет-
кихвредностиидобара,онганалазиунеједнакојрасподеливласти.По
њему,усвимконфликтнимситуацијамаувекјеприсутанодносдомина-
цијеипотчињавањакојисезасниванавластиимоћи.Поштојемоћ,по
правилу,повезанасаособамаињиховимособинама,власткојапредста-
вљалегитиманодноспотчињавањаидоминације, јестеглавноитрајно
извориштесоцијалногсукоба.

Утврдившидајевластизворсукоба,Дарендорфдаљуизградњусвоје
социолошкетеоријеодносноњеногкатегоријалногапаратавезујезапојам
власти.Ондруштвенисукобсхватакаосукобоколегитимностипостоје-
ћиходносавласти,јерсвакосукобљавањенужнопретпостављадовођење
у питање легитимности власти. „У свакомудружењуинтереси владају-
ћегрупесувредностикојеконституишуидеологијулегитимностињеног
владања,докинтересипотчињенихгрупапредстављајупретњуовојиде-
ологијиидруштвенимодносимакоје онапокрива”.68Надругој страни,
интересе, другу кључну категорију своје теорије, Дарендорф одређује
каоочекиванеоријентацијеупонашањуносилацаулогакојесуусловље-
нењиховимположајемуструктуривласти.ИнспиришућисеМарксовим
разликовањем„класепосеби”и”класезасебе”,акористећиистовремено
Мертоноворазликовање„манифестног”и„латентног”,онделиинтересе
67 R.Dahrendorf,ClassandClassConflictinIndustrialSociety,London1959.str.162.

68 Исто,стр.176.
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налатентнеиманифестне,иускладусатимконфликтнегрупена„квази-
групе”и„интереснегрупе”.Првегрупе,којепочивајуналатентнимин-
тересима,чијичлановинисусвесниструктуралнопредодређенихправаца
свогпонашања,нисуреалнегрупеусоциолошкомсмислу,већсутеориј-
ске конструкције сачињене ради објашњења друштвених сукоба.Праве
групе,којесуреалниузрочницидруштвенихсукоба,јесуинтереснегрупе.
Онесезаснивајунаманифестниминтересимасвогачланстваизатоимају
препознатљивуструктуру,организацијуипрограм.

Дабисеуреалномдруштвеномживотуиззаједницелатентнихин-
тересапојединаца,односноиз„квазигрупе”развилаинтереснагрупа,ко-
јајеносилацсукоба,неопходнeсу,помишљењуДарендорфа,одговара-
јућеструктуралнепретпоставке.Најважнијемеђуњимасу:1. технички
услови који обухватају постојањемогућих вођа, основног нормативног
актаиидеологијекојомсеартикулишуманифестниинтереси;2.политич-
кемогућностиорганизовања,штозначидасистемдопуштаслободнопо-
литичкоорганизовањеиделовањепартијаидругихполитичкихсубјеката;
3.Друштвениусловикојипружајумогућносткомуницирањаизмеђучла-
нова„квазигрупе”,каоирегрутовањеновогчланстванаосновустварних
структуралнихусловакојисурелевантнизасукоб,анеслучајно.

Дарендорф,каоиКозер,сматрадаусвакомдруштвупостојимно-
штвосукоба,јерјесвакиорганизовансегментдруштвазаснованнаодносу
доминацијеипотчињавања.Утоталитарним,недемократскимдруштви-
ма,гдесепостојањесукобанепризнаје,гдесукобинемајудруштвениле-
гитимитет,онипостојеулатентномобликукаопригушенанезадовољства
којапретедасе,кададостигнукритичнутачку,претвореунасилансукоб
којиразарацелудруштвенуструктуру.Уотворенимдемократскимдру-
штвима,гдесепризнаједруштвенилегитимитетсукоба,онисеиспољава-
јукаоконфликтиразноврснихинтереснихгрупа,апресвегадруштвених
класа.Тадруштванетежедапотпуноелиминишуилипотиснусукобе,јер
јетонемогуће,већнастоједаихрегулишу.Ефикаснорегулисањесукоба
могућноје,сматраДарендорф,самоакосукобљенестранепризнајуреал-
ностинужностконфликтнеситуацијеиоправданостборбепротивника,
затимакоједозвољенослободноорганизовањеинтереснихгрупаинај-
зад,акопротивниципризнајуодређенаформалнаправилаигрекојаслуже
каооквирњиховиходноса.

Кадасвиовибитнипредусловипостојемогусеприменитиразно-
врсниодносирегулисањасукоба,почеводизмирењасукобљенихстрана
путемодређенихинституција,прекопосредовањаукомеинтервенирају-
ћатрећастранадајесаветекојинисуобавезнизасукобљенестране,до
арбитраже, билополитичке која тежикомпромису, билоправне, у којој
арбитарпроцењујеспорнопитањепремастандардимаимерилимаправа
иправде.69
69 Исто,стр.223-231.



145

_______________________________________ПРЕГЛЕДСОЦИОЛОШКИХТЕОРИЈА

Иако су друштвени сукоби конститутивни елементи друштвене
стварности,они,сматраДарендорф,нисудиректниузрокпромена.Ме-
ђутим,сукоби,апосебнокласникојиимајутрајанизворуструктуридру-
штва,доводедопроменаструктуре,којеподразумевајупроменуособља
надоминантнимположајима, алиистотакоипроменеунормативноји
институционалнојсферидруштва.Структуралнапромена,поДарендор-
фу,можебититоталнасменаљудинавладајућимположајима,штојере-
дак догађај умодерномдруштву, делимична смена,што је чест случај,
инајзад,променаструктурекојанеукључујеникаквуперсоналнусмену
власти.Овајпоследњивидструктуралнепроменеје,помишљењуДарен-
дорфа,најзначајнији.Онсезбивауситуацијамакадаводећапартијаугра-
ђујеузаконодавствоинтересеипредлогеопозиције.

Уцелинигледанотеоријскинапоринеофункционалиста-Мертона,
КозераиДарендорфа-дапревазиђуслабостиПaрсонсоветеоријеостали
сунаполапута.Иакосуприхватиличињеницудасудруштвенисукоби
интегралнидеодруштвенестварности,онинисууспелидаоткријудубљу
везуизмеђусукобаирадикалнеструктуралнепромене.Њиховотеоријско
вредновањерегулацијесукобаиобликаструктуралнепроменеговорида
ониувеликојмериостајууграницамаинтегралистичкеконцепциједру-
штва.Тосе јасновидиизњиховихставоваоплуралитетуконфликтних
групаисукобаизмеђукојихнепостојимогућносткумулације,асамим
тимнимогућностизарадикалнуикоренитупроменудруштвенеструк-
туре.

4.Психолошко-спиритуалистичкетеориједруштва

Оветеоријенастајукаорадикалнакритикапозитивизмаусоциоло-
цији.Онељудскодруштвоињеговуисторију,билодајеречоцикличном
илиеволуциономкретању,схватајукаоинтеракцијупојединацакојапро-
изилазииз трансцендеталних, ванвременскихиванпросторнихидејаи
вредности.

ПитиримСорокин(1889-1968),познатиамеричкисоциологруског
пореклајенајзначајнијипреставниковихтеорија.Усвомпознатомделу
Динамикадруштваикултуре,онјенабазитемељитогпроучавањараз-
виткаљудскецивилизацијепонудиоособену,цикличко-спиритуалистич-
кутеоријудруштваиљудскеисторије.

Сорокинцелокупнустварностделинатридела:неорганску,орган-
скуисоциокултурну.Друштвенепојавеипроцесикојечинесоцио-култур-
нустварнострезултатсуинтеракцијепојединацазаснованенакултурним
вредностимаинормама.Наиме,Сорокинразликујеудруштвенојствар-
ноститриосновнадела.Напрвомместу,апсолутнонајзначајнијидеоу
друштвеномживоту, јесудуховнисадржаји -идеје, вредностиинорме,
којеонназивазначењима.Тосутрансцеденталне,нематеријалне,ванвре-
менске,ванпросторнекатегоријекојесеналазеусвакојдруштвенојпоја-
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ви.Онеодређујусмисаосвихдруштвенихпојаваиглавнисуузрокњихо-
вогнастанка.Другидеодруштвенестварностипредстављајуматеријални
преносиоци значења,којиобјективизују значења.Преносиоцидуховног
језгракултуресу,поСорокину,разноврсни-почеводзвучнихпроводника
каквисуговоримузика,прекоонихкојипреносесветлостибоју,затим
пантомимијскихспроводникакаоштосумимикаигестовипарадеицере-
моније;затимобјекатаспроводника,каквисуновац,грађевине,реликти,
досеријефизичких,хемијских,механичкихиелектронскихспроводника.

Трећи,структуралнидеосоциокултурнестварностичинељудикоји
социјализацијомприхватају значењаи својимпонашањимаих актуели-
зујуиоживотворавају.Безљудскогфактора,сматраСорокин,системзна-
чењасасвојимматеријалнимносиоцимабиобифосилнамумија,слична
великим културним системима, какви су староегипатски, вавилонски и
сумерски.

ПремаСорокину,уосновисвихемпиријскихсоциокултурнихсисте-
ма који супостојалии који постоје у друштвеној стварностиналазе се
трисуперсистема:1.идеационални,2.сензуалистичкии3.идеалистички
којинастајесинтезомдвапретходна.Свакиодовихсуперсистемаобли-
кујеособенукултуру,својсистемвредностиисазнања,својуфилозофију
ипогледнасвет,својсистемистине,својтипрелигије,сопственеоблике
уметностиилитературе,својеобичаје,специфичнуекономскуиполитич-
куорганизацијудруштваисопственитипличности.Удруштвенојствар-
ностиниједанодовихкултурнихтипованепостојиучистојформи,неке
културесуближеидеационалном,некесензуалистичком,доксунекенај-
ближењиховојсинтези-тј.идеалистичкомсистему.

Уидеационалнојкултуристварностсесхватакаонадчулна,нема-
теријалнаивечна,аосновнељудскепотребеициљевисупретежноспи-
ритуалистичкеприроде.Отудауовомтипукултуреодлучујућуулогуима
религијаињојсуподређенеосталекултурнеобласти-филозофија,нау-
ка и уметност.Политичко уређење је теократско, друштвени односи су
статични,патријархалнииуређенисунахијерархичан -кастинскиили
сталешкиначин.Уисторијиевропскецивилизацијеовакултурајепрео-
владавалауГрчкојдоВвекапренашеереиузападнојЕвропиусредњем
векудоXIIстолећа.

Насупрот идеационалној, у сензуалистичкој култури стварност се
схватакаочулна(онакокакојепружајучула)итемпоралистички,каоне-
прекиданпроцеснастајања,развојаинапредовања.Међуљудскимпотре-
бамадоминирајучовековетелеснепотребекојесенастојезадовољитишто
више:мењањем,прилагођавањемипреуређењемприроднеидруштвене
околине,развојемтехнике,медицинеидругихпримењенихнаука.Фило-
зофијаиуметност сеуовомтипукултуреослобађајурелигијскедоми-
нације,докудруштвенимодносимапреовлађујууговорниелементишто
их чини отворенијим. Заједничка особина свих облика сензуализма су:
екстравертност,хедонизамиутилитаризам.Сензуалистичкитипкултуре
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преовладаваојеустаромРимуодIдоIIIвека,ауЕвропиједоминантан
одXVвекадоданас.

Идеалистичка култура, коју Сорокин преферира, јесте синтеза
основнихособинапретходнихдвајутиповакултуре,узпревладавањеиде-
ационихелемената.Уовојкултурисесматрадајестварностистовремено
чулнаинатчулна,природнаинатприродна,вечитоистаиусталномјена-
стајању.Ускладусатим,критеријистиненијевера,ниистиначула,него
ум,чијисузакониусамомдуху.Истотако,усхватањуљудскихпотреба
тражисеравнотежаизмеђудуховнихиматеријалних,узнагласакнаду-
ховнепотребе.Идеалистичкакултуратражиипревазилажењесупротно-
стипретходнихдвејукултура,уфилозофији,уметностиидруштвенимод-
носимаиорганизацији.Овајтипкултурејепрелазан:премадосадашњем
историјскомискуствуонјеуспеодаседужевремеодржиуГрчкојуVиIV
векупренашеереикасномсредњемвекууXIIIиXIVстолећу.

Проучавајућиисторијуцивилизацијезапоследњедвеипохиљаде
година,Сорокинједошаодозакључкадасеемпиријскисоциокултурни
системикојиконституишудруштвенустварнострађају,расту,опадајуи
умиру,алидатриосновнасуперсистемаитритипакултуревечнотрају
и да се циклично смењују.Нови емпријски социокултурни системи ко-
јинастајууместостарих,посвојојсуштини,сматраСорокин,сличнису
старим,јеруњимаваскрсававечнотрајућаструктуратрисуперсистема
значења.„Посматранутојсветлости,социокултурниживот јепроцесу
комесистеминепрекидноумируинепрекиднопоновооживљавајуивас-
крсавају.Смртиваскрсавањесистемајевечитаједнобразностживотаи
културе,сведоконапостоји”.70

НеминовносткружногкретањакултуреСорокинобјашњавапресве-
ганачеломограниченихмогућности.Наиме,онсматрадаустварности
постојиограниченбројмогућихправацаукојимасеможеусмеритинеки
процеснаконшто једостигаосвојуунутрашњуграницу.Оваограниче-
ностјеусловљенабројемуопштемогућихдуховниходносачовекапрема
стварности,којичинебиткултуре.Новииоригиналнитиповикултурене
могунастатиуправозатоштосенеможеразвитинекиновидуховниод-
носпремастварности.Међутим,истичеСорокин,понављањеистихкул-
турнихтипованезначидасусвепојединачнеисторијскекултуречисте
копијетипскихмоделакултуре.Свакаконкретнакултураможедаствори
усвимобластимабезбројновихпојединости,алисутеновепојавеодспо-
редногзначаја, јерсуслучајнеинебитне.„Требаприметити,истичеон,
даутаквојувекновојпромениимаместанеупогледусвихсуштинских
карактеристикасистемавећсамоупогледунекиходњеговихакцидентал-
нихпојединачнихсвојстава”.71

70 P.Sorokin,SocialandCulturalDynamics,NewYork1962.IV,str.93.

71 Исто,стр.722.
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ДругоначелокојимСорокинтумачинужностцикличногсмењивања
типовакултуре јеначелоонепотпуностиинесавршеноститриосновна
суперсистема,(нарочитоистине),накојимасуониизграђени.Истинаве-
ре, истина чулаиистина умана којима се заснивајуидеациони, сензу-
алистичкииидеалистичкитипкултуренеизражавајуадекватноцелину
стварностиукојојпостојенатчулниинадрационални,каоирационални,
чулниелементи.Потпуноидокрајаистинитосхватањестварностимо-
гућеје,сматраСорокин,„интегралистичкомистином”,синтезомсватри
обликаистине.Међутим,какониуједномсуперсистемуитипукултуре
такваистинанепостојисвакаодњихјезаснованаделомнаистинитим,а
деломнапогрешнимпретпоставкама.Заторазвојемодређеногтипакул-
туреразвијасекакоњеговистинититакоинеистинити,неадекватнидео.
Временом,тајнеистинитидеопостаједоминантанзбогчегакултурапре-
стаједабудеосновдруштвеногживотаљуди.Утаквојситуацији,сматра
Сорокин,друштвунеостајеништадругонегодамењадотадашњисистем
културе,илиданестане.

Особенупсихолошко-спиритуалистичкутеоријудруштваразвиоје
ифранцускисоциологрускогпореклаЖоржГурвич.Онјесвојсоциоло-
шкисистемгодинамаизграђиваоиразвијаокрозбројнерасправеисту-
дијеизтеоријскесоциологије.Синтезутеоријскоградаиглавнепоставке
својетеоријеизложиојеупознатомуџбеникусоциологијеиделуСавре
менипозивсоциологије.

Основна категорија на којој почива његова теорија друштва јесте
појам„тоталнисоцијалнифеномен”.СледећиМарселаМоса,Гурвичсве
друштвенепојавесхватакаототалнесоцијалнефеномене.Међутим,он
јепојму„тоталности”који јекодМосаимаопревасходнометодолошки
смисао,даоструктуралнозначење.Зањегасусведруштвенепојаветотал-
нисоцијалнифеноменизатоштосувишедимензионалне,штојењихова
структурасатканаизвише„слојева”односно„спратова”којису„дубин-
ски”распоређени.

Структурасвакедруштвенепојаве,односнодруштвеногфеномена,
почевод глобалногдруштва,прекодруштвенихкласаи групадоспон-
танихобликадруштвености,премаГурвичу,обухватадесет„дубинских
слојева”:1.морфолошкуиеколошкуповршину;2.организовануапарату-
ру;3.друштвенемоделе;4.устаљенаколективнапонашања;5.сплетове
друштвенихулога;6.колективнеставове;7.друштвенесимболе;8.нова-
торскаистваралачкаколективнапонашања;9.колективнеидејеивредно-
сти;и10.колективнадушевнастањаипсихичкеактивности.

Увећинисвојихрадова,посебноуСоциолошкимогледимаиСоци
ологијисазнањаГурвичјепридаваоколективнимидејамаивредностима
иколективнимдушевнимстањимаиактимаонтолошкипримат.Сматрао
једаидејеивредностиприпадајутрансцеденталномсветунадвременских
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духовнихсуштинаидакаомотивипокретачиинспиришусвеобликеко-
лективногпонашањаљуди.Уколективномменталитету,односноуколек-
тивнимдушевнимстањимавидео јеосновнестваралачкеелементекул-
туреицивилизацијеодређеногдруштвакојеобликујусвеосталеслојеве
друштвенестварности.Међутим,упознијимрадовима,особитоуСавре
меномпозивусоциологије,Гурвичмање-вишенапуштаранијестановиште
иприклањасетзв.социолошкомнеутралномплурализму.Онсадатврди
даразличитидубинскислојевиудруштвупостојеистовремено,дасепро-
жимајуида,зато,колективнеидеје,вредностиидушевнастањанемају
никакавонтолошкипримат.„Дубинскасоциологијасвакусвјеснуилине-
свјеснупсихичкучињеницуштојеоткриваудруштву,схваћакаокомпо-
нентубића,итоупрвомредудруштвеногбића.Онасматрадајесвијест
иманентнадруштву,свијету,бићуједнакотакокаоштосудруштво,свијет,
бићеиманентнисвијести.72

Друштвенастварност,заГурвича,поредвертикалнедимензије,по-
седујеихоризонталну,јерсетоталнисоцијалнифеноменијављајуураз-
личитимоблицима,почеводобликадруштвености,прекопосебнихдру-
штвенихгрупа,доглобалнихдруштава.

Спонтаниоблицидруштвеностисунајелементарнијисаставниде-
лови стварности који се не могу даље рашчлањавати.Појединац изван
некогобликадруштвеностијечистафикцијакојанеманикакавзначајза
социолошкутеорију.Затоје,заГурвича,тобожњисукобизмеђупојединца
идруштваједанодлажнихпроблемасоциолошкетеоријеXIXвека.

Обликедруштвености,којипредстављају„многострукеначинепо-
везивањапојединацаспомоћуцјелинеиуцјелину”,73Гурвичјеподелио
удвеосновнегрупе.Упрвугрупуспададруштвеностизграђенанамеђу-
собномпрожимању,партиципацијииделимичномстапањусвестипоједи-
наца,изчеганастајеједно„Ми”.

Другиобликдруштвеностинастајенаоснову„односасадругима”
укојимапостојиделимичнасупротстављеностиповезаностпојединаца.
СледећиВизеа,Гурвич„односесадругима”делина:односеприближава-
ња,односеудаљавањаимешовитеодносе.

Свиспонтаниодносидруштвености,апосебномикросоциолошки
тип„Ми”почивају, сматраГурвич,наколективнојинтуицији јерседе-
лимично стапање и прожимање света појединаца остварује помоћу ко-
лективнихинтуиција.Штонекиобликдруштвеностипредстављавиши
степенстапањатосууњемудубљеколективнеинтуиције.Умасисеоне
налазеувиртуалномстању,докусавезупревладавајуусвомактуелном
облику.Сверелигије,цркве,великаморална,правнаиуметничкаделаза-

72 G.Gurvitch,SociologijaI,Zagreb1966,str.181.

73 Исто,стр.175.
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снивајусе,сматраГурвич,наколективниминтуицијамаисудовимасве-
стикојесумеђусобнопрожетеистопљенеунеком„Ми”.

Облицидруштвеностиустварностинепостојекаореалнејединице
већсукаоспонтанифлуидукљученеуреалнеколективнејединицекоје
проучавамакросоциологија.Гурвичразликујетриврстереалнихколек-
тивних  јединица:1.посебнедруштвенегрупе,2.друштвенекласеи3.
глобалнадруштва.

Измеђуобликадруштвеностииглобалнихдруштаваналазисеврло
шароликисветпосебнихдруштвенихгрупа.Иакосемеђусобноразлику-
ју,сведруштвенегрупепоседујуједанниззаједничкихобележја.Према
Гурвичу,свакадруштвенагрупаје:(1)стварнаиоспољенаколективнаје-
диница;постојиреалноустварностиистогасеможеспољапосматрати;
(2)делимичнаколективнајединица-деоједруштвенихкласаиглобалних
друштава;(3)засновананасталнимиактивнимколективнимставовима;
(4)остварујезаједничкуделатносткојапредстављајединствоставова,де-
лаипонашања;(5)структурабилниоквир,заснованнарелативнојкохези-
јиобликадруштвеностикаоиколективнихставова,делањаизаједничких
дела.74

Међубројнимдруштвенимгрупамакојепостојеу глобалномдру-
штвуГурвичпосебноиздвајакласе,јерихсматранајзначајнијимобликом
друштвеног груписања.Оннаводишест главнихобележјапокојима се
друштвенекласеразликујуоддругихгрупација.„Тосунадфункционал-
носткласа,њиховарадикалнамеђусобнанеспојивост,њиховкарактерпо
коме суоненормалноодбојнепремапрожимању глобалнимдруштвом,
њиховатенденцијакаинтензивнојструктурацији(штотребаразликовати
одорганизације),најзадњиховкарактер:фактичкегрупацијеисадистан-
цом.”75

Глобална друштва су за Гурвича правно и друштвено суверене и
структуиране историјске јединице. Правни суверенитет глобалних дру-
штаваизражавасеуограничавањукомпетенцијасвихгрупацијакојесу
њихови саставни делови, док друштвени суверенитет означава фактич-
купревластглобалногдруштванадњеговимделовима.Свакоглобално
друштво је, за Гурвича, увек структуирано, састављено је из мноштва
спонтанихобликадруштвености,парцијалнихдруштвенихгрупаикласа.
Међутим,његоваструктурајенестална,онапредстављапроменљивурав-
нотежубројниххијерархијакојепостојеумикроимакросоциолошким
тоталнимпојавама.Друштвенаструктураје,уствари,сталанпроцесуко-
месеструктуирање,деструктуирањеиструктуисањенановначинстално
смењујуипреплићу.Гурвичсматрадајеоваквимдинамичкимсхватањем
друштвенеструктурепревазишаоједанодпсеудопроблемаранијихсоци-
74 Исто,стр.175.

75 Ж.Гурвич,Савременипозивсоциологије,Сарајево1965,стр.399.



151

_______________________________________ПРЕГЛЕДСОЦИОЛОШКИХТЕОРИЈА

олошкихтеорија,којисесастојаоураздвајањуредаипрогреса,друштве-
нестатикеидинамике.

Различити типови глобалних друштава немају, сматра Гурвич, је-
динствену структуру, њима су заједнички само основни структурални
елементи.Међутим,тиелементиуњиховимглобалнимдетерминизмима
добијајусасвимразличитатежишта,анесамовишеилимањеразличите
облике.Збогтогаудруштвеномразвојунепостојиконтинуитет,постоје
саморазличитаглобалнадруштвакојамеђусобнонисуповезанаинечине
никакависторијскиниз.

Гурвичразликујечетириархаичнаидесетисторијскихилипроме-
тејскихдруштава.Разликаизмеђупрвеидругеврстеглобалнихдрушта-
вајеутомештоуархаичнимдруштвимачовековасвестнепосредујеу
друштвенимзбивањима,доксууисторијскимдруштвиматазбивањапо-
следицасвеснеинтервенцијељуди.ПремаГурвичу,историјскадруштва
су: (1)харизматскетеократије; (2)патријархалнадруштва; (3)феудална
друштва;(4)глобалнадруштва,обележенапреовлашћуградова-државе
којесепретварајууимперије;(5)друштваукојимасерађапочетнафаза
капитализмаитзв.просвећениапсолутизам; (6)демократско-либерална
друштва која одговарају капитализму конкуренције; (7) друштва са ди-
ригованомекономијомкојаодговарајупотпуноразвијеномиорганизова-
номкапитализму;(8)фашистичкадруштвастехнократско-бирократском
основом;(9)планскируковођенадруштвапоначелимаколективистичког
етатизмаи(10)планскируковођенадруштвапоначелимаплуралистичког
колективизма.

ОвутипологијуглобалнихдруштаваГурвичјезасноваонаследећим
структуралнимелементима:хијерархијидруштвенихгрупа;хијерархији
обликадруштвености;различитомнаглашавањудубинскихспратова;ле-
ствициподелерадаиакумулације;хијерархијидруштвенихправила;си-
стемукултурнихделанекецивилизацијекојацементираглобалнуструк-
туру;иналествицидруштвенихвремена.

Критичкипроцењујућипсихолошко-спиритуалистичкетеоријемо-
жемо рећи да, је научно гледано, њихово полазно становиште спорно,
алидаје,ипоредтога,њиховдоприносуразумевањудруштвеногживо-
таљудизначајан.Сорокиноватеоријаоразвојусоциокултурнихсистема
носиснажанпечатспиритуалистичкогсхватањадруштваиисторије,јер
су три основна суперсистема значења, који представљају ванвременске
иванпросторнеидеје,зањега,основасвихдруштвенихпојаваипроце-
са.Међутим,Сорокинова теоријаније сасвимидеалистичка, јеронем-
пиријскесоциокултурнесистеме,реалнудруштвенустварностипакви-
дикаофункционалнојединствосистемаличности,друштвенихсистема
икултурекојојдајеонтолошкипримат.Гурвичеватеоријаувеликојмери
превладаваредукционизам,којијекарактеристичанзамногесоциолошке
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теорије,јерондруштвенустварностсхватакаопроменљиводијалектич-
којединстводесетразноврснихслојевапсихичке,културне,социјалнеи
материјалнеприроде.Притомје,умногочему,остаонеодређенинејасан.
Готовосвеосновнекатегоријенакојимасетемељињеговатеорија,почев
одтоталнихсоцијалнихфеномена,прекоспонтанихобликадруштвено-
сти,групаикласа,доструктуреглобалнихдруштава,нисудовољнојасне
илисудескриптивноодређене.Такође,његовоосновнотеоријскостано-
виштениједоследноразвијено,јерсеколебаизмеђуспиритуалистичког
колективногпсихологизмаисоциолошкогнеутрализма,иакосеупозним
радовимадекларативноизјашњавазаоводругостановиште.Међутим,и
поредтихслабости,Гурвичеватеоријаимавеликухеуристичкувредност
задаљасоциолошкаистраживања.Онатрасирапутзаглобалнои,уисто
време,заврлоиздиференциранотеоријскоистраживањедруштваиљуд-
скеисторије.

5.Критичкетеориједруштва

Теоријскоиметодолошкостановиштепознатоподименомкритичка
теоријадруштвазачетоје30-тихгодинанашегавекауНемачкојкадаје
МаксХоркхајмерпреузеоруковођењефранкфуртскимИнститутомзасо-
цијалнаистраживањаизаједносасвојимсараднициманастојаодазаснује
новкритичкиприступуистраживањудруштва.Иакојезаједничкаактив-
ностсарадникаИнститутатрајалакратко,јерјепобедомфашизмаИнсти-
тут1934.годинерасформиран,онисуунареднетридеценијенаставили
индивидуалнитеоријскирад,алисавише-мањејединственимтеоријско-
методолошкимприступом.Каорезултаттогтридесетогодишњеградана-
сталајекритичкатеоријадруштвакојаинтердисциплинарноикритички
пропитујесавремено,пресвега,грађанскодруштвоинастојидапонуди
теоријскеодговорезапревладавњекризеиослобађањечовекаодотуђења.

Узаснивањукритичкетеоријеприпадницитзв.франкфуртскогкру-
гаполазилисуодХегела,анарочитоодизворногмарксизма,збогњегове
критичкеусмереностипрематрадиционалнојтеоријииграђанскомдру-
штву.Такође,укритичкутеоријудруштва,посебнокодФромаиМарку-
зеа,уграђенисуирезултатиФројдовепсихоанализе.

Као што је већ речено, Макс Хоркхајмер (1895-1973) је оснивач
франкфуртскогкругаи једанодглавнихутемељивачакритичкетеорије.
Уњеговоммисаономразвојупостоједвапериода:доратниипоратнипе-
риод.УпрвомпериодуХоркхајмер јошувек не одбацује просветитељ-
скуфилозофијуинауку,већтежида,заснивањемновекритичкетеорије,
просветитељскиумучиниделотворним.Онтражињеговохуманистичко
формулисање,његовуусмереносткаостварењусрећепојединца.Усвом
програмскомделуТрадиционалнаикритичкатеорија,Хоркхајмерутеме-
љујетеоријскеиметодолошко-епистемолошкеосновекритичкетеорије.
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Традиционалнатеоријакоју је засноваоДекартдопринела је,сма-
тра Хоркхајмер, да наука овлада природом и да постане прворазредна
производна снага. Међутим, због своје позитивистичке и прагматичке
усмереностионајепочеладагубисвојудруштвенуфункцијуидапоста-
јеинструментпоробљавањасветаичовека.Зато,следећиМаркса,Хорк-
хајмертражидановакритичкатеоријапревлададуализамспекулативне
филозофијеиемпиријскогистраживања,односнодазадржиемпиријску
строгост,алиданеизгубиизвидатеоријскепроблемевезанезасмисао
људскеегзистенције.Критичкатеорија,истичеон,нетребадатежипуком
гомилањузнањакаотаквом,већеманципацијичовекаодропства.Зараз-
ликуодтрадиционалнетеорије,којајеусмеренанабољефункционисање
постојећег,онаморабити „сазнањепроцесакојиманужноприпадади-
мензијабудућности”.76Каојединствотеоријеипраксе,критичкатеорија
требадабуде„интелектуалнастранаисторијскогпроцесаеманципације
пролетаријата”.77Критичкаинтелигенција,којајеносилацкритичкете-
орије,требаданаступасасвешћупролетаријата,односноуимеопштечо-
вечанскихинтереса.Међутим,критичкатеорија, сматраХоркхајмер,не
требадабудеукорењенакаототалнапропаганда,несмебезрезервнодасе
подредипролетаријатујер,уследдиференцијацијењеговекласнесвести,
његовеспознајенеморајуувекдабудуисправне.

У радовима које је објављивао доДругог светског рата (Јевреји у
Европи,Ауторитарнадржава,Крајразумаидр.),Хоркхмајер јевише-
мањеследионаведенепринципекритичкетеорије,каоиМарксовоучи-
ење.Он,каоиМаркс,критику грађанскогдруштватемељинакритици
политичкеекономијеиприватнесвојине.Приватнасвојинанасредствима
запроизводњузањега је језгрокапиталистичкогдруштвеногпореткаи
основањеговогконтинуитетаиауторитарнихдруштвенихиполитичких
односа.Онајенесамопосебиједанауторитарнидруштвениоднос,него
изахтеваинамећеауторитарнедруштвенеодносеувеккадапостојиопа-
сностдабудедоведенаупитање.Фашизамје,сматраХоркхајмер,леги-
тимнинаследниклиберализма,јероннастајепревасходнозбогекстрем-
нихразликакоје јепроизвео законвредности, спасавајућирасполагање
средствимапроизводњезамањинукојајеизконкурентскеборбеизашла
каонајјача.

Осимкритикекапитализмаифашизма,Хоркхајмероштројкритици
подвргаваиетатистичкисоцијализамтзв.интегралниетатизам.Онтврди
дасуусовјетскомсистемупроизвођачиидаљеосталинајамници;дајеу
њемуформиранапсолутизамположајарадичијегочувањаполицијапро-
диреиупоследњепоредруштва;дасепартијакојајепрокламовалауки-
дањедржавеисамаинституционализујекаовласт,штавише,дасевласт

76 М.Хоркхајмер,Традиционалнаикритичкатеорија,Београд1970,стр.60.

77 Исто.
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свеланањенуегзекутиву.Али,ипоредкритичкогодносапремасоција-
листичкојпракси,Хоркхајмеруовојфазинеодбацујемарксизам.Замисао
будућегдруштваонозначаваискључивоупојмовимачијејеисходиште
уМарксовојтеоријииреволуционарнојпролетерскојтрадицији.Истина,
онодричерадничкојкласиулогуреволуционарногсубјекта,односноно-
сициоареволуције, јерсматрадаураздобљуауторитарнихдржававећу
латентнуопасностпосистемпредстављајуатомизиранемасе,идаједини
стварнидоприносприпремањуслободеутомраздобљумогудатисамо
политичкегрупемладих.

Удругомпоратномпериоду,Хоркхајмерподпритискомнегативних
историјскихискуставафашизма,стаљинизмакаоиварварствасветскога
рата,поричеделотворностљудскомумуиослободилачкуулогупросвети-
тељскојфилозофији.УделимаПомрачењеумаиДијалектикапросвети
тељства,чијијекоауторАдорно,Хоркхајмеркритичкипропитујенашу
цивилизацију,алисвемањеусмислукритикеполитичкеекономије,асве
вишеудухуфилозофскекритикеума.Настанаксавременецивилизације
онвидикаодијалектикусаморазвојапросвећености,ањенукризукаоин-
струментализацијуумаипоништењеиндивидуалностипојединца.Након
БеконовогНовогорганонатекаоје,сматраХоркхајмер,интензиванпро-
цессаморазарањаобјективногиснажногразвојасубјективногума.Ми-
шљењекојетежиизмирењуумногпореткаиљудскеегзистенције,свој-
ствено објективном уму је потискивано инструменталним мишљењем,
субјективнимумомкојивреднимиумнимсматрасамооноштојекорисно
иефикасно.Такојетехникапосталасуштиназнања,јерсејединовред-
нујезнањекојесепримењује,којеслужииндустријииувећањупрофита.
Истовремено,разумјесведеннасредствосвакодневногживота,аумност
нафункционалнурационалност.Научномишљење,уместодабудекри-
тика таквепраксекојапоричечовековуслободуииндивидуалност,она
оправдаваиподржаватупраксу,дајејојнаучнилегитимитет.

Суочен са антихуманистичкомпраксом савременог светаХоркхај-
меру својимпознимделима78 насталимкрајем60-тих годинасвевише
напуштамарксизамиокрећесеШопенхауеровојфилозофијиметафизич-
когпесимизма.ОнтврдидајеШопенхауеровометафизичкостановиштео
слепојвољи,иакопесимистичко,уосновитрезвеноиданасприкладније
одоптимизмакојидоминираумарксизму.Због тогауњеговимпозним
делимаишчезавају појмови: капитализам, пролетаријат, револуција, со-
цијализам,ауместоњихјављајусеизразиуправљенодруштво,управље
нисвет,катастрофа,итд.Савременодруштвоуцелини,помишљењу
Хоркхајмера,јестедруштвоупрелазу,упреображајукауправљеномсвету
укомећесвебитирегулисано,укомећељудиреаговатиускладусаси-
стемомунапредутврђенихреакција.Управљенодруштвокојепроистиче

78 Претњеслободи(1965),Религијаифилозофија(1966),Марксданас(1968),Критичкате
оријајучеиданас(1969),Осумњи(1969),Песимизамданас(1971),ОдносШопенхауерове
мислипреманауци1972).
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изнапреткатехникеигосподарењаприродомостварујесепосредством
тоталнеадминистрације,аакојепотребноиузпомоћдиктатуре.Између
садашњицеиуправљеногдруштване стоји,помишљењуХоркхајмера,
ништадругоосимкатастрофаи ратова.Будућност управљеног света је
сасвимизвеснауколикокатастрофанеуништисавживот.

Једанодутемељивачакритичкетеориједруштваиистакнутипри-
падникфранкфуртскогкруга јеиамеричкифилозофисоциологнемач-
когпореклаХербертМаркузе(1898-1979),којијеувремефашизмаеми-
грираоизНемачкеуСАД.Каоивећиназаговорникакритичкетеорије,и
Маркузенијетежиодастворицеловитисистематичантеоријскисистем.
Његоваосновнапреокупацијајебиладакрозкритичкопропитивањепо-
ложајачовекауграђанскомдруштвуистражимогућностииперспективе
зањеговоаутентичноисторијскопостојање.Тимциљеминспирисанасу
свањеговадела,почеводНовихизворазазаснивањеисторијскогмате
ријализма,прекоУмаиреволуције,Еросаицивилизације,доЧовекаједне
димензије,КрајаутопијеиМерилавремена.

Усвојимкритичкимистраживањимаположајачовекаусавременом
друштвуМаркузесеуглавномослањаонаХегеловоиМарксовоучењекао
инасазнањаФројдовепсихоанализе.Уствари,онјенастојаодаствара-
лачкимповезивањемучењаоветројицемислилацаизградиновтеоријски
оквирипојмовниапаратпогоданзаанализусавременихдруштвениход-
носа.Маркузе,каоиФројд,полазиодтогадајецелаљудскацивилизација
заснованананеслободиинесрећичовека.Покоравајућиприродупомоћу
рада,човек јеотуђиоодсебесвојуправуљудскуприродуинанеосеби
неизлечивурану.Онјеускратиосебизадовољствоисрећујерјерадуби-
тисублимацијаенергијекојатежизадовољењуинстинктивнихпотреба,
акултура,којајерезултатрадаистварања,изражаваосећањечовековог
незадовољства.

Усавременоминдустријскомдруштву,захваљујућинеслућеномраз-
војупроизводнихснага,техникеитехничкерационалности,човекјеус-
поставиоготовопотпуногосподарењенадприродом,алијеистовремено,
сматраМаркузе,поробиоисебеидруштво.Савременодруштвопостало
јесимболнеслободе,тоталитарнедоминацијеипринуде.Међутим,љу-
дисавременецивилизацијетоганисусвеснијерсупосредствомпотреба
изманипулисанипаимајуутисакда јеживоткојиживењиховвластити
избор,штавишедасуслободниисрећни.Преокупираниборбомзавећи
ибољистандардонидобровољноприхватајуотуђенирадипотчињавање
репресивномапаратуматеријалнепроизводње.Таквимпоступањемљуди
несвесноредукујуцелинусвогбивствовања,којапроизлазииздводимен-
зионалнеприродерада(нужностислобода)насферунужности.

Истовремено,каознаментехнолошкогпрогреса,усавременомин-
дустријскомдруштвује,истичеМаркузе,загосподарила„угодна,уходана,
разумнадемократсканеслобода”.79Успостављањемграндиозногапарата

79 Х.Маркузе,Човјекједнедимензије,Сарајево1968,стр.21.
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производњеидистрибуције,друштвосеподелилонамасекојетомапа-
ратуслужеидоминантнеекономске,политичкеивојнегрупекојеимају
кључне,одлучујућепозицијеуконтролитогапарата,дакле,иконтроли
тихмаса.Праваислободекојесубилевиталнифакторуранијимпери-
одима индустријског друштва изгубиле су своје традиционално оправ-
дањеисадржај,јерсуаутономија,слободамислииправонаполитичку
опозицијулишенисвојебазичнекритичкефункцијекојусуранијеимали.
Савременацивилизација својоморганизацијом, технолошкомкоордина-
цијомиманипулацијом,особитопрекосредставамасовногкомуницира-
ња, уништила је унутрашњу дименизијуљудског духа, у којојможе да
сеукоренитрансцендентноикритичкомишљење.Губитактедимензије
односнокритичкемоћиумаодвиклојељудеодмишљења,уследчегаони
циљевеивредностисистемаприхватајукаовластитоопредељење.

Савременаиндустријскацивилизацијадовелаје,сматраМаркузе,и
дорепресивнетрансформацијечовековихинстиката.Еросјеодпринци-
па који управља човеком ињеговом околином сведен на пуку сексуал-
ност,јерјелимитиранделокругсублимације.Збогснижењанапетостиу
менталномапаратучовекаизмеђуоногазачимчезнеионогаштомује
дозвољено,принципреалитетанетраживишетрансформацијуинстинк-
тивнихпотреба.Дееротизацијачовекаињеговеоколинедовелаједоши-
рењасексуалнихслобода.Сексјепостаофактордруштвеногпонашања,
јерјеинтегрисанујавнеираднеодносе.Повећањесексуалнихслободаи
рушењеограничењаузадовољавањусексуалнихпотребадовелоје,сма-
траМаркузе,дослабљењапротестнихреакцијачовека.Тимејеусфери
инстинктапотврђенотехнолошкоиполитичкопокоравањетрансцедира-
јућихфакторауљудскојегзистенцији.

Технолошкипрогрессвојственсавременоминдустријскомдруштву
изазиваипромене ументалној структуричовека које уништавају ауто-
номијуличностикаополитичкогиекономскогсубјекта.ЧовековЕгосе
аутоматизује,његовереакцијенаинстинктивнежељеиспољашњисвет
постајурутинске јер сепотискујеутицајосећањаи свести.То је емпи-
ријскивидљивоухладнимгестовимаљудиирастућојпасивностионих
активностикојимасеиспуњаваслободновреме.Дотогадолази,сматра
Маркузе,збогзаменестарог,патријархалногауторитетаоцаспољнимван-
породичним,колективнимауторитетом.КолективизацијаЕгаигубљење
индивидуализаторскефункцијепородице,мењајучовековополитичкопо-
нашањеитрансформишуполитичкуструктурудруштвауправцумасовне
демократијечијисубјектнисуграђаникаопојединцивећинтегрисанеце-
лине,тоталитети.Поштоутаквојдемократијиполитичковођствозависи
одмаса,амасеодвођства,настајетоталитарнисистемвладавине,којикао
привидимадемократскуформу.

Ослобађање човека од отуђења, доминације и принуде,  којима је
изложенусавременојцивилизацији,могуће је,помишљењуМаркузеа,
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радикалномреволуцијом.Тареволуцијатребадапредстављаисторијски
дисконтинуитет са досадашњим друштвеним развојем и индустријском
цивилизацијом.Онатребадапотиснестарепотребе,својственедосада-
шњемначинуживота - борбу да се опстане, да се нешто заради, да се
постигнеуконкурентскојборбисадругимаисл.идауместоњихразвије
нове,истинскељудскепотребе:замиром,слободом,смиреношћу,лепо-
том,солидарношћуисрећом.

Активирањеновихпотребакаодруштвенихпроизводнихснагадо-
вешће,сматраМаркузе,дорадикалнетрансформациједруштвеногживо-
таимеђуљудскиходноса.Уместодосадашњеегзистенцијезаснованена
конкурентскојборбизаопстанакиагресивностикојуонадоноси,доћиће
допацификацијеборбезаопстанакодноснопацификацијељудскеегзи-
стенције.Техникаипроизводњапреусмерићесеуправцузадовољавања
стварнихљудскихпотреба,радћесетрансформисатиуигруиуметничку
производњу,моћћебитиквалитативноиквантитативноредукованауко-
ристмира,слободеиероса,природаћепрестатидабудепредметексплоа-
тацијеимоћиипостатисвојеврстансубјект.Тимећесоцијализам,сматра
Маркузе,одутопијепостатистварност,односноостваренаутопија.

Маркузејетокомсвогмисаоногразвојаразличитогледаонамогућ-
ностизбијањареволуцијеињеногносиоца.Мењаојесвојасхватањазави-
сноодпроменедруштвенихоколности.ДоДругогсветскогратасматрао
једаусловизареволуционарнипревратпостојеидањеговглавниноси-
лацтребадабудерадничкакласа,„затоштојетакласаслободнаодрепре-
сивнихиконкурентскихпотребакапиталистичкогдруштва”.80

Након рата, све до средине 60-тих година,Маркузе је сматрао да
увисокоразвијенимземљаманепостојеусловизареволуцију,јерразвој
производнихснагавишенеугрожавакапиталистичкисистемнегогале-
гитимишеи учвршћује.Осим тога, радничка класа вишенеможебити
носилацреволуционарногпреврата,јерјеинтегрисанаукапиталистички
системинепредстављаоспоравањепостојећихпотреба.Главнеснагекоје
пружајуотпоркапиталистичкомсистемуитежењеговојнегацијиМарку-
зејевидеоуспољашњимчиниоцимакојипостојеизвансистема.Тосу,по
њему,пресвега,народииаграрнипролетаријатТрећегсветаиодбачени
деловисистема,експлоатисани,прогнани,онидругачијебојеирасе,неза-
послениинезапошљиви.

Од средине 60-тих година, под утицајем друштвених превирања,
штрајковарадникаувисокоразвијенимземљамаибунтамладих,особито
студенаташиромсвета,Маркузенапуштатезеоиманентномугњетачком
карактерусавремененаукеитехнике,каоитезеоспољнојнегацијисисте-
ма.Онсевраћасвомпрвобитномставуорадничкојкласикаоглавномсу-
бјектуреволуције.Безреволуционисањарадничкекласе,итопрвенствено
увисокоразвијенимземљама,истичеон,капитализамсенеможеозбиљно
довестиупитање,маколикодајеупроцесурушењакапиталистичкогси-
80 H.Markuze,Krajutopije,Zagreb1969,str.18.



158

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

стемакаовладајућегсветскогсистемаважнаиборбанародаиаграрног
пролетаријатауземљамаТрећегсвета.Истовремено,сарехабилитацијом
улогерадничкекласе,Маркузерехабилитујеиулогуинтелигенцијеуре-
волуционарноммењањуграђанскогдруштва.Ускладусакритичкомтео-
ријомисвојимранијимставовима,онсадапоновоуинтелигенцијивиди
духовнуавангардукојасвојомкритичкомделатношћутребадаодгајаи
просвећујемасеудухуслободеиновихаутентичнихљудскихпотреба.

Заговорниккритичкетеориједруштваиприпадникфранкфуртског
круга,одњеговогоснивања,биојеинемачкисоцијалнипсихологЕрих
Фром(1900-1980),којијезбогфашистичкогтерораемигригаоизНемачке
уМексико.

Каоиосталиприпадницифранкфуртскогкруга,иФромјеуцентар
својихтеоријскихистраживањаставиоегзистенцијучовекаусавременом
друштву.Ализаразликуоддругихприпадникашколекојисукритички
пропитивалифилозофске,социолошкеиекономскеаспектечовековеег-
зистенције,он јесвојаистраживањаусмерионапсихолошкеаспекте.У
томесеослањаонаФројдоваистраживањаисазнања,алијенастојаода
превладањеговпретеранибиологизам,применомМарксовихсазнањао
човекуидруштву.

Основнатеоријскапоставка,којујеФромформулисаојошусвојим
ранимрадовимаидоследнојепримењиваоусвимсвојимистраживањи-
ма, јестеда„постојиљудскаприродакојакарактеришечовекакаољуд-
скуврсту”.81„Таприродајеисторијскинасталамодификовањемчовековог
нагонског,билошкогапратаподутицајемсоцијално-економскесредине.
Онанијенепроменљиванитибесконачносавитљива.Човекнијебићеса
фиксираниминепроменљивимбио-психолошкимособинама,алинијени
празнастраницапапиранакомекултураможеписатисвојтекст”.82

Човек је заФрома историјско биће чију суштину чине социјално
психолошкепотребенасталеизпротивречностињеговеегзистенцијалне
ситуације.Собзиромнасвојетелоисвојефизиолошкефункције,човек
припадаживотињскомцарству.Зато,дабиопстао,он,каоиживотиња,
морадазадовољавасвојефизиолошкепотребезахраном,пићем,сексом
итд.Међутим,тепотребеоннеможедазадовољавакакоточиниживо-
тиња,простимприлагођавањемприроди,јерјетокомеволуцијеизгубио
одређенафизичкасвојстваиатрибутеистекаосамосвест,разумиимаги-
нацијуштогајепретворилоуаномалијуприроде,умонструмуниверзу-
ма.Поштојесвестансебе,човеквидисвојунемоћиграницесвојеегзи-
стенције,видисопственкрај:смрт.Гоњен,каоисваживабића,жудњом
заживотом,онсвојуенергијуморадаусмераванамењањеприроде,на
81 E.From,Čovjekzasebe,Zagreb1966,str.31.

82 Исто,стр.33.
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трагањезавишимформамајединствасаприродом,другимљудимаиса-
мимсобом,односнодаразвијасвојуљудскуприроду.

Основнепотребекојеконституишучовековуприроду,којесу„извор
свихпсихичкихснага,којемотивишучовека,свењеговестрасти,афекте
ибриге”,83заФромасупотребеза:1)удруживањем;2)стварањем;3)уко-
рењењемуроду;4)стицањемсопственогидентиета;и5)оквироморијен-
тацијеиверовања.

Поштојеотргнутизпрвобитногјединствасаприродом,човек-сма-
тра Фром - има императивну потребу за припадношћу, за удруживање
садругимљудима, јеродтогазависињеговопстанакињеговоментал-
ноздравље.Овупотребуонможедазадовољинапродуктиван,ментално
здравинепродуктиванначин.Љубавунајразличитијимоблицима,почев
одеротске,прекородитељскеибратскељубави,дољубавипремаљуд-
ском роду, схваћена као јединство са некимили нечимизван себе, под
условомдасезадржиодвојеностиинтегритетсопственеличности,јесте
продуктиванначинсједињавањасасветом.Задовољавањепотребезапри-
падношћукроздоминацијенаддругимљудимаилипотчињавањедругим
људима јенепродуктивноипатолошко.Заједничкиелементипотчиња-
вањаидоминацијејесимбиотичкаприродаприпадности,гдечовекгуби
својидентитетисвојуслободу.

Будућидајечовекобдаренсамосвешћу,разумомиимагинацијомон
неможе,сматраФром,попутживотињедасезадовољипасивномулогом
креатуре,већтежидастваралаштвомпревазиђесвојупасивнуегзистен-
цијалнуситуацију.Утојчовековојжељидабудестваралацлежекорени
љубави,уметности,религијеицелематеријалнепроизводње.84Али,ако
човек није способан да ствара, потребу за превазилажењем задовољава
разарањемиуништавањемживота, јерутомактуонсебестављаизван
животаитимепревазилазисебекаокреатуру.

Човековапотребазаукорењењемуродунастаје,помишљењуФро-
ма,збогњеговогодвајањаодприроде,збоггубљењаприродногдома.Да
бисавладаоизолованостибеспомоћност свогположаја,човекморада
тражиновекоренеувезаностизамајкуиоца, зарасу,народ,државуи
људскирод.Каоисведругепотребеиовупотребучовекможедазадово-
љинапродуктиванидеструктиванначи.Едиповкомплекс,родоскрњење,
идопоклонство,обожаавњерасе,нацијеидржавезаФромасупатолошки
видовиукорењењаурод.

Човеккаобићеобдареносвешћуиразумомима,тврдиФром,иуну-
трашњупотребудастворипојамосебиидаосећаикаже:јасамја.Ово

83 Е.Фром,Здраводруштво,Београд1980,стр.49.

84 Исто.
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осећањеидентитетаразвијасеупроцесуодрастањадететапревазилаже-
њемвезаностизамајкуиприроду,формирањемњеговесвестииосећања.

Чињеницадачовекпоседујеразумидасесусрећесамноштвомне-
познатихпојаваипроблемакојеморадасхватиирешаванамећумупо-
требузаинтелектуалноморијентацијомусвету.Тапотребаједвострука:
једнаједаверујеунешто,адругадаможепомоћусвогразумаобјективно
дасхватисвет,природусамогсебеидругељуде.

ПоФромовоммишљењу,човекморадазадовољисвакуодовихпет
основнихпсихолошкихпотребакојеконституишуљудскуприродудаби
биоменталноздрав,башкаоштоморадазадовољисвојебиолошкепотре-
бедабифизичкиопстао.Акоједнаодовихпотребанијенашласвојеза-
довољењерезултатјелудило,аакојезадовољенананеодговарајућиначин
последицајенеуроза,билодасејављауотвореномобликубилоуоблику
тзв.друштвеноструктуираногдефекта.

Начиннакојићечовекдазадовољавасвојеегзистенцијалнепотребе
зависи, сматраФром, одбиопсихолошкихособинапојединцаи оддру-
штваукомеживи.ЗаФорма,каоизаМаркса,непостојидруштвоуопште
него постоји само конкретна друштвена структура која је променљива,
специфичнаиограниченогтрајања.Структуручинетехника,технологи-
је, својина, специфична организација и одговарајућа култура.Пошто је
структураопштиоквирукојемделујуифункционишупојединциигрупе,
кроз заједнички друштвениживот,његовим деловањем на биопсихоло-
шкиапаратчовекаобликујесе,сматраФром,какоиндивидуалнитакои
друштвеникарактерљуди.Индивудалникарактерпредстављакомплекс
карактеристикакојеодређујуоријентацијупојединца.Текрактеристике,
којихпојединацнеморабитисвестан,Фромневезује,каоФројд,заор-
ганизацијулибида,већзаодносиндивудепремасветуисамојсеби.Дру-
штвеникарактер,заФрома,нијепростзбиркарактернихособинаљуди
датекултуревећ„суштинакарактернеструктурекојајезаједничкавећини
члановаистекултуре,супротноиндивудалномкарактерупокомесељуди
разликујуједаноддругогиакоприпадајуистојкултури”.85

Друштвени карактер није сталан, он се мења зависно од промене
друштвенеструктуре,начинапроизводње,друштвениходноса,религиј-
ских,филозофскихиполитичкихидејакаоифункцијапојединацаудру-
штвеној структури. Задатак друштвеног карактера јесте, сматра Фром,
даканалишељудскуенергијууоквирудатогдруштварадинепрекидног
функционисања самог тог друштва. Главна психичка агенција, односно
социјалнаинституцијапрекокојесетовршијепородица.Онатуфункци-
јуиспуњаванадваначина.Првоје(атојеинајважнијичинилац)утицај
којикарактерродитељавршинаформирањекарактерадетета.Поштоје
карактерродитељаизраздруштвеногкарактера,родитељипомоћуњега

85 Исто,стр.95.
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преносенадетеосновнеособинедруштвенопожељнекарактернеструк-
туре.Друго,тојеутицајкојипородицавршинауобличавањекарактера
дететаудруштвенопожељномправцупрековаспитањакојејеуобичајено
уодређенојкултури.

Анализирајућикарактернеоријентацијељудитокомисторијскограз-
виткадруштва,Фромјеоткриодапостојипетосновнихнепродуктивних
карактернихоријентација.Тосу:1.оријентацијароба,гдечовекприма
оноштомуседаје,јернезназадругоинемоћанједабилоштамења;2.
феудалнаоријентација,гдедоминиратипличностиусмереннаотимање;
3.оријентацијакахорди,односностицањубогатстваиуживањууњему,
која је карактеристична зараникапитализам;4. тржишнаоријентација,
гдечовекдоживљавасебекаоробу,асвојевредностикаопрометневред-
ности;5.рецептивнаоријентацијаукојојјециљдасесталноиманешто
ново,гдечовекживитакорећиотворенихуста.Последњедвеоријентаци-
једоминантнесуукарактернимцртамаљудиусавременомкапитализму.

Насупротовим,непродуктивниморијентацијама,стоји,помишље-
њуФрома, тзв. продуктивна оријентација која призлази из специфичне
људскеприроде.Њукарактеришеспособностиспремностчовекадакре-
ирановеситуацијеиданатајначинзадовољавасвојељудскепотребеи
развијасебекаоцеловитобиће.

Полазећиодоваквихтеоријскихпремиса,Фромјеувећинисвојих
дела,аособитоуЗдравомдруштвуиБекствуодслободетемељитоана-
лизираоутицајпроменауструктурисавременогдруштва,(посебнокапи-
талистичког) на положај човека, односнона друштвени карактерљуди.
Основнирезултатдокојегједошаојестедајекапитализамразвојемнауке
итехнологијеомогућиочовекудауспостависвојувластнадприродоми
даостваризавиднуматеријалнуегзистенцију,алидајеистовременоиз-
градиоједанвештачкисветкојијесупротанчовековојприроди,икојије
изворњеговогготовосвеопштеготуђења.

Стварајућиновутехнику,човекјепостаотоликозаокупљентимза-
даткомда јетопосталонајважнијициљњеговогживота.Уместодапо-
станегосподартехникеонједанаспостаоњенроб.Машинанесамода
језавладалачовекомнегојеуништилањеговрадиинтелигенцију.Про-
изводњајепосталаотуђенаделатностнесамозарадниканегоизамена-
џераизавласникакапитала.Онајепресталадабудесредствозаживоти
посталајециљзасебе.Процеспотрошњејеистотакоотуђенкаоипроцес
производње.Човексвојсмисаоисрећуналазиупотрошњиновијеибоље
робе.

У савременом капитализму у којем јеоријентација катржишту
посталадоминантнацрта друштвеног карактераљудидошло је, сматра
Фром,идопостварењачовекаињеговоготуђењаоддругихљуди.Човек
вишенедоживљавасебекаољудскобићевећкаостваркојатребадабуде
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успешноискоришћенанатржишту.Он је завежљајукомесесједињује
неколиковидовањеговепрометневредности,којеимакаопродавацсамог
себе:својизглед,образовање,приходиизгледезауспех.Свакичовектежи
дасебе,својзавежљајразменизанајвећувредносткојуможедадобије.

Постварењечовекарађаињеговоотуђењеоддругихљуди.Човеково
друштвенобићесеподвајанаприватнуијавнусферу.Уприватномживо-
тучовексепремадругимљудимаруководипринципомегоизма,аудру-
штвеномпринципомпокоравањадржавикојудоживљавакаоотеловљење
својихдруштвенихосећања.

Савременичовекје,сматраФром,отуђениоддруштвенихснагако-
јеодређујудруштвоиегзистенцијусвакогкоуњемуживи.Тосенајбо-
љеманифестујеуњеговомдоживљавањуцикличнихкризаиратова.Ове
друшвенепојавеизгледајучовекукаодасуприроднекатастрофе,анеоно
штосустварно-појавекојечовекненамерноинесвесноизазива.Човеко-
ванемоћпреддруштвенимсиламакаоибесконачношћукосмосадоводи
га,сматраФром,добекстваодслободе.Тобежањечовекаодслободекао
своје суштиненајјасније семанифестује у тражењу секундарних спона
измеђуиндивидуеидруштвакрозпотчињавањеигосподарење,односно
у садомазохистичким стремљењима. Посебан и у савременом друштву
изразитомасованобликбекстваодслободепредставља, заФрома,кон-
формизам,односносаображавањепојединцаприхваћенимобрасцимами-
шљења,понашањаиживота.

Отуђењечовекаусавременомкапитализмукојејекарактеристично
изареалсоцијализамможесе,сматраФром,зауставитиипреокренутиу
продуктивнеоријентације,гдећечовекбитислободанисвој,продуктиван
ипробуђен,самоуспостављањемхуманистичкогсоцијализма,тј.хумани-
змапримењеногнаиндустријскодруштво.

ПрипадникдругегенерацијеФранкфуртскогкруга,односнокритич-
кетеоријејечувенисавременинемачкисоциологифилозофЈиргенХа-
бермас.ИнтелектуалнаразвојналинијаХабермасаводиодМаркса,пре-
конеомарксизмакапосмарксизмуиискоракуизњегакаконвергенцији
иинтеграцијитеориједруштвеногделовања,функционалистичкетеорије
система,итеоријесимболичкогинтеракционализма.Марксизму,који је
једанодзначајнихизворањеговихтеоријскихпогледа,Хабермасприла-
зинаосновукритичкетеоријеХоркхајмераиАдорна,алиипроширујеи
прекорачујењиховприступ.Зањегаје,марксизам„филозофијаисторије
упрактичнојнамери”,односно,„теоријакојажелидаизмениреалносту
целини”.

РадиразумевањасавременеепохенеопходнојесматраХабермасиз-
вршитиреконструкцијуисторијскогматеријализмаитонесамокаомето-
девећкаоитеорије.УстудијиРеконструкцијеисторијскогматеријали
зма,онјеобавиотајзадатакпреиспитујућињегове„основнеконцепце”и
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„основнепретпоставке”,паивршећиодређенуревизију.УХабермасовој
верзијиисторијскиматеријализамније самоучењеорадикалнимсоци-
јалнимпроменама,већиосоцијалнојеволуцији.Полазећиодтезедасу
рад и језик „старији од човека” и друштва,Хабермас доводи у питање
претпоставкуо„субјектурада”или„макросубјекту”каоијединственом
процесулинеарногнужногиузлазногразвиткадруштватокомисторије.
УважавајућизначајМарксовогпојманачинапроизводњекао„кључазаре-
конструкцију”историјеХабермасупоредо,истичезначајзнањаиоргани-
зацијезнања(организационогпринципа)уисторијскомразвоју.Уразним
епохама,друштвенимформацијама,друштвосеорганизујенаразличитим
организационимпринципимакојимасеизражавајуразличитинивоико-
лективногучења.Прелазизједнеудругуформацијуможесе,поХаберма-
суизразитикаопроменапринципаорганизациједруштва,уциљуширења
простора,заразвојпроизводнихснага,алииуспостављањеновиходноса
наспрамприродеиизмеђуљуди.

Полазећиодкритеријумаразликовањапринципаорганизације,Ха-
бермас је, насупрот ортодоксној марксистичкој поставци о првобитној
заједнициитримакласнимформацијамаибудућојбескласној,издвојио
„четиридруштвенеформације:онукојапредходивисокојкултури,тради-
ционалну,капиталистичкуипосткапиталистичку’’.86Првајепреткласна,
доксуосталекласне.Традиционалнаформацијаобухватаробовласнич-
куифеудалну,апосткапиталистичкасавременадржавносоцијалистичка
друштва.ТребаистаћидаХабермаспретпостављаи„постмодерну”дру-
штвенуформацију,каоформацијубудућности”,којаћемождабити„ум-
ноконституисанодруштво”удуху захтевакритичке теориједруштва.87
Анализирајући начин репродукције и функционисања ових формација,
Хабермасистичедајеорганизационипринциппрвеформације„примар-
наулогастаросногдобаипола”(родбинскиситем),докјепринциптра-
диционалнеформације„класнавластуполитичкомсмислу”(држава),а
принципкапиталистичке-„односнајамноградаикапитала”посредством
тржишта, докћеорганизационипринцип„постмодерне”формацијебу-
дућности бити комуникативно деловање (рационално споразумевање и
консензус,комуникативниум).

СвојимделомТеоријакомуникативногделовања,објављеногпочет-
комдеведесетихгодина,ХабермасчиниискоракизМарксовепарадигме
и стваранову теорију.Тановањегова теоријапредстављаплодотворну
комбинацијуВеберове,Парсонсове,Марксовеитеоријесимболичкогин-
теракционализма.Узаснивањусвојетеоријеонградиновкатегоријално
аналитичкиапарат,иутомсмислуелаборираосновнепојмовекаошто
су:друштвеноделовање,интереси,светживота,друштвенисистем,ре-

86 Наведенопрема:Г.Зајечарановић,СавременафилозофијаII,Ниш1995,стр.253.

87 Исто,стр.253.
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гулацијакаокомуникацијаидр.Наосновуразликеукарактеруљудских
радњи,Хабермасразликујечетиритипаделања:1)телеолошкоделање;
2)делањекоје јерегулисанонормама;3)драматуршкоделање;4)кому-
никативно делање.Онправи посебну разлику између инструменталног
деловања-радаикомуникативногделовања-интеракција.„Свакомти-
пуделања,одговарајуразличитиинтересиума(теоријскиинтерес,прак-
тичнииеманципаторски).Свакомступњуразвојадруштва,поХабермасу,
одговараступањразумевањадруштвенихчињеница(спознаје),моралног
оправдања(легитимације)иправнихнорми(регулације)”.88Уколикораз-
војовихдимензијанијемеђусобноусклађен,удруштвупостојесукоби,
кризеипромене.

Хабермас у својој теорији друштва разликује друштвену околину
или„светживота” (у коме човекживи у свакидашњициуспоставља-
јућимање-вишенепосреднеодносесадругима)оддруштвенихситема
(привредни, политички, правно-нормативни), као специфично структу-
рисаних и институционализованих образаца интеракције међу њудима.
Уисторијиљудскогдруштваизсветаживотаиздвојилисуседруштвени
системи.Друштвенисистемисеодржавајуинструменталнимделовањем
наспољнуоколину,апосебнорегулисанимстереотипизиранимкомуни-
кативнимделовањемуодносунаунутрашњуоколину,наприродусвојих
чланова.Њиховаосновнакарактеристика једастварајусистемскузави-
сностљудиигрупа,тесеонијављајукаоподанициуполитичкомсисте-
му,каоклијентиууправномсистему јавнихслужбиикаопотрошачиу
економскомсистему.89Прекомедијауправљања(каоштосутоновац,моћ,
утицај,вредност),друштвенисистемиутичунапонашањељуди,незави-
снооднепосреднеинтеракцијеибезобзиранањиховепојединачнеличне
интересе.90

Дакле, историјски посматрано, по Хабермасу, и развојем људског
друштвавременомдолазидораздвајањасистемаисветаживота,дофор-
мирањановихмодернихустанова,којепосредујумеђуљудима,којепо-
чивајунаширимначелимаинтеграциједруштва,спознаје,легитимације
ирегулације.Овесистемскеустановевременомсужавајусвојрационални
домет,постајупреуске,факторконзервацијеиблокадедруштва,губеле-
гитимацију.Уњимапреовлдаваоријентацијанановацимоћ,монетариза-
ција,бирократизацијаиполитизација.Изпроцесамодернизацијеираци-
онализациједруштва,временомсесистемпојављујекаофакторблокадеи
почињеагресивнодаделујенасветживота,настојећидаколонизирасвет
животаипретворигаумедијновчаногиполитичкогсаобраћаја.

Суштину кризе савременог друштва (капиталистичких и соција-
листичких)Хабермасјевидеоучињеницитј.тенденцији,дасесистеми
88 Љ.Р.Митровић,Социологија,Београд1997,стр.189.

89 V.Katunarić:Teorijadruštvaufrankfurtskojškoli,Zagreb1990,str.120.

90 Исто.
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шире, да сужавају слободни простор човека, покоравају „светживота”.
Главнипроблеммодерногдруштвајесте„какосачуватидруштвенисвет
одналетасистемскихструктура,односнокојисуувјетипотребнидабисе
осигуралаиразвијалааутономијасубјекатаузаједницамакојејошнису
освојене”.91ПоХабермасуизлазтребатражитиуафирмацији„комуника-
тивнерационалности”,ујачањуаутономијецивиногдруштва,уширењу
простораслободномделовањуиспоразумевањуљуди,којиумеђусобној
комуникацијидоносеразумнеодлукеутемељененарационалнојаргумен-
тацијиисагласноти(консензусу),анеујачањуауторитарнихобликавла-
стиисистемскепринуде.УтомконтестуХабермассагледаваипрогресив-
нуулогуновихдруштвенихпокрета,истичућидасесукобиумодерном
друштвупремештајуизсферепродукциониходносауобласткултуреи
политике.

Критичкатеоријадруштва,уцелинипосматрано,пружилајеизван-
редандоприносразумевањуегзистенцијалнихпроблемасавременогчо-
века.Хоркхајмер,Маркузе,ФромиХабермассуполетном,луцидномали
иаргументованомкритикоминструменталногумаинањему засноване
савременетехничкеипостваренецивилизације,теоријскиразбилинаив-
нутехнократскуверуданаучно-технолошкиразвитакаутоматскидоноси
друштвени прогрес и срећу човеку.Они су веома уверљивом анализом
економскихиполитичкиходноса,каоидуховногстањачовекаусавре-
менојиндустријскојцивилизацији,показалидајечовекразвојемнаукеи
техникеуспеодапокориприродуидаовладањом,алидајеистовремено,
њиховомнехуманомупотребом,изградиопостваренииотуђенисветуко-
мејеизгубиосвојуљудскусуштину-слободуистваралачкуиндивидуал-
ност.

Теоријски напори Хоркхајмера, Маркузеа, Фрома и Хабермаса у
трагању за новим друштвом, новом цивлизацијом, која би полазила од
људскеупотребесавремененаукеитехникеитимеобезбедиласлободан
исвестранживотчовека,нисубилитакоплодотворни.Хоркхајмерјеса
великомљудскомиинтелектуалномрезигнираношћузакључиодабудућ-
ностприпадауправљеномсвету,остављајућипритомчежњезасасвим
другачијимонимпојединцимакојизнајудајеуправљенисветнеминов-
ност,аликојиупркостомежелеинастоједасачувајуипрошире,колико
јемогуће,нештоодкултурнихсадржајаивредностикојесукарактери-
сале епоху либерализма.Фром је ново хуманије друштво видео у лику
хуманистичкогсоцијализма, тј.хуманизмапримењеногнаиндустријско
друштво,алинијепонудионикакветеоријскепостулатенакојимабито
друштво требало да почива, нити је теоријски одредиоњеговог носио-
ца.Маркузејесавременоминдустријскомкапиталистичкомдруштвукао
историјскуалтернативусупротставиосоцијализамкаоостваренуутопију
91 Исто.
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-новодруштвокојећесезасниватинановимаутентичнимипацифистич-
кимљудскимпотребама.ГотовоцеосвојтеоријскирадМаркузејепосве-
тиотрагањузасоцијалнимсубјектомтогновогдруштва,алинијеуспеода
гадокрајатеоријскијасноидентификује.Хабермасбудућедруштвовиди
каодруштво заснованона комуникативномделовањуу комепојединци
ступајуудруштвенеодносеиостварујуслободнукомуникацијукојасе
засниванарационалнимаргументимааненамоћи,штојеутопија.

6.Структуралистичкетеориједруштва

Структурализамсекаосоциолошкатеоријајавља60-тихгодинаXX
векауФранцуској.Оннастајекаокритикапросветитељско-хуманистичке
оријентацијеевропскефилозофијеинаукекоја јеусредиштесветаста-
вљалачовекаиљудскодруштво,ињеговуисторијутумачилакаорезултат
смисленогирационалногделовањаљуди.Сумњајућиумогућностдасе
самчовек,ајошмањедруштвено-историјсказбивањакојаизмичуњеговој
контроли,могуобјаснитирационалномделатношћучовека,структурали-
стисукључзаразумевањечовека,друштваиисторијепронашлиуструк-
тури,односноусистемуукомејечовексамоједанодчинилаца.

ФранцускифилозофМишелФукојеутемељивачструктуралистичке
филозофије.Онјеудвасвојаглавнадела,РечиистварииУводуархеоло
гијузнања,разрадиоосновнеонтолошко-епистемолошкепринципеструк-
турализма.„СупротноСартру,којијетрагаоиоткриваосмисаокаомотив
човековогпонашања,мисмозасебе”,истичеФуко,„пронашлинештодру-
го,другустраст,страстзапојам,заоноштобисмомоглисазнатисисте-
мом”.92РаскидсаСартромицеломхуманистичкомфилозофијомизвршен
је,поФукоовоммишљењу,наосновурезултатаистраживањауобласти
антропологије,психологијеилингвистике.ЛевиСтросуантропологијии
Лакануобластиподсвестипоказалисудасмисаонијеништадругонего
површинскоделовање,одблесакилипена.Тоштонаснајдубљеизнутра
прожимаштојепреднама,штонасдржиувременуипросторујестеси-
стем.На другој страни,Сосир ињегови следбенициистражујући језик
такођесуоткрилисистем,којијесразмерноузевшилогичан,алигдеопет
немачовекасасвојомслободомисвојомегзистенцијом.Питајућиштаје
тајанонимнисистембезсубјекта,шта јетоштомисли,Фукоодговара:
„Ја’’,вишенепостојиисадасеидезатимдаоткријемооно„се”.Постоји
безлично„се”.ТимесеуизвесномсмислувраћамонастановиштеXVII
века,алисаследећомразликомнаместоБоганестављамоЧовека,него
анонимномишљење,сазнањебезсубјектатеоријскибезидентитета.93

Објављујућиусвојојфилозофијисмртчовека,Фуконањеговоме-
сто стављаепистему.Епистема је зањегадуховна, теоријска структура

92 Наведенопрема:Н.Милошевић,Филозофијаструктурализма,Београд1980,стр.56.

93 Исто.
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којапрожимапојединцеикојаодређујењиховумисаоипонашање.Онаје
јединственознањеједнеепохекојесеформираокоједнецентралнеидеје.
Таидејасадржииначинобјашњењасветаиуправљапрактичномчовеко-
вомделатношћу.„Усвимвременима”,пишеФуко,„начиннакојиљуди
размишљају,пишу,суде,говоре,сведоуличнихразговораинајсвакоднев-
нијихсписа,чакначиннакојиљудиосећајуствари,начиннакојињихов
сензибилитетреагује,читавоњиховопонашањеодређенојеједномтео-
ријскомструктуром,којасемењасагодинамаисадруштвима,аликојаје
присутнаусвимдобимаисвимвременима.94

Поштојеепистемесхватиокаопосебнедруштвене,историјскеиду-
ховнецелинеизмеђукојихнепостојипрожимање,Фукоје,усвојојфи-
лозофији,осимчовекапоништиоиисторијукаоконтинуиранозбивање.
Зањегаосновнакарактеристикадуховногидруштвеногживотанијекон-
тинуитетвећдисконтинуитет.Анализирајућиепохекрозкоје јепрошла
европскамисао,Фукоје,зависноододносакојипостојиизмеђузнакова
иствари,издвојиотриепохе.Упрвојепохи,којатраједокрајаXVIвека,
знацисуспојенисастваримаизнањеимамагијскикарактер.Удругој,ко-
јанаступакрајемренесансе,долазидоодвајањазнањаодствариидопо-
јавезнањакојасетичуприроде,материјалногбогатстваијезика.Утрећој
епоси,којасеподударасанашимвременомуобличавасеструктуразнања
оделовимастварностикојисунапрвипогледскривени.Упроучавању
човекадолазидоњеговогразлагањанаобјективнекомпоненте,такодасе
субјективногубиуобјективном.Наступасмртчовекакаосубјекта,чиме
сефилозофијаидруштвененаукеослобађајуантропологизмаипостижу
пунунаучнузрелост.

Утемељивачструктуралистичкетеориједруштваикултурејефран-
цускиантропологисоциологКлодЛевиСтрос.Онјеусвојимбројним
делима,почеводОсновнеструктуресродства,прекоСтруктуралнеан
тропологијеиДивљемисли,доМитологике,настојаодазаснује,пресвега,
новиструктуралистичкиметод,апотоминовуструктуралистичкутеори-
јудруштваикултуре.Утомеје,какосамистиче,пошаоодлингвистич-
ко-структуралистичкогмоделаЈакобсонаиСосира,којисујезиксхватили
каосистемзнаковакојиобликујучврстуитрајнуструктурукојајекључза
разумевањеиобјашњењесвихјезиканасвету.Друштвененауке,посебно
антропологијаисоциологија,уколикожеледадођудоправихнаучнихса-
знањаодруштвуикултури,сматраСтрос,морајупопутлингвистикедасе
одрекнуистраживањапојавногидасеокренускривеном,подсвесномкоје
условљавапонашањечовекаисвеобјективнопостојећеодносеиинсти-
туцијеудруштву.Топодсвесно,заСтросаније,каозаФројда,нагонска
сферапојединца,већјеуниверзалниљудскидух,обезличенољудскоми-
шљењезаједничкокакопримитивномтакоисавременомчовеку.Људски
духпоседујеособеносвојстводаизмеђупојавауприродиидруштвуод-

94 Исто,стр.58.
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ређујеодносеизначења.Тисталниодносиивезекојесеизражавајуодго-
варајућимсимболимапредстављајуструктурукојаје,сматраСтрос,кључ
заразумевањеиобјашњењечовековогпонашања,друштвениходносаи
свихкултурнихтворевина.

Посматрајућиианализирајућидруштвоистраживачнастојидаиден-
тификујењеговреалнисадржај,смештапојавеусистемитимеихобја-
шњава.Приопажањудруштвенеструктуретребадасесагледају,наједној
страни,односисинхронијеидијахроније,анадругојстраниодносиопо-
зицијеикорелације,сматраСтрос.Односисинхронијесуфундаментални
односијерониизражавајураспоределеменатауструктури,унутрашњи
поредакструктуре.Дијахроничниодносисуслучајниипредстављајупо-
следицунесавршеностисистема,тј.постојањапразнинаусимболичком
систему.Узроцидисхармонијеусистемуелеминишусењеговимусавр-
шавањем,употпуњавањемњеговихпразнинадодатном,потпунијомсим-
болизацијом.Односиопозицијеикорелацијечинедијалектичкојединство
система.Смисаоуспостављањаодносаопозицијеусистемунијеутомеда
сесеријеиликатегоријесупротставеједнедругима,идасенатајначин
разбијејединство.Напротив,поступциуспостављањаодносаопозицијеи
корелацијеимајузациљоткривањејединствацелине.

Поштоуструктурикаологичкојцелиниувеквладахармонијаије-
динство,уњојнемаместаисторијиусмислуконтинуитета,сматраСтрос.
„Штосетичесамеисторије,онасенеможепредставитиувидуаперио-
дичнесеријечијибисмосамоједандеопознавали.Историјајеједнадис-
континуиранаскупинакојуобразујуразнеобласти,свакуобластодређује
посебнафреквенцијаидиференцијалнокодирањеоногаштојепостојало
ионогаштоједошлозањим.Прелажењесадатумакојисачињавајујед-
нуобластнадатумеиздругеобластиистојетоликонемогуће,каоипре-
лажењесареалнихнаирационалнебројеве.Тачнијеречено,датумикоји
припадајуједнојкласиирационалнисууодносунасведатумеиздругих
класа”.95

Структуралистички приступ у објашњењу друштва, осим Леви
Строса, заступао је иЛујАлтисер, такође савременифранцускифило-
зофисоциолог.Уствари,онсебесматрамарксистом,иусвојимдели-
маЗаМарксаиКакочитатиКапиталнастојидадокажекакојеМаркс
биоструктуралиста.ПремаАлтисеру,Маркс јеоко1845. годинераски-
нуосасвакомидејомкојајељудскуисторијуидруштвозасниваланасу-
штини човека.Уместо човека, слободе и хуманизма, зрелиМаркс, који
тежиобјективномнаучномсазнању,стављауцентарсвојихистражива-
њадруштвоињеговуструктуру.Заснивајућиновупроблематику,Маркс
је,сматраАлтисер,засноваоиновуметодуиновуконцепцијудруштва.
После„епистемолошкогреза”,револуционарногтеоријскогзаокрета,он
друштвонесхватавишекаопроизводчовекаиисторије,већкаосложену
структуралнуцелинукојафункционишенапринципу„надодређености”.
95 К.Л.Строс,Дивљамисао,Београд1978,стр.328.
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Овај појам, односнопринцип који је делатан уМарксовомцелокупном
опису,Маркс,сматраАлтисер,нијетеоријскиразвио.Затога,полазећи
одсуштинеукупногстваралаштвазрелогМаркса,Алтисеродређујекао
комплекснупротивречносткојеимасвојства„структуресадоминантом”,
тј.каоувекдатикомплекспротивуречностиукомениједна,паниосновна
противречност,неодређује „чистои једноставно”целокупникомплекс,
него је увекнадодређен са „инстанцом” ван свакидашњег кругапроти-
вуречности(из„другесцене”схваћенепсихоаналитички,отудаитермин
„надодређеност”).

Полазећиодоваквогсхватањапринципа„надодређености”,Алтисер
Марксову теорију структуре друштва односнодијалектику односа, еко-
номскебазеиидејненадградњенетумачиусмислудајеекономскабаза
украјњојинстанциодлучујућа.Онсматрадајеусвакојконкретнојситуа-
цијионаувекнадодређенасупердетерминантомодлучујућихдејставакоја
нисуекономскеприроде.

СтруктуралистичкетеоријеФукоа,ЛевиСтросаиАлтисеранесум-
њивопредстављају допринос у објашњењудруштва, културеиистори-
је.Онесусвојимтеоријскимпоставкама,акоништадруго,скренулепа-
жњунанекритичкосхватање,напренаглашенуулогусубјекта,човекау
друштвенимзбивањимаиназанемаривањеодноснопотцењивањеулоге
објективних,структуралнихчинилацаутимзбивањима.Међутим,исти-
цањеподсвесног,уобликуанонимногибезличногмишљења(одстране
Фукоа),илиуниверзалног,објективногибезличногдуха (одстранеЛе-
виСтроса), као јединогчиниоца који обликујеи објашњавадруштвену
структуруињенепромене,тешкојеприхватитијерсетименегирасвака
улогасубјектаудруштвено-историјскимзбивањима.Истијеслучајиса
Алтисеровомтеоријомкојадруштвенуструктуруипроменеуњојобја-
шњавапринципом„надодређености”.Ионапоричесвакуулогусубјекта
у друштвеномживоту, јер структуралне друштвене промене објашњава
деловањембезличногпринципанадодређености.

7.Феноменолошкетеориједруштва

ОветеоријезачелесусеуНемачкојупрвимдеценијамаXXвека,
каореакцијанапозитивистичкосхватањечовекаидруштва.Заговорници
ових теорија полазе од учењаЕдмундаХусерла, оснивачафеноменоло-
шкогправцафилозофији,којијетврдиодасветнепостоји„посеби”,него
самоусвестичовека.Будућидајесветсвеснапојава,његовасуштина,чо-
векуниједатанепосредновећпосредно,прекотакозванеинтенционалне
свести.Суштинуприроде,друштваичовекакаопојавнихобликасвета,
можемо-сматраХусерл-докучитисамопомоћуинтенционалнесвести,
свестикојајенепосредноусмеренанаодређенпредметспознаје-фено-
мена,икојатајпредметсазнаје,такоштогаперципираидоживљаваи
класификује.
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Наиме,премањемуиосталимфеноменолозима,појединцидолазеу
додирсaспољашњимсветомпомоћучула:вида,слуха,додира,мирисаи
укуса.Безовихпетљудскихчуланемогућејебилокаквосазнањеоспо-
љашњемсвету.Међутим,резултатичулногодносачовекапремасветуни-
судовољнидабионнаосновуњихмогаодасхватибилоштаосуштини
исмислусвета.Кадабипојединциузималисвојачулнаискустваздраво
заготово,суочилибисесабескрајниммноштвомимпресија,боја,светла,
звука,мирисаиукуса-којибибилибезсмисла.Дабисавладалитајпро-
блем,људи,сматраХусерл,организујусвојсветокосебеуфеномене:они
класификујусвојачулнаискустваустваризакојесечинидаимајузајед-
ничкекарактеристике.Таконапример,можесеправитиразликаживихи
неживихпредмета.Таразликаседаљеможеразрадитидасеживипред-
метиподеленасисареинесисаре.Сисариседаљемогуподелитинаразне
врсте,аврстесемогудаљеподелитиуразнесорте.Такољудиимајуниз
скраћенихначиназакласификацијуиразумевањесветакојијеспољашан
њиховојвластитојсвести.

ПолазећиодовихХусерловихидеја,његовученикАлфредШуц,јеу
свомделуФеноменологијаисоцијалниживотразвиосоциолошку-фено-
менолошкутеорију,којомјенастојаодафеноменолошкепоставкеприме-
ниутумачењудруштвеногживотаљуди.96УзаснивањусвојетеоријеШуц
јепошаоодпоставкеданачиннакојиљудикласификујуипридајузначе-
њаспољашњемсветуније,какојетосматраоХусерлчистоиндивудуални,
већ друштвени процес.Људи су, поњему развили тзв. „типификацију”
-концептекојеприписујукласама,стварикојеискуственодоживљавају.
Такосу:„банкарскичиновниик”,„фудбалскаутакмица”,„опрашивање”,
„дрво”,„писмо”,исл.,примеритипификације.Тетипификацијенисује-
динствене за сваког појединца, већ су заједничке припадницима једног
друштва.Онесепреносесаједногпоколењанадругоупроцесусоцијали-
зације,учењемјезика,читањемкњига,контактимаиразговоримаизмеђу
људи.

Коришћењем типификација, људи су у стању да комуницирају са
другимљудима,јерсветвиденаистиначин.Поступносвакипојединац
припадникдруштваизграђујезалихуонога,штоШуцназива„здравора-
зумскимзнањем”коједелисадругимприпадницимадруштваикојеим
омогућуједазаједноживеикомуницирају.Премдајездраворазумскозна-
њезаједничко,оно,сматраШуцнијефиксноинепроменљиво.Оносене-
престаномодификујетокоминтеракцијемеђуљудима.Истотако,исваки
појединацимајединственуживотнубиографијуидоживљаваиинтерпре-
тирасветнапомалоразличитначин,алипостојањезалихаздраворазум-
ског сазнањаомогућаваљудимада схватепоступкепонашањаи акције
другихљуди.Чинећитоонисебеуверавају,сматраШуц,дапостојепра-
вилниистабилноуређениобрасциусветуидруштвеномживотуљуди.
Дакле,поњему,људиизмеђусебестварајуилузиједаудруштвупостоји

96 Видетиопширније:A.Schutz,ThePhenomenologyoftheSocialWorld,London1972.
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стабилностиреддок,устварностипостојигомиладоживљајакојинемају
нитијасаноблик,нитијаснуформу.

Полазећи одШуцовог приступа, почетком седамдесетих година у
САД настаје посебна социолошка школа феноменолошке оријентације
под називом етнометодологија. Њен утемељивач је амерички социолог
ХаролдГарфинкел,којијеусвомпознатомделуСтудијеизетномето
дологијеформулисаотеоријско-методолошкепринципеновесоциологије
супротнеконвенционалнојсоциологији.

Полазећиодфеноменолошкогучењадасветобјективнонепосто-
јинегодаегзистирасамоунашојсвести,дагамитзв.интенционалном
свешћу конституишемо, етнометодологија се усредсређује на открива-
ње начина конституисања друштвене стварности, односно, друштвених
чињеницакаотаквихусвакодневном,непосредномискуству.Каоштоје
психоанализа,изасвеснихконструкцијаличности,трагалазаподсвесним,
дубинскимслојевима,накојимасетемељиспољавидљивопонашањепо-
јединаца,такоиетнометодологијатежидаутврдискривенесубјективне
коренедруштвеногживоталоциранеуфеномену-усвакодневномиску-
ству.Заразликуодконвенционалнесоциологијекојапостулираобјектив-
нопостојањедруштвенестварности,којаседруштвенимпојавамабави
каообјективнодатимчињеницама,безпреиспитивањатихчињеницакао
феноменазасебе,етнометодологијахоћедапреиспитадатостдруштве-
нихпојаваичињеницаидаоткријеметодепомоћукојихљудиконструи-
шудруштвенустварност.Отудаиназиветнометодологија,којиугрубом
преводузначинароднаметодологија,односно,проучавањеметодакојима
сеобичниљудислужеусвојимсвакодневнимактивностимадабиинтер-
претиралииобјашњавалидруштвенустварност.„Јаупотребљавамизраз
етнометодологија,истичеГарфинкел,даозначимистраживањарационал-
нихсвојставаиндексичнихизразаидругихпрактичнихакцијакаомогу-
ћих остварења организованих пракси у свакодневномживоту”.97Дакле,
етнометодологија се, речено језикомнеетнометодологије, бавиначином
конституисања друштвених феномена тако што истражује објашњења
свакодневнихактивностипомоћукојихпојединциунекојситуацијипока-
зујудасуњиховеакцијерационалнообјашњивеуконтекстутеситуације.

Гарфинкелједемонстрираоприменуетнометодологијеуконструк-
цији стварностиуистраживањукоје је спровеона једномуниверзитет-
скомодсекузапсихијатрију.Студентисупозванидаучествују-какоим
јеречено-уједномновомобликупсихотерапије.Одњихјетраженода
украткоизнесунекиличнипроблемувезисакојимсетражисаветида
затимпоставесаветникунизпитања.Саветникјеседеоусуседнојсоби
такодасестудентисаветникнисумогливидетиикомунициралисупреко
интерфона.Саветникјенапитањастуденатаодговараосамоса„да”или
„не”.Премдастудентитонисузнали,човексакојимсуразговаралиуоп-
штенијебиосаветник,аодговорекојесудобијалибилисуравномерно
97 H.Garfinkel,StudiesinEthnomethodology,Cliffs1967,str.11.
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подељенина„да”или„не”,докимјередоследбиоунапредодређенпрема
табелинасумицеизабранихбројева.

Упркостомештосуодговорикојесустудентидобилибилинасумице
изречени,безикаквевезесасадржајемпитања,апонекадусупротности
саранијимодговорима,онисуихоцениликаосмислене,разложнеикори-
сне.Изстудентскихкоментарасвакогодговоракојисудобили,Гарфинкел
јеизвеозакључкедасустудентидалисмисаоодговоримагдесмисланије
било, да сунаметнули ред где реданије било.Такав утисак о саветни-
ковимодговоримаизведен јеизконтекстаинтеракције -место збивања
јеодсекзапсихијатрију,азасаговорникасеверовалодајекомпетентан
психијатар.Дасустудентиидентичнеодговоредобилинадругомместуи
оддругогсаговорника,напримерукафићуодсвогколеге,вероватноби
претпоставилидајепијанилидаје„скренуосума”.

Гарфинкелсматрадаовајекспериментсасаветникомвернопоказује
поступкекојимасечлановидруштваслужеусвомсвакодневномживо-
тудаконструишудруштвенустварност.Кључнуулогуутоме,поњему,
имаменталнаактивностчлановадруштвакојуонназиваиндексираност,
акојазначидасвисудовиобилокојемпредметуилиактивностиимају
комуникацијскувредностсамоуодносунаконкретнуситуацијуизкоје
суизведени.

Полазећи од оваквог схватања начина конституисања друштвене
стварности,етнометодолозисупокушалидаоспорефункционалистичко
тумачењедруштвеногпоретка.Онисуфункционалистичкојнормативној
парадигми супротставили интерпретативну парадигму коју су развили
симболичкиинтеракционалисти.Заразликуоднормативнепарадигме,по
којојједруштвенипоредакмогућзахваљујућизаједничкимвредностима
инормамачлановадруштва,односно,спољашњимзаједничкимправили-
мапонашања,интерпретативнапарадигма,којузаговарајуетнометодоло-
зи,полазиодтогадаседруштвенипоредакконституишекрозпраксуту
мачењасвакодневнихактивностичлановадруштва.Утимпраксамалеже
основенормативногпореткаимогућностиостваривањадруштвеногпо-
нашања.

Следећи Гарфинкела, Арон Цикурел, такође угледни етнометодо-
лог, разликује две врсте правила која утичу на обликовање друштвеног
пореткаипонашањаљуди:површинскаиосновнаилиинтерпретативна.
Прваповршинскаправила су јавна, експлициранаправила која описују
друштвенуреалностспоља,собзиромнањеноунутрашњесвојство.Она
неговореништаотомекакопоједици-актериопажајуулогудругогикако
усмеравају сопственопонашање. „Површинскаправиланеобјашњавају
различитоопажањеитумачењенорми,њиховпрактикованиипримењени
карактерусвакодневномживоту.98Обавезујућикарактерправнихнорми,

98 A.Cicourel,MethodandMeasurementinSociology,NewYork1964,str.202.
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етикеција,конвенцијаидругихспољашњих,површинскихправила,могу-
ћеје,сматраЦикурел,самозахваљујућиосновним,односно,интерпрета-
тивнимправилима.Тосунеисказанаправила,смештенаусвакодневном
животу,којаучеактерекакоданаодговарајућиначинизражавајутуђаи
сопственаосећањаиочекивања.Онапредстављајунаталоженосубјектив-
ноискуствопроизведенорефлексивнимактимасвести.Кадаактерврши
некидруштвеничин,онгаможе„рефлектоватисобзиромнаоквирочеки-
вањаунутаркогасмештатипичнеелементедоживљенихобјеката”.99

Критичкипроцењујућифеноменолошке теоријеможе се закључи-
тидаонеупркоссвимнастојањима,нисунавелеубедљивеаргументеза
порицањеонтолошкогстатусадруштвенимфеноменима.Неманикаквог
ваљаногразлогадаседруштвенисветсматрамањереалнимодфизичког
ипсихичкогсвета.Сдругестране,њенаинтерпретативнапарадигмапо-
моћукојесеобјашањаваконституисањедруштвенихпојаваидруштвеног
поретка је крајњеформалистичка и једнострана. Редуковањеминтерак-
ције-основедруштвенихпојава-наинтерпретативнукомпонентуиве-
зујући ту интерпретацију за радикални ситуационизам, етнометодолози
нудеједнусасвимнереалнусликудруштва.Друштвоје,зањих,скупизо-
лованихинеповезанихстуацијакојесеостварујууапсолутномвакууму.
Међутим,ипоредовихонтолошко-теоријскихслабости,феноменолошке
теоријесенемогусасвимодбацити.Онемогубитивеомаплодотворнеу
разумевањудруштвениходносаумалимсоцијалнимгрупама.

8.Теоријеоиндустријскомипостиндустријскомдруштву

Почетком 60-тих година ХХ века у социологији се јављају поку-
шајидасезастарелипојамкласногдруштвазаменинеутралнимпојмом
индустријског или постиндустријског друштва. Заговорници таквих те-
оријскихнастојањасматрајуда јединамичанразвојнаучно-технолошке
револуције,наконДругогсветскограта,изазваорадикалнепроменеуеко-
номској, социјалној, политичкој и духовној структури савремене епохе
којеводеразвојуновогтипадруштва.Капиталистичкиисоцијалистички
друштвенисистеми,којисудоминантниусавременомсветуконвергирају
томновомтипудруштвакојенастаје.

СенСимоновуидејуоиндустријскомдруштву,каодруштвубудућ-
ности,усавременојсоциологијијемеђупрвимареафирмисаосавремени
америчкиекономистаисоциологВолтРостов.УделуЕтапеекономског
раста,саиндикативнимподнасловомАнтикомунистичкиманифест,он
јепонудионовупериодизацијуисторије којом јенастојаодадокажеда
јеиндустријализацијајединствениједнолинијскипроцескојинужнодо-
водидоновогисторијскогтипадруштва-друштвамасовнепотрошњеи
благостања.
99 Исто,стр.220.
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ПоРостову,људскодруштвојеусвомразвиткупрошлокрозпетета-
пакојесусемање-вишеправилносмењивалеследећимредом:1.Тради-
ционалнодруштвокојекарактеришенизакступањразвојапроизводних
снага и свих врста знања о природии друштву.Уњему огромна већи-
настановништваживиодпољопривреде,итрошисвештопроизведе,јер
неразвијенепроизводнеснагенеомогућавајунастанаквишкапроизвода.
Овај тип друштва доминирао је, помишљењуРостова, до појаве вели-
кихЊутновихоткрићакојасуомогућилачовекудасврсисходноуправља
својомсредином;2.Прелазнодруштвојераздобљестварањапредуслова
закаснијиполетираст.Уњемусеиндустрија,трговинаитранспортиз-
двајају као посебне делатности, а нова достигнућа науке почињу да се
примењују, пре свега у пољопривреди, али и у новој привредној грани
-индустрији.ОвомтипудруштваприпадалесуземљезападнеЕвропеу
касномXVIIиXVIIIвеку;3.Друштвоиндустријскогузлетапредставља
поРостовупреломнуетапууисторијскомразвоју.Утојетапи,којапостаје
доминантнаодсрединепрошлогавека,набазивеликихтехнолошкихизу-
маиполитичкихреволуција,долазидоинтензивногразвојаиндустријеи
општегпрогресаудруштву;4.Кретањеказреломиндустријскомдруштву
јеразвојнаетапакојукарактеришевеомависокстепенразвојапроизвод-
нихснагаисталноширењепривреднограстанасведеловепривреде.У
овој етапи, која доминира одпочеткаXXвека, растпостаје стабилан а
привредасепосленеравномерногразвојапојединихсектораприближава
равнотежиипопримапотпуностабилнуструктуру;5.Постиндустријско
друштвомасовнепотрошњеиблагостања,настајепослеДругогсветског
рата,најпреуСАДиВ.Британији,апотомсеразвијаиудругимвисоко-
развијеним земљама.Оно се засниванаприменирезултатанаучно-тех-
нолошкереволуцијеупроизводњи,штодоводидомасовнепроизводњеи
високогнационалногдохотка.Уњемујевећинаегзистенцијалнихпотре-
баљуди,захваљујућимасовнојпроизводњи,решенаиглавнадруштвена
бригајеусмеренаназадовољавањевиших,духовнихпотребачовекакоје
водењеговомразвоју.

Идејуонастајањуновогисторијскогтипадруштва,својственогда-
нашњој техничкојцивилизацији, заступаи савременифранцускифило-
зофисоциологРејмонАрон.ПолазећиодучењаАлфредаВебера,Арон
одбацује схватањеисторије као једнодимензионалног, праволинијскоги
прогресивногпроцеса.Поњему,праволинијскипрогреспостоји једино
уобластинаукеитехнике,доксеуобластикултуре,религијеиуметно-
стионнеможеопазити.Затоуобјашњењудруштвеногиполитичкограз-
витка,истичеАрон,неможесеприхватитиниМарксовамонистичкани
Шпенглероваплуралистичкаконцепција.Схватањеисторијезависиодто-
гакојасељудскаактивностсматрадоминантном,атојеизборфилозоф-
скеприроде.

Полазећиодтаквогаприступаисторији,Аронанализомсавремене
цивилизацијезакључуједасуразвојнаукеитехникеи,сањимповезан,
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снажан пораст продуктивности, постале универзалне појаве савремене
цивилизације.Њихове последице су такве да јеМарксова теорија дру-
штва,којасетемељинаучењуовишкувредностииексплоатацији,по-
сталаанахрона.УприлоговојтврдњиАроннаводистатистичкеподаткео
расподелидохоткауАмерици1953.годинекојипоказујудасуодукупно
оствареногдохотка,акционариувидупрофитадобилисвега5,5%,адаје
остатакутрошеннанаднице (76,9%),напорескеобавезепремадржави
(12,4%)инановеинвестицијепредузећа(5,2%).100

Анализирајући промене у структури савремених друштава који је
извршиотехнолошкипрогрес,Аронједошаодозакључкадајетајпро-
греспостаокључнаполугамодернеисторијеидасеможеуспешноодви-
јатикакоукапиталистичкомтакоисовјетскомсоцијалистичкомсистему,
којисудваразличитамодалитетаистетрансформације.Стогаје,сматра
он,потребностворитиновууниверзалнутеоријудруштва,којабиобухва-
тилазаједничкецрте,суштинусвихмодернихдруштава,ачијибицен-
тралнипојамбиоиндустријскодруштво.Најважнијекарактеристикетог
новогтипадруштва,којесезасниванакрупнојиндустријскојпроизводњи
поАронусу:(1)Одвојеностпредузећаодпородице;(2)Високоразвијена
технолошкаподеларада;(3)Усмереностиндустријскогпредузећаискљу-
чивона акумулацију капитала; (4)Доминација рационалногинтереса у
пословањупредузећа,безчегаононебимоглодаопстаненатржишту
и (5)Великаконцентрацијарадниканаместурада.Иакосада јошувек
постојеразликеизмеђузападногкапиталистичкогисовјетскогсоцијали-
стичкогмоделаонећеускоро,сматраАрон,нестати,кадаова друштва
будуималаистинивоживотногстандардаиистурасподелуактивногста-
новништванасекторепроизводње.

Тезуоконвергенцијизападнихкапиталистичкихиисточнихсоци-
јалистичких система заговара и савремени амерички социолог Данијел
Бел.ОнусвомпознатомделуДолазакпостиндустријскогдруштватврди
да се у капиталистичкоми социјалистичком системуодвијајумање ви-
шеидентичнепроменекојенајављујудолазакновог,постиндустријског
друштва.Тоноводруштвоунастајањуизрастаизновихинтелектуалних
технологија, информатике, кибернетике и биотехнологије, које разарају
традиционалнепривреднегранеиодносеудруштву.Уместоиндустрије,
којајепредстављалабазуиндустријскогдруштва,доминантноместоза-
узимајуделатностинаучногпројектовања,истраживањаиразвоја,каои
секторуслуга.

Ове промене, сматра Бел, изазивају трансформацију социјалне
структуре класичног индустријског друштва. Нестаје класа најамних
радника,нестајуикапиталистикаоприватнивласницијерсвојинагуби
значај.Доминантноместоудруштвукојенастајесвевишезаузимаинте-
лигенција,„стваралачкаелитанаучникаивишихстручњака,администра-

100 R.Aron,Dixhuitleanssurlasocieteindustrill,Paris1962,str.116
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тораиорганизатора”.101Политичкепартијеупостиндустријскомдруштву
губеназначају,аупрвипланизбијајупојединциикорпорације,којеосим
економскефункције задобијајуикључнудруштвенуулогу.Онепостају
снага заиспољавањеличнеиницијативе, усаглашавањеинтересаи раз-
вијањеновогквалитетаживота,којисезасниванамасовнојпотрошњи.102

У новом постиндустријском друштву, по мишљењу Бела, насту-
паи крај идеологије која је билапотребнанеразвијеним,примитивним
иаутократскимдруштвима.Утимдруштвимаидеологија јебилаоблик
рационализацијезабеду,сиромаштвоифрустрације,аистовременоимо-
билизатордасетаквостањепревазиђе.Убогатомислободномпостинду-
стријскомдруштвуидеологијесусувишне,штавише,њиховодаљепосто-
јањесматраБел,бипредстављалосметњупрогресуидемократији.

Идеју о настајању новог постинудстријског типа друштва, али са
нештодругачијимвиђењемкарактера тогадруштва, заступаи савреме-
нифранцускисоциологАленТурен.Он,каоиБелсматра,дасетоново
друштво битно разликује од класичног индустријског капиталистичког
друштвапоекономскојорганизацији,социјалномположајустановништва
исоцијалнојструктури.Новопостиндустријскоилипрограмиранодру-
штво,какогајошТуренназива,јестедруштвокојеозначавапрелазакиз
добамашинеуеруинформатике.Уњемузнањепостајеосновнапроиз-
воднаснага.Набазинаучнихсазнањатодруштвопланирасвојразвоји
непрестаносемодернизује.Ономасовномпроизводњомипотрошњомис-
корењујесиромаштвоибеду,збогчегаекономскиисвојинскисукобигубе
назначењу.

Упрограмираном,постиндустријскомдруштву-сматраТурен,су-
протно Белу, друштвени сукоби не ишчезавају, нити се ублажавају, већ
мењајусвојоснов.Поњеговимречима„излазимоиздруштваексплоата-
циједабисмоушлиудруштвоалијенције”.103Уместосупротностиизмеђу
радаикапитала,којесукарактерисалеиндустријскодруштво,упостин-
дустријскомдруштвунастајесукобизмеђууправљачаинеуправљача,од-
носноизмеђутехнократскеелитеиосталихделовадруштва.Набазитих
сукобаконституишусеновидруштвенипокретикојиобухватајусвеоне
којисупротивалијенације,противразноврснихобликадоминацијеима-
нипулације,принуднеагрегације,урбанекризе,еколошкезагађеностии
свих видова агресије и неслободе.Нови друштвенипокрети се, истиче
Турен,битноразликујуодтрадиционалних.Онипредстављајувишепо-
литичкуикултурнуакцију,негоекономску.Осимтога,нисуорганизовани
ивођениизапарата,нитисууслужбинекогпрограма,већсеослањајуна
елементеиизвестан континуитет самосвојности.Главну акциону снагу
101 D.Bell,TheComingofPostIndustrial,NewYork1973.

102 Исто,стр.288.

103 A.Turen,Postindustrijskodruštvo,Zagreb1980,str.62.
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тихпокретапредстављајумладииинтелигенција,посебноуниверзитет-
скиинаучнираднициистуденти.

Теоријскерефлексијеонастајањуновогисторијскогтипадруштва
коме,конвергирајукапиталистичкиисоцијалистичкисистеми,иакосуна
трагукрупнихдруштвенихпроменакоједоносисавременанаучно-техно-
лошкареволуција,веомасусмелеиискуственојошувекдокрајанеутеме-
љене.Неоспорнесучињенице,којенаводезаговорницитеоријеоновом
постиндустријскомдруштву,дајеприменарезултатанаучно-технолошке
револуцијеусвимсавременимдруштвима,мање-вишенезависнаодњи-
ховеполитичкеорганизације,довеладоразвојамасовнепроизводње,оп-
штегпорастанивоаживотногстандардаикрупнихпроменауструктури
радаистановништва,посебнорадноактивног,штојесоцијалнуикласну
структурудруштваучинилоразуђенијом,динамичнијомиотворенијом.

Међутим,управосаискуственогстановишта,тешкосемогуприхва-
титињиховетврдњедаудруштвукојенастајесвојинагубизначај,дасе
социјалнисукобиублажавајуиличакнестајуидатоноводруштвотежи
задовољењувишихљудскихпотребакојеводесвестраномразвојучове-
ка.Пресвега,целасавременацивилизацијасеидаљетемељи,углавном,
наприватно-својинскомодносу.Реалсоцијализам,којијетежиодагради
новедруштвенеодносенанегацијиприватнесвојине,управопоследњих
годинадоживљаваисторијскикрах,докјеакционарскасвојина,којаједо-
минантансвојинскиобликусавременомкапитализму,посвојојсуштини
исвојимпоследицама,приватнасвојина.Сдругестране,научно-техно-
лошкареволуција,иакоједопринелаповећањуживотногстандардасвих
слојевастановништва,нијеукинуланитиублажиласоцијалнесукобе,на-
против,извори,поводииносиоцисоцијалнихсукобљавањасуумножени.
Усавременомдруштву,какоједоброуочиоТурен,социјалниконфликти
сенеодвијају,каораније,самоуекономскојсферииизмеђудвеосновне
класе,већсеширенаполитички,етничкиикултурниплангдесепојављу-
јуновиносиоцисукоба.Такође,усвимсавременимдруштвимаинаЗапа-
дуинаИстоку,какотоуверљивопоказујузаговорницикритичкетеорије
друштва,штоуосновиприхватаиТурен,човекуследнехуманеупотребе
наукеитехникепостајезависнији,неслободнијииотуђенијинегоштоје
ранијебио.

9.Постмодернетеориједруштва

ОветеоријесунасталекрајемXXвека,најпреукругуфранцуских
постструктуралиста, као израз покушаја тражења нових теоријских од-
говоранапроблемесавременогдруштваиистовременекритикесвеобу-
хватнихконцепцијаодруштву.104ПослеФранцуске,идејепостмодернесе
брзоширеиразвијајуудругимделовимаЕвропеиСАД.Каозачетници
овихидејанајчешћесепомињуфранцускифилозофиЖанФрансоаЛи-
104 Љ.Р.Митровић,Творциновихпарадигмиусоциологији,Београд2008,стр.79.
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отар,ЖакДеридаиМишелФуко,каоисоциологЖанБодријар.Онису
сеупочеткуинтересовализафункцијејезикаиванјезичкустварностпу-
тем језика,што јенаслеђенонепосредноодструктуралиста,апотомсу
сеусмеравалинакритикетрадиционалнихфилозофских,особитомарк-
систичких,становиштаопојединимпитањима.КакоуказујеБатлер,‘’ве-
ћинафранцускихинтелектуалацакојисупостмодернизмудалитеоријско
надахнућеделовалајеунутарширемарксистичкепарадигме’’.105Уокви-
рима постмодерне успостављен је један прилично дисперзиван корпус
идејакојесухетерогенеинемајучврст,непоколебљивидентитет.Затосе
усоциолошкојлитературичестоуказујеинадруге,сроднетеоријскекон-
цепције, каошто су:Урлиха Бекаризично друштво,МануелаКастелса
умреженодруштвоиЕнтонијаГиденсадруштвенарефлексивност.

Изразомпостмодерна илипостмодернизам означава се европски
правац у уметности,филозофији, књижевности,музици, архитектурии
свеукупноукултурискрајаXXвека,којисеисторијскиифилозофски
позиционирауодносунамодернизамкаоњеговасупротностиликаокри-
тичкареакцијанамодернизам,односнокаоантитезаиликонсеквенцамо-
дернизма,алисеуистимахповезујеисаразличитимпројектимамодерни-
зма(дадаизам,кубизам,конструктивизам,експресионизамитд).106Израз
постмодернизампрвипутјеупотребиобританскисликарВоткинс(John
WatkinsChapman)још1870.годинекадајеговориоопостмодерномсти-
лусликања,апотомнемачкифилозофРудолфПанвиц(RudolfPannwitz),
1917.године,какобиописаофилозофскиорјентисанукултуру.Каснијесе
постмодернизмомсвеучесталијеозначавајуновавиђењаиправциураз-
личитимобластимадуховног стваралаштва.Основни елементипостмо-
дернизмасу:негацијаконцепцијајединеистине,оспоравањеидејеолине-
арномисторијскомразвојуиулозисубјектаутоме,плурализаммишљења
иистицањеалтернативнихприступавиђењусвета.Честосеуказујеида
јепостмодернизамизразразочарењанеуспехомвеликихмодернистичких
пројеката,каоштосууниверзалнаправдаиеманципацијачовека.Постмо-
дернизамоспоравасвештоимацеловитипогледнасветиистиченекохе-
рентност,фрагментарностиминимализам,алиуједнопретендуједабуде
целовитипогледнасвет.Истовремено,постмодернизамјејаконеодређен,
можебитианалоганирелативизму,такодапостмодерноможебитисве.

Постмодернаструјамишљењаодруштвупотеклајеиздуховнеси-
туације наконшесдесетих година, када се смањује снага „великих„ те-
оријских парадигми, (марксизма, структурализма, функционализма), а
спознајниинтересусмераванакритичкудеконструкцијуцелокупнемо-

105 C.Butler,Postmodernizam,Sarajevo2007,str.7.

106 Ј.Ахметагић,Унутрашњастранапостмодернизма:погледнатеорију,Београд2006,стр.
22.
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дерностиусветлуепистемолошкогрелативизмаиисцрпљеностифунда-
менталнихреференцизнања(просветитељство,рационализам,еволуци-
онизам,напредак,универзалностразума,линеарниразвојдруштваитд).
Преиспитујућипривременостпојмова,каоштосу:субјекат,поредак,сми-
саоилиидентитет,постмодернадолазисамодоњиховогразарања,такода
једеконструкцијаједноодбитнихобележјапостмодернe.Деконструкци-
јаје,усуштини,критикапројектаоапсолутномзнању,којајезапажена
јошкодНичеаиДилтајаибилазаступљенауцелокупнојрадикалнојфи-
лозофијиXIXиXXвека.107Деконструкцијаразличитихаспекатамодер-
ностиуглавномјеизраженакрозсумњуопостојањупоузданихестетских
иморалнихвредности.Зато,постмодерна‘’тврдећидаништанијепоузда-
но,ништанијестабилно,данепостојеникаквисигурникритеријуми,али
уистимахопстајеуулозискретничаракултурногживота’’.108Отудасе
постмодерназалажезазадовољавањерелативнимвредностимаипоме-
рипросечнељудскепријемчивости,пасезатоинајчешћевидикаооблик
масовнекултурекојаподстичепотребузабрзимихедонистичкимзадово-
љењимасавременогчовека.

Овомприликомсеуказујенатеоријскеконцептетрикључнааутора
постмодерне друштвенемисли:ЖанаФрансоаЛиотара,Жана Бодрија-
раиФредрикаЏејмсона.Овиауторису,премарелевантнојлитературио
постмодернојмисли,најутицајнијитеоретичарикојисутокомосмдесетих
годинаусвојимрадовимадефинисалинајважнијетеоријскеконцепције
за разумевање постмодерне. Лиотар је кључни мислилац у теоријском
дефинисању постмодерног стања. Бодријар је један од најистакнутијих
постмодернихтеоретичараикритичарпостмодерногдруштва,аЏејмсон
опостмодернипишекаоостањуукултуриудруштвимакасногкапита-
лизма.

ЖанФрансоаЛиотар(JeanFrançoisLyotard1924-1998)јепрвими-
слилацкојиједефинисаотеоријскиконцептопостмодернииизложиоу
делуПостмодерностање(1979).Овакњигаубрзопостајевеомазнача-
јано,утицајноинезаобилазноштивоусвимдисциплинамакојесебаве
питањимамодернеипостмодерне.Уњојсусадржанеосновнеидејекоје
Лиотарразвијаанализирајућистањеузападнимдруштвимаудругојпо-
ловиниXXвека.ВећутомпериодуЛиотарјеуочионајважниједруштве-
нетенденцијеузачеткукојесусе,какојевремеодмицало,свевишеради-
кализовале.

Основна идеја којуЛиотар елаборира у дефинисањупостмодерне
јестењеноразумевањекаокрајувеликихпричаилиметанарација,одно-
107 M.Ferraris,‘’Postmodernaidekonstrukcijamodernog’’uPostmodernanovaepohailizabluda?,

Zagreb,1988,83-94,str.89.

108 Ј.Ахметагић,Исто,стр.16.
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снокаокрајуповерењауњих.Кодњегавезамодернеипостмодерненије
једнослојна, јерсеоненеодносекаодваисторијскапериодакојиследе
једандруги, већсувишеструкоповезане.Лиотароводговорнапитање:
Шта је постмодерна?, произилази из целокупне анализе стања знања у
западнимдруштвимаипреиспитивањемкључнихпроцесаидруштвено
условљенихкритеријуманаосновукојихсевреднујезнање.Онистражује
врстезнањакојасеквалификујукаовредна,заштасекористеикоимима
приступ.Постмодерностањеотпочињереченицом:‘’Нашараднахипо-
тезадазнањемењастатусуистовремекададруштваулазеутакозвано
постиндустријскодоба,акултуреутакозванопостмодернодоба’’.109Ис-
траживањезнањанијесамопосебициљ,већјеконачнициљуказивањена
консеквенцекојепроменезнањаимајуподруштво,апотом,утицајиових
променанасвакодневниживот.Лиотарговоридапроменеутехнологијии
комуникацији,наконДругогсветскограта,утичукаконатрансмисијузна-
њатакоинасамознање.Тосенеизражавасамоусавременимтехноло-
шкимдостигнућимаубрзојкомуникацији,порастуефикасностиуобради
искладиштењуподатака,већусвеопштемпреображајумењасеиприрода
знања.Старипринциппокомејестицањезнањанеодвојивоодобразова-
њаљуди,премаЛиотару,постајепревазиђен.Односгенераторазнањаи
његовихкорисникасесадамењаумеханичкипроцеспроизводњезнањаи
његовепотрошње:‘’Знањејестеибићепроизведенозапродају’’.110Дакле,
знањејепопримилоформуробекојасепродајеикупујенатржишту.Оно
постајенајтраженијиресурсусавременомсветуомогућавајући,онимако-
јигапоседују,глобалнудоминацијунасветскојсцени.Борбазамоћћесе,
премаЛиотаровомсхватању,водитикаоборбазазнањекаоштосенекада
водилаборбазаресурсепопутугља,злата,нафтеиобрадивогземљишта.
Чакјемогућеданекекорпорацијепостанупреснажнеуодносунадржа-
вуидајепотиснуубудућојекономији,базиранојнапроизводњизнања.
Тврдећиданаучнознањенијејединиобликзнања,Лиотарправиразлику
измеђудваобликазнања:научногинаративног.Научнознањеникаданије
представљалосвеукупнознање,онојеувекпостојалокаодеосвеукупног
знања.

Удефинисањупостмодерногстања,Лиотарвеликупажњупосвећу-
јенаративима,којепоседујесваказаједница,атепричеслужеобјашњава-
њусадашњегпореткаствари,прошлостииевентуалногразвојадогађаја
убудућности.ИзразнаративкодЛиотараобухватакњижевност,митове,
верскауверењаисвеврстедискурсазаобјашњењестварностиилипоје-
динихдогађаја.Целокупнаисторијасесагледавакаопричаодогађајима

109 Ф.Ж.Лиотар,Постмодерностање,НовиСад1988,стр.8.

110 Исто,стр.11.
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изпрошлостиасоциологијакаообјашњењедруштваињеговогутицаја
на индивидуе.Такође, теорије и истраживањаприроднихнаука добија-
јунаративнуформу,сразликомштојењиховапреокупацијаобјашњење
физичкогсвета.Утежњиданамобјаснесветоконас,чакиматематичари
користенаративдабиизложилисвојетеоријеиналазе.Затобисемогло
закључитиданаративистојеуосновисвакогљудскогискустваизаједни-
це.Онинамговорекосмоми,одакледолазимо,дајунамсмерницепри
одлучивањуидоношењусудоваосветуукомеживимо.Различитеврсте
наративасекористеуразличитимдискурсимаипратеихразличитапра-
вилаинаосновуњихседоносеодлукеовалидностиисказаунекојнауч-
нојобласти.

ДискурсеЛиотарсхватакаојезичкеигре,апостојањејезичкихигара
објашњавасатриопсервације.Прво,постојећаправилаујезичкимигра-
манисустварприродногпоретка,већсуонадруштвена,тојестљудска
творевина.Друго,свакиисказпредстављапотезупартијиигара.Треће,
услучајуданемаправила,неманиигре,асамонезнатнаизменаправила
мењаприродуигре.Изовиходређењапроистичедаједруштво,какоЛи-
отаруказује,творевинајезичкихправилауоквирупојединачнихигара,па
јеиструктурадруштвасачињенајеодправилапомоћукојихсеодлучујео
легитимностинекогпотеза.Наистиначин,какодискурсиимајуразличи-
таправила,такоидруштваимајудругачијеформеуређења.Каосубјекти
унутарнекогдруштва,животипојединацаналазесеизмеђумноштваје-
зичкихигара,чијаправилакројењиховеидентитете.Организацијазнања
једногдруштваодређујеидентитетепојединаца,затосесасвимлогично
постављајупитања:какосупојединејезичкеигреповезане,изаштопоје-
динадруштваимајуразличитеначинеорганизацијејезичкихигара?Тоје
кључноместоуЛиотаровомвиђењупостмодерне,јеронтууводиизраз
метанаратив.

Самаорганизацијанаративаијезичкихигара,премаЛиотару,усло-
вљена је метанаративима. Израз метанаратив имплицира да се ради о
нечемуштоприпада вишемредуи чиме се објашњавафункционисање
наратива.Однајранијихдруштавападоданас,метанаративисуусвим
људскимзаједницамабилисуштинскаосновадруштваизнањакојимсусе
људикористилиусвакодневномживоту.Крозанализуприповедањапри-
чаупримитивнимдруштвима,Лиотардоказујекакојеједнонеразвијено
друштвоодређенотимпричамаиначиномнакојисуонеизречене.Приче
обезбеђујусазнањаопрошлостидајућипотпорустварањуидентитетаљу-
дипримитивногдруштва,каоиправилакоихказује,штасмедасечини
укултуриикоимаправодаихслуша.ПремаЛиотарутосуметанаративи
базиранинаодносупрошлостиисадашњостикарактеристичнизапред-
модернекултуре.Усупротностиовоместојевеликепричеилиметанара-
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тивимодерне.Ониговореољудскомцивилизацијскомпрогресу.Кључна
разликаодтрадиционалногтипанаратива јестедасунаративимодерне
окренутибудућностииказујунакојиначинћесавременипроблемиби-
типревазиђени.Лиотарделиметанаративемодерненадваосновнатипа:
спекулативнеиметанаративееманципације.Спекулативниметанаративи
чиницелокупнознање,којесенепрестаноувећаваууверењудаћетодо-
вестидонапреткауљудскомдруштву,акаонајбољипримерзатоЛио-
таруказујенаХегеловуфилозофију.Адругитипмодерногметанаратива
посвећенјељудскојеманципацији,којијесамоусловкаконачномциљу
-остварењуљудскеслободе.Лиотартврдидаовајметанаративпочиње
саФранцускомреволуцијом,агодиненаконРеволуцијебилесупрожете
идејомдаћеуниверзалнообразовањеослободитиљудеодлажнихверова-
ња,каоштосумистицизамирелигијскедогме.Удобапросветитељства
наглашаваноједаљудитребадаодбацерелигијуипреузмуконтролунад
својимживотима.Марксистичкаверзијаовогметанаративаистичеидеју
ослобођењарадникаодексплоатацијеиразвијањењиховихмогућности
зауправљањевластитимживотима.Усвакомобликуукомсепојављивао
овајметанаративувексепостављалакаоциљљудскаслободаоднекевр-
стетлачења.

Спекулативниметанаративиметанаративљудскееманципацијесу
двакључнаметнаративамодерне.Иакосуразличити,ониимајудодир-
нихтачака,атојезнање,којеуобаметнаративазаузимацентралноместо.
Метанаративимодернепредвиђајудасељудскиродкрећенапутудоап-
солутног знањаи универзалне еманципације.А трансформација знања,
којајенаступилатокомдругеполовинеXXвека,довелајеусумњумета-
наративемодерне.Знањејепочелодасеорганизујенасасвимдрукчијим
принципима.111Уместојединственогиуниверзалногциљаљудскеслобо-
де,постмодернознањејеорганизованонаосновукритеријумаефикасно-
стиипрофитабилности.Ширењекапитализманаглобалномнивоуиубр-
занразвојтехнологије,наконДругогсветскограта,окончалисусудбину
метанаративамодерне.

Упостмодерномстањукапитализам је,премаЛиотару,постаово-
дећа сила која управља откривањемновихи употребом већ постојећих
знањаусавременомдруштву.Научницисеналазеподпритискомкапи-
талакојиодњихзахтеварешењазаомогућавањештолакшепроизводње
ипотрошњедобара у циљуостваривањашто већег профита.Тежња за
спознајомистинеидостизањемправде,којисубилиглавнициљевимета-
наративамодерне,упостмодерномдруштвунемајууниверзалноважење.
111 ‘’Усавременомдруштвуикултури,постиндустријскомдруштву,постмодернојкултури,пи-

тањелегитимацијезнањапостављасеудругимтерминима.Великапричајеизгубилаверодо-
стојност,макакавјојначинуједињавањабиопридаван:икакоспекулативнапричаикаоприча
оеманципацији’’(Исто,стр.62).
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Овасуштинскапроменаприродеистатусазнањаоставилајепоследице
иначовековидентитет.Уследдеструкцијеметанаративанестали су је-
динствениидентитетизапојединцеидруштва.Уместопојединцапостоје
саморазличитесупротстављенеперспективеоморалнимиполитичким
питањимауоквируједногфрагментираногдруштва.Повратакстаромод-
носупремаметанаративима,премаЛиотару,нијерешењеуборбипротив
капитализма.Једининачинкојимљудимогудасесупротставеглобалној
доминацијикапитализмајестеповећањебројаифрагментацијејезичких
игараштобиомогућилоотворенијеиплуралистичкиједруштво.Главна
претњасакојомсесучељавајуљудиупостмодернимдруштвимаје,како
указујеЛиотар,редукцијаисвођењезнањасамонакритеријумкапитали-
стичкеефикасности,каоштојетенденцијаидасесвештопостојипод-
ведеподтајсистемфункционисања.Уједно,онистиче,дапостмодерно
стањенијетакводаостављаљудебезикаквенаде.Безобзиранатошто
универзалнеправденема,ипакпостојирешењекојебиомогућилодасе
досегнедоправдекојанијебазирананаконсензусу:‘’Консензусјепостао
сумњиваизастарелавредност.Оноштонијепосталозастарелоисумњиво
јестеправда’’.112Остваривањеправдеупостмодернимдруштвимаогледа
сеустварањумогућностидасечујесвакииндивидуалнинаративусвој
својојразличитости.

Жан Франсоа Лиотар је кључни мислилац теоријског утемељења
постмодерногстања.Утоме,онполазиодподеледруштванатрадицио-
налнаимодерна.Традиционалнадруштванаосновупрошлостиобјашња-
вају садашњост, амодернаполазе од садашњостиинуде светлу визију
будућности.Лиотаристичедајепостмодернадеомодернеисмештајеу
просторзападнихкапиталистичкихдруштава.Постмодернасетранспо-
нујекаокомерцијализацијазнањаинауке,којасвојуевалуацијусвевише
добијанатржиштууместоуостваривањууниверзалнихљудскихидеала
и циљева прокламованих просветитељством.Лиотарова теорија посмо-
дерногстањанаишлајенамногекритике,алисењемууглавномнајвише
замеразатоштоје‘’запаоунизпарадокса’’.113Тосепревасходноодноси
нањеговекритикеметанаратива,докистовременоионсамформулише
општегенерализацијеоправцуљудскогразвојаиизносиморалнесудове
оњеговојпожељности.

Жан Бодријар (Jean Baudrillard 1929-2007) је у својим делима на
особенначинразвиоидејеопостмодернизмуикритиковаопостмодерно
друштво.Онјесматранводећимпостмодернистом,адапритомусвојим
делима готоводаине спомињеречпостмодерно.Написао великиброј
књигапосвећениханализисавременогдруштваикултуре,уметности,као
112 Исто,стр.108.

113 M.Haralambos,M.Holborn,Sociologijatemeiperspektive,Zagreb2002,str.1071.
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идругихфеноменасавремености,гдепостојиврлоуочљивојезгроњего-
вогпромишљањастварностикрозтеоријусимулације.Основеоветеори-
јесемогунаћиукњизиСимболичкаразменаисмрт(1976),апотомсу
разрађенеукњигамаСимулакрумиисимулација(1985)иАмерика(1986).
Бодријарпишевеомаразуђеноофеноменимасадашњицеузкоришћење
врлоспецифичнихтерминакаоштосу:хиперреално,симулација,симу-
лакрум,илузија,имплозијаизавођење.

Бодријарполазиодоценедајесавременодруштвоушлоунову,раз-
личитуфазу, а тапромена семоженарочито видетина језикуи знању.
Друштвосеодмаклоодфазеукојојједоминиралапрозводњаиразмена
материјалнихдобара.Њихјезаменилакуповинаипродајазнаковаисли-
какојенемајуготовоникаквевезесастварношћу.114Бодријаранализира
настанакзнаковауљудскојкултурииуказујенањиховразвитаккрозче-
тириосновнефазе:Упрвојфазизнацису‘’одразитемељнестварности’’
(речи,сликеитд);удругојфазизнак‘’прикриваипервертираједандео
темељнестварности’’;утрећојфазизнак‘’маскираодсутностједногдела
темељнестварности’’(например:иконемогуприкритичињеницудаБог
непостоји);иучетвртојфазизнакови‘’вишенемајуникаквевезесбило
каквомстварношћу-онипостајувластитичистисимулакрум’’.115Дакле,
симулакрумјесликанечегаштонепостојииштоникаданијепостојало.

Mодернодруштвојеутемељенонапроизводњииразменислободно
лебдећихсликаизнакова,којинемајуникаквевезесаствариманакојесе
односе.Овугенерализацију,Бодријарилуструјемногобројнимпримери-
ма,нарочитоукњизиАмерика.Америкајепарадигмазасвењеговетеориј-
скепоставкеосимулацији,нестанкусмислаиидеологије,игривизуелних
знаковакојинеозначавајуништа.БодријартврдидајеАмериканаликги-
гантскомхолограму,јерјесвакаинформацијасадржанаусвимњенимпо-
јединачнимделовима.Стварисусачињенеоднекемањестварнесупстан-
це,окрећусеипомерајуупразниниуследнекогспецијалногефектакоји
насопчињава,свејенестварно,свејепродуктсимулацијекојајеприкрила
реалност.Америка јепотпунипроизводсимулацијеназвансимулакрум,
пустињабесмислаили,какотоончестонапомиње,остваренаутопија.Све
сеуАмерицизасниванаједномсветлосномзракукојибиуследпрекида
довеодораспршавањаилузијеинестанкаамеричкестварности.Бодријар
постмодерностАмерикеизводиизсопственетеоријеосимулацијиствар-
ности,објашњавајућијеукључухиперреалног.Ахиперреалностјеједан
одњеговихглавнихтерминаитојекључоногаштојеБодријарсматрао
постмодерним.РадисеофикцијиАмерикеукојујеонушао.Премањему
Америкавладасветомнаосновуфикцијеосеби,онајенештоштоусвакој
114 Џ.Рицер,Савременасоциолошкатеоријаињеникласичникорени,Београд2009,стр.362-

367.

115 Ж.Бодријар,Симулакрумиисимулација,НовиСад1991,стр.10.
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својојпојединостипревазилазисведосадпостојеће.ЗатоБодријарпише
оосећањусимулацијеуједној,посвемусудећи,зањегапотпунопостмо-
дернојземљи:‘’Американијенисан,ниреалност,тојехиперреалност.
Тојехиперреалностјерјетоутопијакојајеодпочеткапроживљаванакао
дајеостварена’’.116Апотом,говоридасеистинаоАмерициможеуказа-
тисамоЕвропљанима,јерсамоонимогу‘’уочитисавршенисимулакрум,
симулакрумиманентостииматеријалнетранскрипцијесвихвредности’’,
јерАмериканци‘’немајуосећајзасимулацију’’затоштосуонињеноса-
вршенооличење,њенприказ.ЗатосуАмерикаиАмериканци‘’идеалан
предметзаанализусвихмогућихваријатетасавременогсвета’’.117

Уилузијикоју ствараАмерика,премаБодријару, све једоступно.
Свејеподвојенокрозсимулацију,каотероризамкрозмодуимедије,до-
гађајикрозтелевизијуимисликрозписање.Каодајетадоступностсвега
штопостојиуфункцијирекламе.Свејеовопотребноуданашњемсветуза
тренутноодсликавањекојејелишенобилокакведубине.Бодријаризјед-
начаваАмерикусарадикализацијоммодернизмаузистовременонаглаша-
вањедајетодруштвоодувекбилоослобођеноодфеудализмаитрадиција
које проистичу из историје европског континента.КрајЕвропе, који се
одиграоуАмерици,можедобитизначењекрајамодернизма,алиинаста-
накпостмодерногдруштваослобођеногтрадицијеиисторије.Револуције
итерор,којисусеодигралиуЕвропи,остварилисусеуАмерицинанаје-
фикаснијиинајпрактичнијиначин.ПотпунуантитезуЕвропепредставља
Калифорнија.ПремаБодријару,она јесупер-Америка.Калифорнијакао
таква јеантитезааутентичнојЕвропиионасеустоличилакаокраљица
симулакрума,неисторичностиинеаутентичности.Калифорнија‘’имасву
снагусимулакрума(...)светскосредиштенеаутентичности(...)онајехи-
перреалновитална(...)огледалонашедекаденције’’.118Бодријартврдида
уњојнепостојиништаоргиналнонегојесвепреузетоизЕвропеипоново
јојвраћено,алисадаочишћеноодбилокаквогсмисла.Калифорнија,али
сањомицелаАмерика,револуционарномдухуЕвропљанасупротставља
симулакрумкаопривид.МодернизамиЕвропаутомпроцесунестају,док
Дизниленд,филмителевизијаостајукаојединастварност.

ЛоцирајућиАмерикукаоцентарсавременогсветаукомејемодер-
ностскончалаилидоживеласвојурадикализацију,Бодријартврдидаона
постајеобразацкакомесеокрећеостатаксвета.Међутим,безобзирана
светенденције,онзапажада,коликогодсеЕвропљанибудутрудилида
сеприлагодеАмерици,онаћеимостатиизвандомашаја,каоштоћеса
другестране,европскидухисторичностиитрансценденталностиостати
неприступачанАмериканцима.Такође,низемљеТрећегсветанећебити
способнедаусвојеиинтернализујудемократскевредностиидухтехно-

116 Ж.Бодријар,Америка,Београд1993,стр.30.

117 Исто.

118 Исто,стр.103.
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прогреса.Европскипроблемјеутомештосуидеалиреволуције,напретка
ислободенесталипренегоштосубилиостварени.Концептмодерности
каораскидасаисторијомникаданећебитидеоЕвропе,јерјеонаизмисли-
лафеудализам,буржоазију,идеологијуиреволуцију.Светеидејеимају
јединосмислазаЕвропљане,асвикојисухтелидаимитирајуевропске
идеалебилисусмешнисматраБодријар.‘’Америкајебилауприлицида
направирезиуспоставирадикалнумодерност:модерностједаклеориги-
налнатуинигдевише.Мијејединоможемоподражаватиинеможемојој
пркоситинањеномтерену’’.119ИзовогасеможезакључитидаБодријар
схватањепостмодерног везујеискључиво заАмерику.Без обзирана то
штоконстатуједајеамеричкиутицајогроманидасвитежеамериканиза-
цијиуданашњемсвету,постмодернајестеодређенаискључивокаоаме-
ричкифеноменкојиукључујепросторхиперреалног,симулације,празни-
непустиње,фрагментацијуградоваиосталихфеноменакојејеонописао.

ЖанБодријарусвојимразматрањимасавременогдруштваикултуре
полазиодоценадајесавременодруштвоодмаклоодфазеукојојједоми-
ниралапрозводњаидајесредишњувредносткуповинеипродајематери-
јалнихдобаразаменилакуповинаипродајазнаковаисликакојенемају
готовоникаквевезесастварношћу.Уместоекономијенадруштвенижи-
вотнајвишеутичузнациислике.Људиреагујунасликеизмедија,анена
стварнеличности,догађајеилиместа.Онпостмодернизамразматракао
радикалнумодерност,светхиперреалности,феноменсакојимсесусреоу
Америци.Бодријаровасхватањапостмодернизмаиставовиосветухипер-
реалностинајвишесуизложеникритици:да‘’пишеврлоапстрактно’’и
дасвојеаргументепоткрепљујепримерима‘’ализасвојетврдњененуди
суставнедоказе’’.120Дакле,речјеотомедањеговначинизражавањанема
строгунаучнуформу,дајеоннагранициизмеђунаучногилитерарног,
штојекарактеристичноизамногедругепостмодернисте.

ФредрикЏејмсон(FredricJameson1934-)усвомесејуПостмодер
низамипотрошачкодруштво(1983),којијевећнареднегодинеобјављен
поднасловомПостмодернизамиликултурналогикакасногкапитализма
(1984),каоиукаснијимрадовима,опостмодернипишекаоостањуукул-
туриудруштвимакасногкапитализма.Онуказуједајереализамбиоста-
њеукултурираногкапитализмадеветнаестогвека,амодернизамјевезан
за зреликапитализампочеткомдвадесетогвека,док јепостмодернизам
културна логика касног капитализма. У анализама касног капитализма,
Џејмсон налази инспирацију у истоименој студији ЕрнестаМанделе.121
Касникапитализамскрајадвадесетогвека,премаЏејмсону,имапотпуно
119 Исто,стр.80-81.

120 М.Хараламбос,М.Холборн,Исто,стр.1072.

121 F.Džejmson,‘’Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma’’uPostmoderna:novaepo
hailizabluda,Zagreb1988,187-232,str.189.
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другачијуекономскулогикуитехнолошкуосновуодоногиздеветнаестог
века,јерсвемањељудирадиуфабрикамаасвевишеутерцијалномсек-
торукојијевезанзапроизводњуинформација,докпознавањеинформаци-
онихтехнологијапостајекритеријумзазапошљавање.Каоштоимаеко-
номскулогику,капитализамнаистиначинимаисвојукултурнулогику.

Заразликуоддругихпостмодернихтеоретичара,Џејмсонинакон
осамдесетиходбацујетврдњедаизмеђуранијихобликакапитализамаи
данашњегпостојидисконтинуитет.Онсматрадатребаиданасспекулиса-
тисамарксизмом,јеркаоштојеЛењинутврдиодапостојиидругаетапа
капитализма-империјализам,којиукључујескуппотпуноновихпроце-
са,алиуздаљудоминацијумотивапрофитаиакумулацијекапитала;тако
исто јемогућеутврдитидапостојитрећафазауразвојукапитализмаи
дањојодговаракултурналогика-постмодернизам.Трећафазауразвоју
капитализмау економској сферидоносидалеко веће освајање светских
тржиштаноштоседогодилоуимперијализму,ацеопроцесукључујечи-
тавнизнових технолошкихдостигнућа, каошто су атомска енергија и
информатичкетехнологије.ПремаЏејмсону,поштосмоидаљеуједном
обликукапитализма,марксистичкаобјашњењаидаљевреде.Радисесамо
омодификацијикапитализмауосновиистог,алисаизменамаукултур-
нојиекономскојсфери.Удругојфазикапитализма,названојимперијали-
зам,владаојемодернизамукултури,уметностииначинумишљењаито
јепредстављалоодлучнираскидсаоблицимакапитализмадеветнаестог
века.Напотпуноистиначин,какоЏејмсонкаже,садапостмодерноста-
њеодговаратрећојетапиуразвојукапитализма.Пресуднапроменакоју
једонеопостмодернизамуодносунамодернизамјетоштоје‘’естетска
производња данас постала интегрисана у робнупроизводњу’’.122 Распа-
домСовјетскогсавеза,глобалномдоминацијомамеричкогнеолибералног
капитализмаипојавоминтернетакаомедијскогсредствазаповезивање
људиширомсвета,сличноБодријару,Џејмсонсматрадајецелокупнагло-
балнааипакамеричкапостмодернакултура,унутрашњииспољашњииз-
разчитавогновогталасаамеричкевојнеиекономскедоминацијеширом
света.

У разматрању постмодернизма, Џејмсон улази преко уметности,
дабисветопрошириокаснијенацелокупнукултуруидруштво.Своју
анализупочињенабрајањемаутораиправацаусавременојуметностико-
јипредстављајупримерепостмодернизма супротстављене етаблираним
облицимамодернизма. Бранећи становиште да је постмодернизамнова
културналогика,онизносинеколикоодредницакључнихзапостмодерну
културу.Например,постмодернаестетскапроизводњајепосталапотпуно
интегрисанауробнупроизводњу.Свевећаекономскажурбаупроизвод-

122 Исто,стр.191.
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њиновихробасвихврстапридајеполакоестетскојиновацијииекспери-
ментисањудоминантнуфункцијуипозицију.Економскепотребепостају
уочљивеусвимоблицимаинституционалнеподршкеновијојуметности
прекофондација,субвенцијаимузеја.Културапостмодернизмајефасци-
ниранадеградиранимпризоримакичаинеукуса.Тојекултуратрећера-
зреднихТВсерија,реклама,холивудскихфилмова,аеродромскејефтине
књиге,популарнебиографијеитд.Међутим,нијебрисањеграницаизме-
ђувисокеуметностиипопуларнекултурејединаодликапостмодерне,већ
постојијошмноштвопојава‘’новеплиткостикојаимасвојепродужетке
какоусавременојтеорији,такоиучитавојновојкултурипредставе(ima-
ge)иливарљивезамене(simulacrum)’’.123

ЗаразумевањеЏејмсоновогпоимањапостмодерне,кључнесудве
категорије:пастишишизофренија.Пастиш,каоимитацијанекадашњих
јединственихстиловаизражавања,категоријајекојадоминирапостмодер-
ном.НапримерукинематографијеЏејмсонобјашњавакакоједнооства-
рењерефериракавеликимисторијскимраздобљимаузизвеснудозуно-
сталгије.Искуствопрошлихвременаевоцирасепомоћупастиша,креира
сеискривљенасликапрошлостисаалузијамаикопијамастарихдогађаја,
којинепреносеисторијскупрошлостонакокакоседесила,већнашесте-
реотипеопрошлости.Постмодернамедијскасимулиранасликапрошло-
стинеможесесвестинаисторију.Једнопостмодерноостварење,показује
секаоисторијаестетскихстиловаупокушајуданадоместистварнуисто-
рију.Међутим,тазбркаестетскихстилованијеисторијавећнадоместак,
псеудодогађај, спектакл ‘’идентичне копије чији оригинал никада није
постојао’’.124Кризастварнеисторије,Џејмсонадоводидотогадазакљу-
чидајеусавременостипросторностсубјекатаважнијаодисторичности
субјекта,штопроузрокујефрагментацијуупостмодернојкултурнојлоги-
ци.Овипроцесисууједноиодредницезаанализупостмодернекултурне
производњепрекопојматекстуалностиилишизофреније.Џејмсонсеовде
ослањанафранцускогтеоретичараЖакаЛакана,којијесвојутеоријуна-
станкашизофренијезасноваонапретпоставцидајекодоболелогдошло
до слома означавајућег ланца.Умоменту када прекинемо означавајући
ланац,остајемосведенина‘’искуствосеријечистихиувременунепове-
занихпрезената’’.125Садашњостсепојављујесубјектудоносећиповишен
интензитетопијеностиихалуциногенеинтензивностикојијеуствари,по
Џејмсону,постмодернаеуфоријакојаподразумевахиперреалнидоживљај
стварности.Овакав дескриптивни приказшизофреног стања осветљава
оноштоседешаваутекстуалности једнешизофренекултуре.У једном
123 Исто,стр.192.

124 Исто,стр.202.

125 Исто,стр.209.
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културномтекстуизолованозначитељнијенесхватљив,већјеонсастав-
нидеоразумљивереченицепотпуноизолованеоддругогделатекста.Као
примеровог,ЏејмсонуказујенамузикуЏонаКејџаукојојсепојављују
акордиутаквомконтекстудачовекнијеумогућностидасесетипрет-
ходногакорда,акамолидаповежецелукомпозицијууједнујединствену
целину.Тојеслучајсамузикомимногихдругихсавременихаутора,али
јеизраженоиудругимкултурнимтворевинаманакојеЏејмсонуказује.

ФредрикЏејмсонусвојимразматрањимаизражаваконтинуитету
марксистичкојанализикапиталистичкогдруштва,причему јеизражено
његовонастојање‘’даостварисинтезумарксистичкетеоријеипостмодер-
низма’’.126Онпостмодерноствидикаоглобалнифеноменапостмодерно
стањекаокултурнулогикутрећефазеразвојакапитализма.Овакавпри-
ступ,каоицелокупноЏејмсоновогледиштеопостмодернизму,наишлису
намногобројнеконтроверзеикритике.Њемусе,каоидругимнеомаркси-
стимаупостмодернизму,највишезамераштоподстичутеоријепокојојсу
свижртве‘’лажнесвести’’којуствара‘’буржоаски’’дискурсостварности
крозмасовнемедије,127јерсетимесеподстичелибералнонеповерењеу
корпоративнаограничењаслободногговораиистинскиреализам.

126 Љ.Р.Митровић,Исто,стр.82.

127 C.Butler,Isto,str.112.
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1.Теоријскоодређењедруштва

Појамдруштво јетокомисторијеимаоразличитазначења.Сведо
осамнаестогвекаовајпојамјебиоистоветансапојмомдржава,односно
људскодруштвојепоистовећиваносдржавномзаједницом.Тексанастан
комиуспономграђанскогдруштватокомXVIII.векапочињедасеправи
разликаизмеђудржавеидруштва:друштвосесхваташиреоддржаве,јер
обухватаисферуциљнорационалногделовањапојединацанаподручју
привреде и права (уговорних односа). Тако се у теоријама друштвених
уговора,затимуенглескојполитичкојекономијиикласичнојнемачкојфи
лозофији,појамдруштваупотребљава,какоуправнополитичкомсмислу,
такоикаодруштвеноекономскакатегорија.

Саконституисањемиразвојемсоциологијенасталесубројнесоци
олошке теорије и правци који различито схватају суштину друштвених
појаваиопштуприродуљудскогдруштва.Тајширокиспектарразновр
снихсхватањадруштва,којасмоисцрпноприказалиупоглављимаосоци
олошкимтеоријама,можесеподелитиутриглавнасоциолошкаправца:
индивидуалистички (номинализам),колективистички (реализам)идија
лектички.

Заговорницииндивидуалистичкихсоциолошкихтеорија индиви
дуалнопсихолошких,бихевиористичких,феноменолошкихиделомфор
малистичких,сматрајудадруштвонепостојиизванпојединца.Онојетек
пукиназив,имезаразличитепривременескуповепојединаца,којинаста
јунабазињиховогповезаног деловања(понашања)којепроизилазииз
психолошкеосновепојединца,илипакиздејстваспољашњихстимулана
са,надражајанањиховупсиху.

Насупрот њима, заговорници колективистичких теорија  класич
них,аделомисавременихфункционалистичкихтеорија,сматрајуда је
људскодруштвосамосталандеообјективнестварности,потпунонезави
санодпојединацакојифункционишепопосебним,њемуиманентнимза
конитостима.Друштвојезањихреалнацелина,својеврстан„колективан
организам”састављенизхармоничноповезанихнадличнихтворевина
група,институција,заједничкихидеја,вредностиинорми.Каообјективна
реалноствишегареда,друштворазличитиммеханизмимасоцијализације
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идруштвенеконтролеобликујемишљење,вољуипонашањепојединаца.
Бездруштваињеговогделовањапојединацби,истичузаговорницисоци
олошкогколективизма,биосамобиолошкајединка.

Дијалектичкосхватањесуштинеиопштеприродељудскогдруштва
настоји да превазиђе теоријски јаз између индивидуалистичког (номи
налистичког)иколективистичког (реалистичког)схватања.Заговорници
овогсхватањаполазеодтогадасуипојединацидруштвореалниентитети
стварности,којипостојекаореалнецелинеустварности.Међутим,тиен
титетизањихнису„затворени”,међусобноодвојени,негосудијалектич
киповезаниимеђусобносепроизводе.ПремаМарксуизаговорницима
критичкетеориједруштваМаркузеу,Фрому,Хабермасуиосталим,нема
друштвабезпојединца,јерјепојединацуткануткиводруштва,алиисто
таконеманипојединцакаосамосвесногбићабездруштва,јерјеоноисто
такоутканоубићепојединца.

Целовито социолошко разумевање друштва свакако мора поћи од
дијалектичког теоријског приступа, али се тај приступмора стваралач
ки даље развијати и конкретизовати. То је неопходно, јер дијалектичка
концепцијадруштва,чијијезачетникбиоМаркс,нијеодстранењегових
следбеникатеоријскиадекватнодомишљенаиразвијена.Већинањегових
следбеникајеуобјашњењудруштвенихпојаваиљудскогдруштвагубила
извидаМарксоводијалектичкополазиштеиприклањаласеуупрошћеној
схеми„базаинадградња”.Тојерезултирало„квазидијалектичком”кон
цепцијомдруштва,заснованомнаекономскомдетерминизму,којаготово
уцелостипотиреулогусубјекта,човекаиљудскусубјективностуопште.

Полазећи од дијалектичког приступа, уз једновремено уважавање
одговарајућихрезултатаразличитихсоциолошкихтеорија,каоидругих
друштвених наука, особито антропологије и психологије, људско дру
штвобисеунајопштијемсмислумоглодефинисатикаореална,трајна
заједницаљуди,којизаједничкомделатношћуиразноврснимодносимау
којеступајузадовољавајусвојеиндивидуалнеалиидруштвенепотребе
иразвијајувластитеидруштвенеспособности.Људскодруштво,дакле,
нијепрост,механичкизбирпојединацапривременоповезанихменталним
интеракцијамауразличитенизове,какототврдезаговорнициноминали
стичких,индивидуалистичкихтеорија.Онојестварна,реалнацелинакоју
нечинеизолованипојединци,већпојединцифункционалноповезаниза
једничком друштвеном делатношћу и одговарајућим друштвеним одно
симаунадличнедруштвенетворевинедруштвенегрупеиинституције.
УсамљенипојединацпопутРобинзонајефикција.Дабиопстаоуживоту,
свакипојединацпринуђенједасеповезујесадругимпојединцимаидаза
једничкомделатношћууоквируразноврснихдруштвенихгрупаиинсти
туцијапроизводиматеријалнеидуховнетворевине,вредностинеопходне
зањеговиндивидуалниидруштвениопстанакиразвој.
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Посебисеразумедадруштво,каотрајнаиреалназаједницакојана
стајефункционалнимповезивањемпојединаца,нијенезависноодпоједи
наца,нитијехармоничнаибесконфликтнацелина,какототврдезаговор
ницифункционалистичких теорија.Уњој,поред сарадњепојединацаи
друштвенихгрупа,постојеинапетостиисукоби,какоизмеђупојединаца
унутаргрупатакоиизмеђудруштвенихгрупа.Тенапетостиисукоби,које
генеришуразличитепотребеиинтересипојединацаидруштвенихгрупа,
једансуодглавнихузрокаструктуралнихпроменаудруштву.

Људскодруштво,схваћенокаотрајнаглобалназаједницаљудиимау
социологијидваосновназначења.Премапрвом,ужемираспрострањени
јемзначењу,глобалнодруштвосесхватакаоисторијскиконкретна,трај
наирелативносамодовољнаљудсказаједницаомеђенаодређеномужом
територијом,учијимоквиримаљудиразвијајусвенеопходнедруштвене
активностикојимасезадовољавајутемељнепотребесвакогпојединцаи
целезаједнице.Токомљудскеисторијеконкретнаглобалнадруштваима
ласуразличитеоблике,почевохорде,прекородаиплемена,донародаи
савременедржавенације.Утомсмислуседанасговориосрпском,фран
цуском,руском,кинеском,америчкомидругимдруштвима.

Премадругом,ширемзначењу,глобалнодруштвосесхватакаоуни
верзалнаљудсказаједница човечанство.Сведосрединепрошлогвека
човечанствојеуглавномтретиранокаољудсказаједницакојусачињавају
мањеиливишемеђусобноповезана,историјскиконкретнаглобалнадру
штва.Међутим,наконтога,збогсвевећеекономске,политичкеикултур
неповезаностиконкретнихглобалнихдруштава,човечанствосесвевише
схватакаојединственосветскодруштвоунастајању.Али,постојеитеоре
тичарипротивнициглобализације,одкојихједнисматрајудајејединстве
носветскодруштвоутопија,адругидајеонософистициранаидеологија
западногнеоколонијализма.Немасумњеда,баремзасада,појамљудског
друштваозначаваисторијскиконкретна,отворенаглобалнадруштва,оли
ченаудржавинацијикојакрозмеђусобнусарадњу,такмичењаиповреме
несукобеобезбеђујусамоодрживразвој.

2.Појамиконститутивниелементидруштвенеструктуре

Да бисмо потпуније разумели суштину и општу природуљудског
друштванеопходноједаразмотримоњеговуструктуру.Свемодерненау
кеуобјашњењупојавакојапроучавајукористепојамструктура,каотео
ријскоаналитичкукатегорију,1јерсвакапојаваустварностиимаодгова
рајућуструктурукојајекључзањеноразумевање.Такофизикапроучава

1 Реч„структураипоредмањихиливећихразлика,уинтерпретацијамаозначава,поправилу
мањеиливишестабилнуцелинуодносаизмеђуелеменатаједнествари,појаваилиширег
подручјареалности”.Структурукарактеришутриосновнамомента: елементиизкојихсе
састојиињиховекарактеристике;односикојимасуелементиповезаниирелативностабилна
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структурумакротелаилињиховихмикрочестицаатома;хемијаиспи
тујеструктурухемијскихелеменатаињиховихједињења.Биологијапро
учаваструктуруживихорганизамапочеводструктурегена,прекоћелија
иорганадоорганизма,апсихологијаструктуруљудскесвести.

Социологија је, од свог конституисања у самосталну науку, била
усредсређенанапроучавањеструктуредруштвакаоцелинеипојединих
његовихделова.Међутим,каоштосемоглоуочитиизразматрањасоцио
лошкихтеорија,усоциологијинепостојијединственосхватањеструкту
редруштва.Заговорницииндивидуалистичкихтеоријадруштвасматрају
дадруштвонемаструктуру,јерјеонозбирпојединацаповезанихпсихоло
шкиминтеракцијама.Социолозикласичнефункционалистичкеоријента
ције,припадницитзв.Диркемовешколе,видедруштвокаореалнуцелину,
чију структуру чине: колективне представе  идеје и норме; друштвене
институцијезатеченииустановљениобрасцимишљењаосећањаипо
нашањаљуди;иморфологијадруштвапросторни,демографски,технич
ки, етничкии други чиниоци.Савременифункционалисти као основне
елементедруштвенеструктуре,углавном,истичудруштвеневредности,
норме,друштвенегрупе,институцијеидруштвенеулогекојепојединци
вршеускладусадруштвенимвредностимаинормама.Овиосновниеле
ментиструктурепоњима,међусобносеповезујуиобликујуутзв.порет
ке,подсистемеглобалногдруштва:културнипоредак,правни,политички
иекономскипоредак.Свиелементиструктуредруштва,премамишљењу
функционалиста,међусобносухармоничноповезани,готовопопутпоје
диначнихорганауорганизму.Тајхармоничнискладизмеђуразличитих
деловадруштвенеструктуреобезбеђујузаједничкевредностиинормеко
једелесвичлановиодговарајућихдруштава.

 Марксисти догматске оријентације, који полазе од упрошћене
схеме„базаинадградња”уструктуриглобалногдруштваразликујутри
основнаелемента:економскубазу,правнополитичкунадградњуиобли
ке друштвене свести. Економска база, поњима, има примаран значај у
структуридруштва,јеризњепроизилазиправнополитичканадградњаи
одговарајућиоблицидруштвенесвести(религија,морал,обичаји,наука
идеологија,филозофијаидругиоблицисвести).

 Аутентичнодијалектичкосхватањедруштвенеструктурекојенеби
супротстављалопојединцаидруштво,инебиприхваталобилокултурни
билоекономскидетерминизам,требалобидадруштвенуструктурусхва
тикаодијалектичкитоталитет,чијисуелементимеђусобнотакоповезани
даутичуједнинадругеиузајамносепроизводе.Основниелементитако
схваћенеструктуредруштвајесу:друштвеноделовање,друштвениодно

целина ових односа која се обично назива „систем”. М. Поповић,Проблеми друштвене
структуре,Београд1974.стр.3536.
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си, друштвене групе, друштвене институције и културне творевинема
теријалнеидуховнеприроде.Свиовиелементикрозмеђусобноповези
вањеобликујуфункционалнеподсистемеглобалногдруштва:подсистем
људскерепродукције,економски,политички,икултурниподсистем.Ови
потсистемичинефункционалнудимензијудруштвенеструктуре,докдру
штвенегрупеипојединцикојиимајуистиилисличандруштвениположај
ухијерархијидруштвенихположаја,представљајувертикалнудимензију
друштвенеструктуре.

Свиелементиизкојихјесатканадруштвенаструктура,каоштоје
већречено,међусобносуповезани,утичуједнинадругеиутканисуједни
удруге.Међутим,односикојимасуповезаниразличитиелементиструк
туренисусамосинхроничногвећиасинхроничногкарактера.Удруштву
непостојисамосарадњаизмеђуњеговихделованегопостојенапетостии
сукобимеђуњима,аонисуглавноизвориштедруштвенихпромена.

3.Друштвеноделовање

Друштвеноделовањејетемељдруштвеногживотаљудиибазични
елементдруштвенеструктуре.Бездруштвеногделовањаљудинебимо
гли настати нити постојати ни остали елементи из којих је састављена
друштвенаструктура.

Друштвениживотљудисаткан јеизмноштваразноврснихоблика
човековогдруштвеногделовања:одгојадеце,производњеиразменема
теријалнихдобара,бављењаполитиком,науком,рекреацијомитд.Соци
ологија,општанаукаодруштву,настојидадокучиштајезаједничкотим
разноврснимоблицимачовековогделовања.

Општи резултат до којег је дошла јесте да је човеково деловање,
билоиндивидуалнобилозаједничко,колективнодруштвеногкарактера.
Људскоделовањејеувекдруштвеноделовање,јерчовек,каосвесноира
зумнобиће,неможедапостојиидаделаизвандруштва.Оникаоврста
икаопојединац,текудруштвуодбиолошкогбићапостајељудскобићеи
тоуправозахваљујућисвомдруштвеномделовању.Међутим,друштвени
карактерчовековогделовањанесмесесхватитикаопорицањеделовања,
активностипојединаца.Свиоблици колективног деловањаљудиу дру
штвенимгрупамаиинституцијамасатканисуодфункционалноповеза
нихделовањапојединаца.

Поред друштвене природе, све облике човековог деловања карак
теришеи тода су свесноги сврсисходног карактера.Маркс јеправећи
разликуизмеђурадапаукаипчелесједнестране,ичовекасдругестра
не,истицаоуправосвесностисврсисходностчовековоградакаоњегову
фундаменталну карактеристику. „Паук врши радове сличне ткалчевим,
градњомсвогасаћапчелапостиђујепонекадљудскогградитеља.Алионо
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штоунапредодвајаинајгорегградитељаоднајбољепчелејесте,истиче
Маркс,дајеонсвојуградњуизградиоуглавипренегоштоћеизградити
увоску.Назавршеткупроцесарадаизлазирезултаткакавјенапочетку
процесарадавећпостојаоурадниковојзамисли,даклеидеално”.2

ТоштојеМарксконстатоваозаљудскоделовањеупроцесуматери
јалнепроизводњеважиизасвакидругиобликљудскеделатности.Свако
људскоделовањеувек јеусмеренокаостваривањунекогциљакојимсе
задовољаваодређенаљудскаилидруштвенапотреба.Разумеседаљудско
деловање,каосвесноисврсисходноделовање,неискључујеиприсуство
несвесних,рутинскихиемоционалнихчинилаца.МаксВеберјесправом,
полазећиодмотиваициљева,сједнестране,иконкретнихакатаукључе
нихучовеководеловање,сдругестране,разликовао,поредциљнораци
оналног,јошиафективно,традиционалноивредноснорационалнодело
вањечовека.3

Будућидајељудскаделатностсвеснаактивносткојаобухватанај
сложенијеинајвишементалнеоперације,онанијеурођенанегосестиче
учењем,односно социјализацијомчовека. „Човек сенерађа са готовим
способностимадаобављаовајилионајобликделатностииуопштедасе
понашанаодређенначинудруштву.Овеспособностистичусеупроцесу
социјализацијеличности”.4Путемсоцијализацијечовекусвајапостојеће
социјалнеикултурнетековинеи,истовремено,развијасвојементалнеи
друштвенеспособностикојемуомогућујудасеовимтековинамаслужи,
даихнаодређениначинкористиидастваранове.

Људско друштвено деловање карактерише и његова предметност
иинструменталност.Човек,каосубјектделовања,увексвојуактивност
усмеравапремаодређеномобјекту,предмету,сциљемданањемуиуње
муизвршинекупромену.Природа,схваћенакаонеорганскииоргански
свет,главнијепредметљудскогделовања.Нањучовекделујетакошто
је прерађује и прилагођава својим потребама.Међутим, осим природе,
предметиљудскогделовањасуидругиљуди,индивидуалнеидруштвене
творевине,установеикултурнетековине.Човекделујенадругељудес
циљемдапроменињиховусвест,понашање,паивољу,доксењеговоде
ловањеуодносунадруштвенеикултурнетворевинеисказујекрозњихово
коришћење,надграђивањеилипакразарање.

Упрерадиипреображавањуприроде,каоиудругимоблицимасво
гаделовања,човек,заразликуодживотиње,користиоруђакојапредста
вљајудопунуњеговеприроднемоћи,појачавањењеговихчулаипроду
жавањењегових удова. Имајући ово у виду човек се понекад одређује

2 К.Маркс,Капитал,томI,Београд1947,стр.138.

3 М.Вебер,ПривредаидруштвоI,Београд1976,стр.1619.

4 М.Поповић,Исто,стр.92.
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као„homofaber”,односнобићекојеправиоруђа.Међутим,човекусвом
деловањунекористисамооруђа,инструментематеријалнеприроде;он
каосвеснобићеупотребљаваиразноврснедуховнеинструменте,духовна
средства:симболе;индивидуалнеиколективнепредставе;мере;појмове
заусмеравањеразнихтемпоралитетаиконкретнихподручја;логичкека
тегорије;математичкевеличине;научнепојмовеинакрајујезиккојига
повезујесадругимљудима.5

Усвимоблицимаиндивидуалногиколективногделовањачовексе
увек руководи друштвеним вредностима и нормама које представљају
усвојенедруштвенестандардезаделовањеипонашањепојединаца.Дру
штвеневредностиусмеравајуделовањепојединацатимештоимодређују
штатребадачине,штадацене,ичемутребадатеже;докнорметочине
директно,оненалажукакоинакојиначинтребапоступатиуреализацији
друштвенихвредности.Улогадруштвенихнормизнатнојеизраженијау
колективнимнегоуиндивидуалнимоблицимаделовања.Кодколективног
деловања,којесеувекодвијауоквируодговарајућихорганизацијаиин
ституција,поредопштихдруштвенихвредностиинорми,напоступање
појединацаделујуипосебнеспецифичненормеиправилакојенајнепо
средније одређујупоступке, односноулогепојединаца упроцесу зајед
ничкогделовања.

Друштвениживотљудисаткан јеизмноштваразноврснихоблика
људског друштвеног деловања. Уколико се друштво развија, како је то
уочио јошСпенсер,оносенепрекиднодиференцира, јернастајуираз
вијајусеновиисверазноврснијиоблициделовања.Томпроцесуизгле
данемакраја.Разноврснеобликељудског,друштвеног,деловањамогуће
јеподелити,односнокласификовати,премаразличитимкритеријумима.
Најчешћајеподеладруштвеногделовањанафизичкоидуховноделовање
зависноодтогадалисеупроцесуделањапретежнокористефизичкеили
духовне способности човека.Сродна овој подели је и подела деловања
поњеговом карактеруи резултату наматеријалнои духовно деловање.
Материјалноделовањекојејеусмеренонапроизводњуматеријалнихдо
бара,можеседаљеделитипообластима,гранамаизанимањимаусфери
материјалнепроизводње.Духовноделовање,којејеусмеренонастварање
духовнихтворевина,премаврститихтворевинаделисенанаучно,умет
ничко,нормативно,религијскоитд.

Са социолошког становишта најзначајнија је подела друштвеног
деловањапремањеговомсадржају.Премаовомкритеријумудруштвено
деловањеседелиначетириосновнатипа,односнообликаукојесуукљу
ченисвиосталиоблициикојипредстављајуокосницудруштваињегове
структуре.Тосу:1)репродуктивноделовањекојимсеобезбеђујерепро

5 Ж.Грувич,Савременипозивсоциологије,Сарајево1965,стр.105;Т.Добжански,Еволуција
човечанства,Београд1982.стр.218247.
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дукцијаљудскепопулације;2)привредноделовањекојимсепроизводеи
размењујуматеријалнадобраиуслугенеопходнизаживотљуди;3)поли
тичкоделовањекојимсеусмерава,регулишеиодржавазаједничкидру
штвениживотљуди;4)културнодуховноделовањекојимсеосмишљава
људскаегзистенција,успостављадуховнаконтроланадприродомисти
хијомдруштвеногживотаиразвијајучовековеиндивидуалнеигенеричне
способности.

4.Друштвениодноси

4.1.Појамикарактеристикедруштвениходноса

Друштвениодносису,уздруштвеноделовањеосновадруштвеног
животаљуди.Човек,каопојединац,несамоштонеможедадела,негоне
моженидаопстанекаоживобиће.Стогајепринуђендаступауразно
врснеконтактеивезесадругимљудима.Укупносттихвезаукојељуди
међусобно ступају, ради обављања заједничке делатности и одржавања
индивидуалногидруштвеногживота,јесудруштвениодноси.

Суштинскакарактеристикадруштвениходноса јесте тада сувезе
којесеуспостављајуизмеђуљудисвесневезе.Заразликуодживотиња
којеуспостављајуинстинктивневезе,људиумеђусобнеодносеступају
углавномсвесно.Имајућиувидуовуфундаменталнучињеницу,Веберје
друштвениодносдефинисаокао”понашањавећегбројаособакојасупо
свомсмисаономсадржајуузајамноподешенаитимеоријентисана„.6Дру
штвениодноссе,дакле,састојиуповезивањуљудскихрадњи,односно
поступака на бази узајамног разумевања, смисла и значења тих радњи.
Безвероватноћедаћељудикаопојединцимеђусобносхватитисмисаои
значењесвојихрадњиипоступаканемогућјебилокакавдруштвениод
нос.Друштвениодноссастојисе”потпуноиискључиво,сматраВебер,у
изгледима(вероватноћиподвукаоМ.П.)даседруштвеноделананеки
(смисаономогућначин,безобзираначемусезаснивајутиизгледи)„.7

Иакојесвеснаинтеракција(међуделовање)основадруштвениход
носаонисенемогу,какоточиниВебераимногисавременисоциоло
зи,8свестинаменталнуинтеракцијупојединаца.Свакавезамеђуљудима
поредпсихолошкеимаисвојудруштвенудимензију;мањеиливишеје
условљенадруштвом.Друштвениодносису,каосвесневеземеђуљуди
ма, одређени: с једне стране друштвенимнормама и вредностима, а са

6 М.Вебер,Исто,стр.18.

7 Исто.

8 Следећи Вебера савремени амерички социолози Брун и Селезник друштвени однос
дефинишукао„процесделовањасасвешћуодругимаикаоприлагођавањесвојиходговора
начиниманакојидругиодговарају”(L.Broom;Ph.Seleznik,Sociology,NewYork1963.str.15).
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другестранеобјективнодатомситуацијом,тј.одговарајућомдруштвеном
структуромунутаркојесеодносиодвијају.Друштвененорме,конвенције,
обичаји,моралиправонепосредноутичунадруштвенеодносе.Онимање
вишедиректнопрописујуштаконкретнољудитребадачинеикакодасе
понашајукадаступајуумеђусобнувезу.Заразликуоднорми,друштвене
вредностипосредноутичунаобликовањедруштвениходноса.Оне,као
друштвенистандардиделовањаипонашања,одређујуљудскепотребеи
интересе,апрекоњихисадржајеиформедруштвениходноса.Например,
удруштвуукомејеновацосновнаилиједнаодглавнихвредности,све
веземеђуљудима,мањеиливише,бићепрожетеновчаниминтересима.
Насупроттоме,удруштвугдејеправдаосновнавредностмеђусобниод
носиивезељудибићепревасходнопрожетитежњамадасеонаоствари.

Поред норми и вредности друштвени односи су, каошто смо већ
истакли, одређени и историјски обликованом друштвеном структуром
конкретног глобалног друштва у коме се одвијају. Та одређеност значи
даудруштвенеодносељудиступају,углавном,нужнотј.небирајућиих
произвољно,негонаосновуисторијскидатогстепенаразвиткадруштва,
који,мањевише,унапреддетерминишеињиховемеђусобнеодносе.Чи
њеницадаљудиступајуудруштвенеодносемањевишенужноинезави
сноодсвојевоље,незначидаониточинебезприсуствасвестииувекса
осећањемпринуде.Нужностступањауодређенедруштвенеодносезначи
датиодносинисупрвенственоспонтани,већдасуунапредмањевише
структуирани,тј.одређениструктуромодговарајућегдруштва.Требана
поменутида,нужностступањаудруштвенеодносенијеувекистогсте
пена.Зачовекајесвакаковишенужнодаступаураднеодносе,дабуде
запосленкакобимогаодаисхранисебеисвојупородицу,негодаступа
уполитичкеодносе,даприђеовојилионојполитичкојстранци,аштоје
јошзначајније,негодабудечланнекерекреатиноспортскеорганизације.
Иакосудруштвениодносиодређенинаслеђеномструктуромдруштва,то
никаконезначидаљудинемогумењатидруштвенеодносе.Онитомогу
дачине,алиполазећиодпостојећиходносаимењајућиих”битносамоу
једномодмогућихисторијскихправаца,тј.наосновупостојећихисториј
скихалтернатива„.9

4.2.Врстедруштвениходноса

Друштвениживотљудисатканјеизширокемрежеразноврснихдру
штвениходноса.Дабиспецифичнаприродадруштвениходносабилапот
пунијесагледана,социологијаприступањиховојподели,односнокласи
фикацијипремаодређенимбитнимобележјима.Најчешћеседруштвени
односиделе,класификују,премасадржају,облицимаиактерима.10

9 М.Поповић,Исто,стр.122.

10 Омогућностимадругих класификација друштвених односа видети:E.Dupréel,Sociologie
générale,Paris1948,str.516.
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Премасадржају,односноузрокууспостављањавезамеђуљудима,
друштвениодносисемогуподелитиутриосновневрсте.Првуврстучине
односиукојељудиступајурадиобављањазаједничкеделатности.Даби
задовољилисвојеразноврснепотребељудисупринуђенидамањевише
заједничкиобављајуодређенеделатности,штозасобомповлачинужност
успостављањаодговарајућиходноса.Усвакомдруштвупостојиодређен
бројнеопходнихделатностикојесуувећојилимањојмериразгранате.
Њиховбројидиференцираностзависеоднизачинилаца,апресвегаод
степенаразвијеностиподелерада.Приликомобављањаодсвакепостоје
ћихделатностидолазидоуспостављањаодговарајућиходноса,штозначи
да врста односа садржински зависи од врсте делатности.Ако су у сва
комдруштвузањеговопстанакнеопходнеделатностирепродукцијељуди,
производњеиразменедобараиуслуга,управљањедруштвомиобављање
одговарајућихдуховнокултурнихактивности,ондасуглавневрстедру
штвениходноса,премасадржају,онеукојељудиступајувршећи једну
однаведенихделатности,тј.брачнопородични,економски,политичкии
духовнокултурниодноси.

Другуврступредстављајуодносикојисесадржинскиобликујуна
основузаједничкоггрупногживота.Умеђусобневезеиодносељудине
улазесамосациљемдабиобављалинекузаједничкуделатност,већизбог
тогаштосусеродилииживеунекојгруписакојомихповезујузајед
ничкепотребе,интереси,схватањаинормепонашања.Поштосуосновне
неструктуиранедруштвенегрупеукојимасеодвијапретежандеозајед
ничкогживотаљудисродничке,етничке,статусне(касте,сталежи,класе,
слојеви)илокалнетериторијалнезаједнице,ондасенаосновусадржаја
групногживотаљудидруштвениодносимогуразврстатиусродничке,ет
ничке,класнослојнеирезиденцијалнеодносе.Посебисеразумедасе
овиодносиусадржинскомпогледумеђусобноразликују,јернастају,од
вијајусеиодржавајунаспецифичнимосновама.

Најзад,трећуврстудруштвениходносапредстављајуодноси”доко
јихдолазинаосновузаједничкогилисличногпонашањаудатојситуаци
ји,акојејеизазванотежњомдасезадовољеодређениинтересиисклоно
сти.Овиодносимогубитисасвимпривремениивишемањеслучајни,као
штосуконтактиупривременимгрупамакојеозначавамоопштимназивом
”публика„илиодносинатзв.јавнимместима(уресторану,наулициисл.)
„.11Уовуврстудруштвениходносаспадајуиодносипријатељстваипо
знанства,јериониненастајурадизаједничкогвршењанекеделатности,
нитинаосновугрупногпорекла.Али,заразликуодпривременихконта
катаизмеђуприпадника”публике„,односипознанстваипријатељствасу,
поправилу,чвршћи.Нарочитовезеизмеђупријатељаспадајуустабилне
социјалнеконтактекојисуутканиуструктуруличности.
11 М.Поповић,Исто,стр.133134.
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Осимпо садржају, друштвениодноси севеомачестокласификују
ипооблицима,јеристисадржајкојиподстичестварањеодређеногдру
штвеногодносаможедасејавиувишеоблика,каоштоиистаформаможе
даутиченаобликовањеодносаразличитогсадржаја.Социолозиформа
листичкеоријентације,којисматрајудајепроучавањеформидруштвених
односапримаранзадатаксоциологије,готоводасусенадметалиутомеда
утврдеколикоимаосновнихоблика,односноформидруштвениходноса.
Тако,помишљењуЕ.Роса,удруштвупостојиједанаест”основнихдру
штвенихпроцеса„,тј.обликадруштвениходноса,атосу:диференцијаци
ја;удруживање;доминација;опозиција;адаптација;сарадња;стратифика
ција;социјализација;отуђивање;индивидуализацијаикристализација.12
ПаркиБарџессуихредуковалиначетириглавнаоблика:такмичење,кон
фликт,прилагођавањеиасимилацију.13

Полазећиодулогепојединихобликадруштвениходносаустварању,
одржавањуимењањуструктуреглобалногдруштвеногсистемасвакакоје
најзначајнијаподелакојусуизвршилинашисоциолозиМ.ПечујлићиВ.
Милић,накоњуктивнеидисјуктивне;слободнеипринудне.14

Коњуктивнидруштвениодносиозначавајуоневезеизмеђупоједи
нацаидруштвенихгрупакојеводењиховомспајањуодносностварању
заједништваијединства.Премастепенучврстинезаједништвакомеводе,
коњуктивниодносиседелена:кооперацију,акомодацијуиасимилацију.
Кооперацијајепочетни,комодација(прилагођавање)јесредњи,аасими
лација  стапањепојединацаилидруштвених групауцелину је крајњи
степенкоњуктивниходноса.15

Дисјуктивнидруштвениодносиозначавајуонеобликевезамеђупо
јединцимаигрупамакојизапоследицуимајуњиховоудаљавањеисупро
стављање.Овиодносисепремастепенусупростављеноститакођеделена
триоблика:такмичење,сукобиборбу.Такмичењејенајблажиобликсу
простављања.Оноозначавасупарничкиодносизмеђупојединацаигрупа,
којипроизилазиизњиховогнастојањадапостигнуистоветанциљ.Сукоб,
каодруштвениодносподразумевавећистепенсупростављеностипоједи
нацаигрупакојипроистичеизњиховихразличитихинтереса.Онсадржи
вишеантагонистичкихелеменатаододносатакмичењакојионемогућава
јуспоразум,алиистотакоиасоцијативнеелементекојиспречавајуотво
ренуборбу.Борбајеекстремниобликдисјуктивнихдруштвениходноса.
Она је,уствари,непомирљивсукобизмеђупојединацаигрупачијису

12 E.A.Rosse,Fondatousofsociology,NewYork1906,str.98.

13 R.Park;E.Buurges,AnintroductiontotheSienceofSociology,Chicago1921,str.506.

14 М.Печујлић;В.Милић,Социологија,Београд1996,стр.4750.

15 Исто,стр.47.
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интереситоликоподељениисупростављениданемогудругачиједасе
решевећсамопобедомједнеодстранаусукобу.16

Слободниодносипредстављајутаквеобликеповезивањаљудиуко
јеониступајуспонтаноикојиимостављајуслободуделовања.Онинису
чврсторегулисанидруштвенимправилимаистога,омогућавајуиндиви
дуалностваралаштвољудикојиуњихступају.Принудниодносисувезеу
којепојединциигрупеулазенезависноодсвојевољепододговарајућом
принудом,којаможебитифизичкаприсила,друштвенапринудаидухов
наприволаилиманипулација.Заразликуодслободниходноса,овиодно
сисудруштвенонормираниодстранеужихилиширихделовадруштваи
затосумањеспонтани.Оничестопрерастајуунавику,рутину,којапони
штаваилибитноредукујеиницијативуистваралаштвољуди.

Свинаведениосновнидруштвениодносинаразличитеначине”тво
ре''друштвенисистем,анајвишесвакакокоњуктивниипринудниодноси.
Ониводекастварањудруштвенихгрупаиустановакојестојеизнадпо
јединацаиимајудирективнуулогу.Такође,наосновуњихсевршигру
писањеделатностиупојединеобласти,њиховопретварањеусубсистеме,
делове друштва и повезивање у поредак.На крају ови односи сталним
вршењемобнављају,учвршћујупостојећиглобалнисистем.17

Слободниодносинеутичутоликонастварањедруштвеногсистема,
алисуњеговбитансастојак.Поштосеодвијајунамикропланудруштве
ногживотаонисуограниченогдометаизатоихдруштвенисистемтоле
рише,алисамодоодређенеграницекојаспречавадаонипостануизвор
инспирације зањеговопреуређење,односноважанчинилацустварању
утопистичкеенергијекакритиципоретка.

Дисјуктивниодносидвострукоделујунадруштвенисистем.Сјед
нестране,конфликтииборбекојинастајууследнепомирљивихинтереса
чинесистемнестабилнимиизменљивим.Тешкиоблициборберазарају,
какоделоведруштвеногсистема,такоисистемуцелини.Револуција,као
најдрастичнијиобликборбе,коренитомењацеодруштвенисистемње
говекономски,политичкиидруштвенипоредак.Међутим,сдругестране,
крозборбуседруштвенисистемиствара,јерпобедничкастрананамеће
побеђенојстранисвојувољуиинтересеиуграђујеихуновидруштвени
поредак.

16 Исто,стр.48.

17 Исто.
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5.Друштвенегрупе

5.1.Појамиулогадруштвенихгрупа

Друштвениживотљудинепосредносеодвијаудруштвенимгрупа
ма,атекпосредствомњихусвимосталимколективнимтворевинама.Да
биљудиуопштемоглидаживепринуђенисудасеповезујууразноврсне
групе,асветегрупесемеђусобнодаљеповезујууједнувеликуирела
тивнусамодовољнугрупуљудскодруштво.Дакле,друштвенегрупесу
медијкоји спајапојединцаи глобалнодруштво.Својимделовањемоне
формирају поједине сегменте друштва и уграђене су у све подсистеме
друштвеногсистема,почеводљудскерепродукције,прекоекономиједо
политикеикултуре.Истовремено,онесвојимживотнимделовањемпове
зујусвеподсистемеуглобалнидруштвенисистем.Друштвенегрупеделу
јуиудругомсмеру,онеобликујупојединцекојиимприпадајуодрођења
пасведосмрти.Угрупамаразличитихврста,посебнопримарнимврши
сепроцессоцијализацијепојединацакојитимпроцесомодбиолошкихје
динкипостајусамосвеснабићаличности.

Иакодруштвенегрупесвојимделовањембитноутичунаобликова
њедруштвакаоцелине,онесуистовременоитемељнипродуктнеједна
костиудруштву.Наиме,”онеповезујупојединцетакоштоимназнача
вају активностикојеониобављајумањевише зацеоживотиинтересе
на основу којих јединомогу да задовољавају своје потребе и развијају
способности„.18Вертикалнадимензијадруштвенеструктуресачињенаје
одхијерархијскиустројенихгрупа,каста,сталежа,класа,слојеваиелита.
Онеимајуразличитудруштвенумоћнабазикојесеуспостављадомина
цијаједнихгрупанадругима.

Друштвениживотљудиодвијасеуготовобескрајномнизудруштве
нихгрупа,почеводбракаипородице,преколокалнихзаједница,нација,
класаиполитичкихпартија,пасведогрупавршњака,пријатељаидругих.
Поставља сепитањешта је то заједничко овимидругим групама,шта
чинињиховусуштину?Утрагањузаодговоромнаовопитањенуђенесу
различитетеоријскесолуције.Такосусоциолозифеноменолошкеоријен
тације заједничку свест групе видели каоњено суштинско обележје. Т.
Гајгеристичедасеодруштвенојгрупиможеговорити”кадајевишеили
многољудимеђусобнотакоповезанодасезаједноосећајукаоМИ„.19Осе
ћањеприпадностигрупи,односногрупнасвесткарактеристикајемногих
друштвенихгрупа,почеводпородицедонације,алионанијеуниверзално
обележјесвихгрупа,нитиимапримаранзначајусвимгрупамагдеје,уве
18 Исто,стр.56.

19 T.Geiger,DieGestaltenderGesellung,Karlsruhe1928,str.19.
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ћојилимањојмери,присутна.МакИвер,америчкисоциологинтеракци
онистичкеоријентације,сматрадаједруштвенагрупа”свакискупљуди
којисудоведениунепосреднемеђусобнеодносе„.20Непосреднаинтерак
цијаизмеђучлановагрупе,тј.односилицемулицесузаистасуштинска
карактеристикасвихмикрогрупа,алитакваинтеракцијанепостојиусе
кундарним,макрогрупама.Тешкојепојмљиводасвиприпаднициједне
нацијеилидруштвенекласемогуступатиунепосреднеконтактелицем
улицем.УвиђајућислабостиМакИверовогодређењадруштвенегрупе,
другизаговорнициинтеракционизмасматрајудаједруштвенагрупасва
кискуподдваиливишелицакојасумеђусобноповезананепосредним
илипосреднимодносом.21Оваквимодређењемдруштвенихгрупанимало
сенедоприносисхватањуњиховесуштине.Њимесефактичкибришераз
ликаизмеђугрупеиглобалногдруштвајерпосредниконтактинепостоје
самоугрупинегоиуглобалномдруштву.Социолозифункционалистичке
оријентацијесуготовоједногласниусхватањудруштвенегрупекао”це
линестатусаиулога„.Овакваодредбасвакаковажизаорганизованеали
неизанеорганизованедруштвенегрупе.

Сматрајућидаседруштвенегрупе,збогсвојеразноврсностиихете
рогености,немогудефинисатипомоћуједногзаједничкогфундаментал
ногобележјакојимбисеизразилањиховасуштина,великибројсоциолога
различитихтеоријскихоријентацијапокушаоједаутврдисетмеђусобно
повезанихсвојставагрупе,којабитребалодаизразењенусуштину.Тим
путемишаојеамеричкисоциологЕ.Богардусзакогаједруштвенагрупа
”мањииливећибројљудизаједничкихинтереса,којиделујуједнинадру
ге, имају осећај заједништваи суделују у заједничкимделатностима„.22
Дакле,Богардускаоконституитивне елементе групеистиче: заједничке
интересе,међусобноделовање,осећајзаједништваизаједничкуделатност
члановагрупе.ФранцускисоциологЖ.Гурвичнаводијошвишеобележја
којасматрасвојственимсвимдруштвенимгрупама.”Групаје,истичеон,
колективнајединица,алидјелимична,којунепосредноможемопосматра
ти,азаснованајанаконтинуиранимиактивнимколективнимставовима,
јединицакојаимадаостваризаједничкодјело,којајејединствоставова
дјелаипонашања,којачиниједанструктурабилниоквиритежикарела
тивнојкохезијиманифестацијадруштвености„.23

Очигледноје,дајеБогардусовоиГурвичевоодређењедруштвених
група садржинскимногообухватнијеибогатије одпредтодних,штоне
значиидајетачније.АкосеобележјакојанаводеБогардусиГурвич,при

20 M.Iver,Society,NewYork1948,str.13.

21 Видети:J.L.Gillin;J.P.Gillin,AnintroductiontoSociology,NewYork1974,str.194185.

22 E.Bogardus,Sociology,NewYork1934,str.4.

23 Ж.Гурвич,Исто,стр.316.
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хватају као универзална обележја групе, онда изван појма групе остаје
великибројгрупакојанемајутасвојства.Дабисеобухватилесвегрупе
билобинеопходнодасе,готовоунедоглед,ширисетњиховихобележја.

Поштоседруштвенегрупеочигледнонемогутеоријскидефиниса
тинитидолажењемдоједногњиховогуниверзалногобележјанити,пак,
еклектичкимнабрајањемњиховихобележјауразумевањусуштинедру
штвенихгрупа,морасепоћиоднајопштијегинајформалнијегодређења,
атоједасудруштвенегрупецелинедваивишепојединацакојесемеђу
собноразликујупонајразличитијимобележјима.Овоформалноодређење
друштвенихгрупаготовоништанеказујеоњиховимсуштинскимсвој
ствимаикарактеристикамаизатоје,дабиседоњихдошло,неопходно
извршититипологизацију,односнокласификацијудруштвенихгрупапо
битнимособинамапокојимасеонемеђусобноразликују.

5.2.Основнитиповидруштвенихгрупаи
њиховекарактеристике

Усавременојсоциологијипостојимноштвонајразличитијихкласи
фикација друштвених група по најразличитијим обележјима.Најисцрп
нијукласификацијудруштвенихгрупаизвршиојеЖ.Гурвич.Оннаводи
чакпетнаестособинагрупакојемогудапослужезањиховокласификова
ње.24Заразумевањесложенеприродедруштвенихгрупаињиховеулогеу
обликовањудруштвеногживотаиглобалногдруштвеногсистеманајзна
чајнијеобележје,односнокритеријумзакласификацију,јесвакакооснов
њиховогформирања,односноузрокнастајања.

Акосеапстрахујунекимањезначајниузроци,можесерећидапо
стојишестосновнихузрокатј.основакојидоводедоформирањагрупа.

24 Ускладусасвојимсхватањемдајетиполошкиметодосновниметодсоциологије,Гурвич
је сматрао да је израда типологије друштвених група најважнији задатак у области
макросоциологије. Он наводи петнаест особина група које могу да послуже за њихово
класификовање; (1) садржај монофункционалне, полифункционалнеинадфункционалне
групације;(2)обимуске,просечнеиширокегрупације;(3)трајањепривремене,трајне
и сталне групације; (4) ритам  групације лаганог, средњег и убрзаног ритма; (5) степен
расутости  групације са дистанцом између припадника, са вештачким компонентама,
повремено окупљене и стално окупљене групације; (6) основ формирања  фактичке,
добровољнеинаметнутегрупације;(7)начинприступањаотворене,затворенеигрупације
саусловнимприступом;(8)степениспољеностинеструктуиране,структуиране,делимично
организоване и потпуно организоване групације; (9) функције  сродничке, пријатељске,
локалне,економске,мистичкеигрупацијенејаснеактивности;(10)оријентацијегрупације
поделе и групације јединства; (11) начин прожетости глобалним друштвом  отпорне на
прожимање, мање више подложне прожимању и групације потпуно прожете глобалним
друштвом; (12) ступањ спојивости групације  потпуно спојиве, делимично спојиве,
међусобнонеспојивеиексклузивнегрупације;(13)начинуправљањагрупацијевладавине
игрупациједоминације;(14)начинпринудегрупацијекојерасполажуусловномигрупације
којерасполажубезусловномпринудоми(15)степенјединстваунитарне,федералистичкеи
конфедералистичкегрупације.(Ж.Гурвич,Социологија,исто,стр.204213).



208

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

Први јепотребаљуди за властитомсаморепродукцијом, односно за ра
ђањемиодгајањемдеце.Поовомодносунастајунајразличитијиоблици
брачнихипородичнихзаједница.Другиосновформирањагрупа јежи
вљењепојединацанаодређеномужемгеографскомпростору,набазичега
сеобликујуразличититипови,врстесеоскихиградскихзаједница.Тре
ћиузрокзанастајањегрупа јепотребазаобављањемзаједничкеделат
ности.Узависностиодврстезаједничкеделатностинастајуразноврсне
економске,политичкеикултурнегрупе.Четвртиосновформирањагрупа
је сличандруштвениположајпојединаца који сенаслеђујеили стичеу
токуживота.Поовомосновунастајутзв.”вертикалнегрупе„:класе,ка
сте,сталежи,слојеви,елитеидр.Петиосновпокомеседруштвенегрупе
формирајујестезаједничкопорекло.Наовојосновинастајусродничкеза
једницеродовииплемена,каоитзв.етничкезаједниценародиинације.
Најзад,шестиоснов,односноузрокзанастајањедруштвенихгрупајесте
задовољавањенекихзаједничкихсклоностииинтересовањапојединаца,
на основу којихнастају различити клубови за забавуи разоноду, групе
познаника,истомишљеникаипријатеља,каоиразличитеврстепублике:
позоришне,биоскопске,музичке,спортскеидр.

Поредоснова,односноузроканастајањагрупакаоњиховогбазич
ногсвојства,постојеимногадругасвојствакојасузначајназакласифи
кацијудруштвенихгрупаиразумевањењиховесложенеприроде.Засо
циологију су посебно значајна четири обележја: степен формализације
односаугрупи;степениквалитетповезаностичлановагрупе;карактери
интезитетинтерперсоналниходносаугрупиирасподеладруштвенемоћи
иначинруковођењагрупом.

Према степенуформализације односа, тј. на основу тога да ли су
функцијечлановагрупеформалноутврђенеилине,разликујусеформал
неинеформалнегрупе.Формалнегрупеимајусталнуорганизацију,про
писансистемзаједничкогделовањаиодлучивања,атакођеисистемсанк
ционисања.Оне су основни оквирипроизводног, политичког и осталог
друштвеногживота.Међутим, готовоу свакој друштвеној групиделује
једнаиливишедругихгрупачијепостојањенијепредвиђенонорматив
номструктуром.То сунеформалне групе.Доформирањанеформалних
групауоквируформалнихгрупадолазизбогтогаштоформалненемогу
дазадовољеразнепотребечлановагрупе.Неформалнегрупесунеизбе
жнеугрупамаукојимапостојинеслагањеизмеђуруководстваформалне
организацијеичланова,каоитамогделичнепотребечланованисузадо
вољене.Неформалнегрупенеморајуувекнастајатиунутарформалних
група.Онемогупостојатиизбогтогаштопојединциуњихулазедаза
довољенекусвојусклоност,потребу,тежњуилиизнекогсличногразлога
(овдеубрајамогрупепријатеља,вршњака,суседа,публику).Утимслуча
јевимагрупенемајусталнуорганизацијуилиуопштенисуорганизоване.
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Наосновустепенаиквалитетаповезаностичланова групемогуће
јеразликоватизаједницеискупове.Заједницамасеобичноприписујуоне
особинекојеимјесвојевременопридаваоФ.Тенис:трајност,непосред
ност и присностмеђу члановима, наглашена солидарност, свест о при
падностизаједнициизаједничкикултурниобразацодноснодеобазајед
ничкихидејавредностиинормепонашања.”Скуповисумањетрајније
скупинеалиикадасутрајне,веземеђуприпадницимаскупасуспољашње,
посредне,појединциихнеморајубитисвесни.Некомскупусеобјектив
номоже припадати, а да се никада не развије свест о заједничкој при
падностиистојскупини„.25Скупје”групапосеби„којаможепрерастиу
заједницу,”групузасебе,„акосескупусталиаодносипродубеуследоба
вљањанекезаједничкеделатностиилизаједничкогживотауистимокол
ностима.Марксјесматраодајерадничкакласаусвојојпочетнојфазиби
ласкуп,односно”класапосеби„,алидајекасније,кадајепосталасвесна
свогположаја,својихинтереса,формирајућисвојупосебнугрупнусвест,
постала”класазасебе„,односнозаједница.Међутим,могућјеиобрнут
процесдасезаједницаурушиипретвориускуп.Например,породица
каодруштвеназаједницаможесераспасти,адасескупнерастури.Тоје
случајкадачлановипородицеидаљеостанунаокупу,алиодносимеђу
њимапостануспорадични,формални,безсимпатијаисолидарности.

Премаприсностииинтензитетуинтерперсоналниходносаразлику
ју се примарне и секундарне групе.Ову поделу група увео је у социо
логијуЧ.Кули,премакомепримарнегрупекарактеришепостојањеин
тензивнихинтерперсоналниходносамеђучлановима, јакаемоционална
везаност,јакоосећањевезаностизагрупуиконтакти”лицемулице„,јер
јебројчлановарелативномали.Примарнегрупесупресвега,породица,
група вршњака, пријатељска група и другемикро групе. За разлику од
примарнихгрупа,секундарнегрупесувелике,макрогрупекојенастају
наосновузаједничкихинтереса.Туконтактинисучести,нисунинепо
средни,штавишепојединцисечестоинепознају.Секундарнегрупесуна
пример:класе,нације,политичкепартијеидругемакрогрупе.

Наосновурасподеледруштвенемоћииначинаруковођењагрупесе
деленаауторитативнеидемократске.Ауторитативнегрупеимајустрогу
хијерархијскуорганизацију саизразитомнеједнакошћуводећихиоста
лих чланова групе.Основни носилац регулације друштвених односа је
снажанцентрализованауторитет,билоличностиилимањегбројаљуди.
Уауторитарнимгрупамасемоћобезбеђујенаосновухијерархијеулогаи
положајаилитрадиције.Неједнакостсеодржавасвимсредствима,укљу
чујућиотворенусилуирепресију.Демократскегрупесуонеукојимапо
стојирелативносразмернорасподељенамоћизмеђуприпадникаигрупе.
Уњимасенаглашавајуначелаједнакостиисолидарности,агрупомупра

25 М.Митровић;М.Трипковић;Д.Коковић,Социологија,Београд1993,стр.152.
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вљанајчешћеонајкојије”вољомвећинеизабраникојиможедасесмени
уколикоизгубиповерење„.

6.Друштвенеустанове(институције)

Друштвене установе (институције) су, поред друштвених група,
основне јединицедруштвеногсистема.Удруштвенимгрупамасенепо
средноповезуједеловањеипонашањепојединаца,ауинституцијамасе
друштвеноделовањеустановљавакаотрајанистандардизованпроцеско
јимсезадовољавајуодговарајућедруштвенепотребе.

Готово сви социолози функционалистичке оријентације, почев од
КонтапрекоДиркемадоПарсонса,придавалисудруштвенимустановама
кључнизначајзаразумевањељудскогдруштва.Диркемињеговиследбе
ницису,каоштосморанијеистакли,кодразматрањапредметасоциоло
гије,друштвенеустанове,односноинституцијеодредиликаоцентрално
подручјењеногпредметаистраживања.Онесудруштвенеустановесхва
тиликао”скупустановљенихрадњиимисликојепојединацпредсобом
налазиикојемусенамећу„.26Овоодређењедруштвенихустановауфунк
ционалистичкојсоциологијимањевише,важииданас.Поштоустанове
обликујумишљења,осећањаиделовањапојединацаонесу,зафункцио
налисте,главнимеханизамфункционисањаиодржавањасвакогглобалног
друштвеногсистема.

Многи социолози других теоријских оријентација сматрају да је
функционалистичкоодређењеустановапреширокоидајењиховаулога
пренаглашена.Ониуглавномсводеинституцијенаустановљенначинде
ловања,алинеимишљењаиосећањапојединаца.ТаконапримерРоберт
Бирстетдруштвенеустановедефинишекао”формалан,усвојен,устано
вљени стабилизованначиннеке активности у друштву''.27При том, он
правиразликуизмеђуустановаиорганизацијатретирајућиорганизације
каоуобличенуцелинуулогаиположајапојединаца.Например,онсао
браћајиобразовањесматраустановама,ажелезницуишколуорганиза
цијама.

Слично Бирстету, али са функционалистичким ”призвуком„ дру
штвенеустановеодређујеинашсоциологМихаилоПоповић.Онуста
новедефинише”каоустаљенобликилиначинобављањанекедруштвене
делатностикојиимаодређензначајзаодржавањеифункционисањедру
штвеногсистемаилинекогњеговогдела„.28Установесу,поњему,тесно
повезанесагрупамаиорганизацијамачијичлановиобављајуустановље
нуделатност.Иако ова одредба друштвенихинституција имафункцио
26 М.Мос;П.Фоконе,Осоциологији,Београд1940,стр.50.

27 R.Bierstedt,TheSocialOrder,NewYork1957,str.200.

28 М.Поповић,Исто,стр.247.
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налистички ”призвук„ она у великој мери изражава њихову садржину,
карактериулогу.Каоколективнедруштвенетворевинеустановесунерас
кидивоповезанесадруштвенимвредностимаинормама,јерихонеуста
новљавају,алиисагрупамаиорганизацијамакојеобављајуустановљену
делатност.Друштвенеустанове,каоустановљениистабилниобрасциде
ловањаипонашања,увекусмеравајуљудскепоступкеиодносеуправцу
којиимаодређенисмисаоизначајзаодржавањеглобалногдруштвеног
системаилинекогњеговогдела.Појединеустановегубесвојдруштвени
смисао ако више не задовољавају друштвене потребе због којих су на
стале,акосусеизменилесамепотребе,или,пак,начинињиховогзадо
вољавањакојизатотраженовобликстандардизованеделатностинову
установу.

Свакосавременодруштвосастављенојеизширокемрежедруштве
нихустанова.Тамрежасенепосредноширикакоседруштворазвијаи
настају нове друштвене потребе које треба задовољавати. Друштвене
установе односно институције, могу се класификовати по различитим
критеријумима, међутим, најважнија је њихова подела према садржа
јуфункцијакојевршеудруштву.Утомсмислуустановеседелепрема
основнимфункционалнимподручјимаглобалногдруштвеногсистемана:
репродуктивне,економске,политичкеикултурне.

Другабитнаподеладруштвенихустановајепреманачинуукључи
вањаљуди уњих.Према овом критеријуму установе се најчешће деле
надобровољнеипринудне.Добровољнеустанове,којесечестоназивају
удружењимаилиасоцијацијама,заснивајусенаслободномукључивању
појединацауњих,непринуднојподелиулогаиправилимауважавањакон
сензусабезпратећихсанкција.Принуднеинституције,односноустанове,
темељесенанужномукључивањуљуди,несамосталнојподелиулогаи
правилимабезусловногпоштовањаизакојихстоједруштвенесанкције.29
Добровољнеустанове, односноудружењанастају умикросферамадру
штвеногживотаљуди, обичнонамаргинамадруштвеног системаи од
носесенаспореднељудскеактивности.Принуднеустановесууправом
смислуречидруштвенетворевинекојепредстављајуокосницудруштве
ногсистема.Каоипринудниодносиионенастајуубезличнимскупинама
иуцентрусудруштвеногсистема.Поштопредстављајуегзистенцијалне
активностиљудионесеувекјављајукаопринуднеустановеукојесељуди
морајуукључитидабидруштвоуопштепостојало.

7.Функционалниподсистемидруштвеногсистема

Функционалносроднедруштвенегрупеиинституцијерадизадово
љавањатемељнихпотребаљудимеђусобносеповезујууширедруштвене
комплексе који представљајуфункционалне подсистеме глобалног дру

29 М.Печуjлић;В.Милић,Исто,стр.5456.
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штва. У сваком глобалном друштву, почев од родовског до савременог
друштва,оличеногудржавинацији,постојечетириосновнаподсистема
уоквирукојихсезадовољавајубазичнепотребељудиидруштва;тосу:
репродуктивни,економски,политичкиикултурниподсистем.Требанапо
менутидасууродовскомдруштвуовиподсистемибилиузачеткуинедо
вољномеђусобноиздиференцирани,међутим,саразвојемдруштваонисе
јаснодиференцирајуиуобличавајукаопосебнесфередруштва.

Репродуктивни подсистем чине друштвене групе и институције у
оквиру којих се обезбеђује људска репродукција која је предуслов по
стојањадруштва.Најважниједруштвенеинституције,односногрупеко
јечинетемељрепродуктивногподсистемаглобалногдруштва јесубрак
ипородица.Зањихсевезујуимногедругеинституцијекојеобезбеђују
људскурепродукцију.Такоје,например,браккаоинституцијаповезанса
установамаверидбе,венчања,даривањаисл.

Економскиподсистемсатканјеодготовобескрајногсплетадруштве
нихинституцијаигрупа.Уоквируњихвршисепроизводња,размена,и
расподеладобараиуслугакојимаљудизадовољавајусвојематеријалнеи
духовнепотребе.Готовојенемогућеутврдитикојесуодтихустановаи
групаважнијеодосталих,алисастановиштаформирањаструктурегло
балногдруштвапосебанзначајимајуустановепопут:технологије,поделе
рада,својине,тржишта,каоипроизводнихорганизација.

Политичкиподсистем глобалног друштваобухватанајразличитије
друштвенеустановеигрупекојимасеорганизујеиусмеравадруштвени
животљуди.Централнаинституцијаполитичкогподсистемајестедржа
ва која, на основу легитимитета политичке властиимонополафизичке
принуде,регулишеиусмераваглавнеполитичкетоковеудруштву.Поред
државеполитичкиподсистемобухватаиразноврснеполитичкесубјекте,
почеводполитичкихстранака,прекодруштвенихиполитичкихпокрета,
невладинихорганизацијаидругихинтереснихгрупакојеучествујуувр
шењуполитичкевласти,илипакутичунањеноделовање.

Културниподсистемглобалногдруштваобухватасплеткултурних
институција,каоидуховнекултурнетворевинекојенастајукаорезултат
стваралачкогделовањапојединацаидруштвенихгрупауоквирутихин
ституција.Базичнакултурнаустановајестејезик.Нањемусетемељене
самокултурненегоисведругедруштвенеинституције,групеисвиобли
цидруштвеногделовањаидруштвениходносамеђуљудима.Поред је
зика,културниподсистемглобалногдруштваобухватаиширокумрежу
образовних, научних, здравствених, уметничких, религијских и других
институцијаитворевинакојеслужеовладавањуприродом,стихијомдру
штвеногживота,заштитииразвојучовекаиосмишљавањуњеговеегзи
стенције.
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Усоциологијиодњеногнастанкапасведоданас трају теоријски
спорови, посебно између марксиста и функционалиста, о томе који од
овихподсистемаглобалногдруштваимаодлучујућуулогуудруштвеном
животуљудииобликовањудруштвенеструктуре.Социолозидогматске
марксистичкеоријентације,иакодекларативноистичудасусвиподсисте
мидијалектичкимеђусобноповезани,уконкретномобјашњењудруштве
не структуре сматрају да економски подсистем детерминише, одређује
осталеподсистеме.ПритомсепозивајунаМарксовставизПредговора
критициполитичкеекономијегдеонистичеда”удруштвенојпроизвод
њисвогаживотаљуди ступајууодређене,нужнеодносе,независноод
њиховевоље,односепроизводњекојиодговарајуодређеномступњураз
виткаматеријалнихпроизводнихснага.Целокупносттиходносапроиз
водњесачињаваекономскуструктурудруштва,реалнуосновунакојојсе
дижеправнаиполитичканадградњаикојојодговарајуодређениоблици
друштвенесвести.Неодређујесвестљудиињиховобиће,већобрнуто,
њиховобићеодређујењиховусвест„.30ОвајМарксовставлапидарноис
казанникакосенеможесматратињеговимтемељнимтеоријскимпола
зиштемусхватањудруштваидруштвенеструктуре.Акосеузмеуобзир
целинаМарксовогстваралаштва,јасноћесеуочитидаондруштвоиње
говуструктурусхватакаодијалектичкитоталитет,целинусаткануизра
зноврснихобликадруштвеногделовања,друштвениходносаинадличних
културнихтворевинакојисумеђусобноповезанииутканиједниудруге.

Насупротмарксистима,социолозифункционалистичкеоријентаци
јесматрајукултуру,односнодуховнекултурнетворевинеиинституције
уоквирукојихоненастајупримарнимподсистемомдруштва,којиобли
кујењеговуструктуруиутиченањеговепромене.ОгистКонт,зачетник
функционализмасматрадаколективниум,сатканодзнањаверовања,мо
ралнихнорми,осећањаиделатностиљудикојиизњихпроизилазе,обли
куједруштвоињеговуисторију.”Верујемдачитаоцимаовогдела,пише
он,неморамдоказиватидаидејевладајусветомида гапотресају,или
другимречима,дасавдруштвенимеханизам(друштвенаструктурапод
вукаоМ.П.)почиваукрајњојлинијинамишљењима„.31ЕмилДиркем,
оснивачфункционализма,тврдидаосновуљудскогдруштвачиниколек
тивнасвест,односноколективнепредставељудиоличенеуидејама(ис
куственасазнањаиверовања)инормама (религијским,моралним,оби
чајнимисл.).Колективнасвест,којапринудноделујеудруштвуобликује
сведруштвенеинституције,апрекоњихмишљења,осећањаипонашања
људи.Готовоистосхватање,алиуразвијенијојформи,заступаиТалконт
Парсонс, водећифункционалиста.Он сматра да културни поредак који

30 К.Маркс,Прилогкритициполитичкеекономије,Београд1959,стр.8.

31 О.Конт,Курспозитивнефилозофије:двауводнапредавања,Београд1962,стр.30.
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представљаинституционализованисистемкултурнихиморалнихвредно
стичини”базудруштва„.Тајпоредак”одржавасхему„,духовнојединство
друштваиодређујепонашањепојединацаидруштвенихгрупа.32

Оба ова теоријска приступа једнострано гледају на процесе обли
ковањадруштвенеструктуре.Догматскиоријентисанимарксистипрена
глашавају улогу економског афункционалисти културног подсистема у
формирањудруштвенеструктуре.Људскодруштвоје,какотосаправом
заговарајуМарселМосиЖоржГурвич”тоталанфеномен„,укомесусви
његовиподсистемиињиховичиниоцимеђусобнотакоповезанидаједан
другогпрожимајуиусловљавају.Ниједанодподсистемаглобалногдру
штванемадетерминистичкикарактеруодносунадругејерсуусваком
одњихутканиутицајииделовањесвих.Например,економскиподсистем
какотоистичумарксисти,утиче,алинедетерминистичкинаобликовање
имењањеполитичкогидуховногкултурногсистема,амидодајемоина
подсистемљудскерепродукције.Међутим,сдругестране,наекономски
подсистем,економскуструктурудруштва,истотакоутичуобликујугаи
мењају људска репродукцијакроз природни прираштај, политика кроз
државнуекономскуполитику,икултурапрекосвихсвојихтворевина, а
посебнопрековредностиинорми,аусавременодобаипреконаучнихдо
стигнућа.Истијеслучајисаосталимподсистемимаглобалногдруштве
ногсистема.

Због овакве дијалектичке природе односа који постоје између по
јединихподсистема глобалногдруштваињиховихчинилаца, структура
друштвасенепрестаномења.Кадасеуследмеђусобногдејствапромени
унутрашњаструктурасвихподсистема,нестајестарисистемирађасено
виглобалнидруштвенисистем.

ДРУШТВЕНЕПРОМЕНЕ

1.Појам,садржајиоблицидруштвенихпромена

Усвимобластимадруштвеногживотанепрестаноседогађајуразли
читепромене,којепосвомкарактеруиинтензитетумогубитибржеили
спорије,постепенеилинагле,мирнеилинасилне.Некепроменеселако
запажајуидешавајууоблику једногчина, каошто сунапримеррево
луције,државниудари,династичкепромене,променеграницапојединих
државаисл.Другепроменемогудуготрајатиичестоостајунезапажене
сведокнедоведудоједногквалитативноновогдруштвеногстања.Такве
32 Т.Парсонс,„Прегледдруштвеногсистема’’уТеоријаодруштву,томI,исто,стр.4244.
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променесунајчешћеуобластитехнолошкихдостигнућа,економскиход
носа,укултури,науциитд.Међутим,иуовимобластимамогуседогоди
тинаглеискоковитепромене,истокаоштосеиуполитицимогудогодити
еволутивнепромене,које текпоследужегпроцесадоводедовидљивог
новогстањаиновиходноса.

Друштвенепроменеидруштвенаструктурасуглавнетемесоцио
логије.Онесунераздвојне, јер је,усуштини,свакадруштвенапромена
структураунастајањуилиструктураунестајању.Затоједруштвенапро
менаразликаизмеђудвастањадруштвенеструктуре.Основнаиполазна
категоријауразматрањудруштвенихпроменајестедруштвенокретање.33
Тојенајшириинајопштијипојамкојиобухватасведруштвенепроцесе.
Овајпојамукључујесвепроменеудруштву,безобзирадалисуонеситне
исвакодневнекојеседогађајуунутармикрогрупаилисутокрупнепро
менедруштвеногсистемаутокуреволуције.Основниоблицидруштвеног
кретања су: друштвена промена и релативна стагнација.34 Друштвена
променајепоследицадруштвеногкретањаувидуизмененекогструкту
ралногодноса,друштвенеинституцијеуцелиниилинекогњеногдела.
Стагнацијомсеозначаварелативномировањедруштваудужемпериоду.
Тојеусавременомдруштвуготовонезамисливо,међутимуисторијском
развојудруштва,нарочитоуранијимфазамафеудализма,таквеситуаци
јесубилевидљивије.Тадасупроменебилебезначајнеиливеомаспоре
поделарадасенијебитнијеразвијаланитисусредствазарадзначајније
усавршавана,аидругепромене,особитоупородичнимодносима,својин
скимодносима,начинууправљањаитд,билесувеомаспоре.

Поддруштвеномпроменомсеподразумевајусвипроцесикретања
друштва,безобзиранањиховисторијскисмисаоиправацодвијањакоји
мењајуилинепосредноутичунаизмену,макариделимичну,структуре
датогсоцијалногсистема,односноглобалногдруштва.Појамдруштвена
промена је врлоширок.Онобухватапроменеу виду значајнијеизмене
некогструктуралногодносаизмеђукласаислојева,изменуусистемудру
штвенихвредностииодноса,променууначинууправљањасистемом,као
исведругеврстедруштвенихпромена.Упроцесудруштвенихпромена
долазидостварањановихструктуралнихелеменатаиодноса,али,исто
времено,ислабљењаинестајањастарихелеменатаиодносаудруштвеној
структури.Усоциологијисенајчешћеуказујенапрогресивнеирегресивне
друштвенепромене,односнонапроменекојезначедруштвенонапредова
њеилидруштвеноназадовање.

Премавећинисоциолога,могућејеиздвојитиобјективнепоказате
љедруштвеногнапретка,атосу:ниворазвијеностинаукеитехнологи
је;квалитетпорастановостворенихвредностиуматеријалнојидуховној

33 М.Поповић,Социологија,Београд1974,стр.88.

34 Исто.
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производњи; пораст нивоа животног стандарда становништва; пораст
просечногживотног века човека; порастљудскихпотреба, каоињихо
воквалитетнијезадовољавање;развојполитичкихидругихдруштвених
слобода;квалитативнипреображајдруштвенихустанова;променаодноса
друштвенихгрупаусоцијалнокласнојструктуридруштваисмањењесо
цијалнихтензија;демократизацијавласти;преображајсистемаобразова
њаикултуреињиховадоступностштоширемслојустановништва.Про
гресивнедруштвенепромене,уисторијскомкретањудруштва,доприносе
јачањуопштемоћичовека,каконадприродомињеномстихијомтакои
наддруштвомињеговомстихијом.Аконекодруштвопостигне,уодређе
номпериоду,побољшањеједнеодсоцијалнихкарактеристика,такавраз
војможесеоценитикаодруштвенинапредакуширемсоцијалномсмислу.

Друштвенирегресилиназадовањеједруштвенокретањеусупрот
номсмеру.Тосупроменекојеводекаопадањуматеријалнихидуховних
вредностиудруштву,опадањуживотногстандардастановништва,огра
ничењуљудскихслободаиправаграђана,штосвескупаводикавраћању
наисторијскипревазиђенедруштвенеодносеивредности,начинепроиз
водње,обликевласти,установеиидеје.Таквепромене,усуштини,воде
историјскомназадовањудруштва.Типичанпример друштвеног регреса
јепропадањеРимскогцарства.Периодиназадовањадруштвасупролазна
појаваимогуразличитодатрају.Акосеонипродуже,ондадруштвенона
задовањеможедаизазовеозбиљнукризуилистагнацијудруштва.35Сваки
процеспроменедруштвениходноса,стварањановихструктурнихелеме
ната,уистовремепратипроцесслабљењаинестајањастарихелемената
иодносаудруштвенојструктури.Уисторијиљудскогдруштвапрогреси
регрессудвакомплементарнапроцеса.Стварањеновиходносаиструкту
ра,рађањеновихустановаиидејадијалектичкијеповезаносаукидањем
старих,преживелиходноса,историјскидотрајалихструктура,установаи
идеја.Кретањеиразвојдруштва,усуштини,одвијајусекрозкрозсукобе
прогресивнихирегресивнихснага,покретаиидеја,којеимајуразличит
интензитетиразличитеформеиспољавањаиразрешавања,штозависиод
низачинилацаиоколностиудруштву''Прогресивнеирегресивнедру
штвенепроменесумеђусобнодијалектичкиповезане''.36

Прогресирегрес,каодруштвенипроцесиповезанисусаразличи
тиминтересимаиположајимадруштвенихслојеваикласа,затимуиде
олошкоми теоријском схватањудруштвенихпромена.Отуда долази до
различитихоценакоја једруштвенапроменапрогресивна,акојарегре
сивна.Састановиштаједногдруштвеногслојаиликласе,некадруштвена
променаможесеоценитикаопрогресивна,јерводијачањуњенихпози
35 Упоредити: М. Поповић, Социологија, Београд 1974, стр. 91; Љ. Р. Митровић, Општа

социологија,Београд,Ниш2003,стр.271;Р.Д.Лукић,Основисоциологије,Београд1994,
стр.327328.

36 Љ.Р.Митровић,Општасоциологија,Београд,Ниш2003,стр.271.
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цијауекономскојиполитичкојсфери,уобластизадовољавањањенихин
тереса,доктаистапромена,заприпадникедругогслојаиликласеможе
значитирегрес,јерводислабљењуњенихпозиција,њенеулогеудруштву
иисторији,можедовестичакидоњеногуништењакаокласе.Увезис
тим,Лењинјесвојевременописаодаукласномкапиталистичкомдруштву
скороданеманиједнеекономскепојавекојауистовремеудруштвунеби
означавалаплусзаједнуиминусзадругукласу.37Проценанекедруштве
непроменесадржисубјективнукомпоненту,јерјесамразвојудруштву
честообјективнопротивречан,изазиваобичносупротнепоследице.Про
блем друштвеног прогреса неможе само да се сведе на класну компо
ненту,јерчовекнијесамоприпадникодређенекласе,јеронимаиопште
људскепотребеиинтересе.

Чиниоцидруштвенихпроменамогубити:природниуслови,којису
нарочитодолазилидоизражајауранијимфазамаразвојадруштва; еко
номија,технологијаиорганизација;друштвенислојеви,класе,елитемо
ћи,друштвенипокрети,политика,културничиниоци,харизматичкевође,
личности,планетарнеелитемоћи(међународнифактори)итд.

Основнаподеладруштвенихпроменајестена:1)системскепроме
не,и2)променепремаопштемправцукретањаисторије,илиисторијски
типовидруштва.Затим,поделапремасмерукретањапроменауодносуна
погледнасвет,онемогубити:1)управцуразарањадруштва(ентропије);
2)управцуназадовањадруштва;и3)управцуновогнапретка.Поредто
га,уразматрањимаопроменамачестосеуказујенаобликепромена(ево
луцијаиреволуција)ичиниоцепромена.

2.Променеунутардруштвеногсистема

Променеунутардруштвеногсистемасуадаптационепроменекоје
супростоприлагођавањеновимоколностима.Онедруштвенуструктуру
чинесложенијом,алинемењајутемељевладајућегпореткаиониусушти
ниостајуисти.Томогубитиповршнеиситнееволутивнепромене.Поред
тога, промене унутар друштвеног система су спорије и постепене.Оне
сеодвијајуудужемвременскомпериоду.Уеволутивнимпреображајима
користеселегалнасредстваиметоде.Мењајусезакониидругипропи
сипремауобичајенојпроцедури,којатребадаомогућиинституционалне
друштвенепромене,каоштосунапримерпроменеувисокомобразова
њу.Еволутивнимпроменамасесамоделимичномењајунекедруштвене
институције.Мењајусесамодонекледруштвениодноси,причемусене
мењаизосновакарактердруштвеногсистема.Еволутивнепроменесуде
лимичнеионенеизазивају,барнеодмах,коренитутрансформацијудру
штвеногсистема.Међутим,требаиматиувиду,даеволутивнепромене
могупоследужегвременададоведудотемељнеизменепостојећегсисте

37 В.И.Лењин,РазвитаккапитализмауРусији,Београд1958,стр.139.
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мадруштвениходноса.Затопроменеунутарсистемаипроменесистема
нисуапсолутноодвојене.Еволутивнепроменедешавајусеобичноувиду
компромисаизмеђусупротстављенихдруштвенихснага (класа, слојева,
етничкихгрупа).

 Веомачестобликпроменаунутарсистемакојесепланскиисаод
ређенимциљевимаспроводејесуреформе.Реформаједруштвенипроцес
којисадржинормативнипрограмакцијаимера.Тимпрограмомозначене
супроменеунутарвладајућегдруштвеноекономског,политичкогисоци
јалногсистема,тј.структураглобалногдруштва.Реформепредстављају
еволутивно кретањедруштваунутаристедруштвеноекономскеформа
ције.Премасадржајудруштвенихпроцеса,реформемогубитиеконом
ске, политичке и социјалне.Када обухватају неку делатност или сферу
друштва,ондајеречопарцијалнимреформама,акадасеодносенацело
друштво,ондасетаквереформеназивајутоталнадруштвенареформа.Ре
формесемогуразликоватипорадикалностициљеваисвомдометуудру
штвеномживоту,поснагамакојесуњиховиносиоци,пообимуиинтен
зитетудруштвенихпромена.Реформаможеводитипостепеномстварању
условазарадикалниједруштвенепревратеиликонзервирањепостојећег
система ињеговојмодификацији да би се амортизовале социјалне раз
лике и конфликти. Оне могу водити својеврсној институционализацији
конфликатаиинтегрисањудруштвенихснагаувладајућисистем.Рефор
мекојеводеинституционализацијиконфликатаимајупозитивнуулогуу
друштвеномразвојуимогуутицатинамирнијуформуреволуционарног
преображаја.Ареформекојеразниммерама,најчешћерепресивним,су
жавајупросторзаиспољавањепрогресивнихснагаудруштвуинастоје
конзервирањупостојећегстања,објективнозаоштравајудруштвенепро
тивречностииотварајукризувладајућегсистемаинатајначинстварају
претпоставкезареволуцијуидругеобликерадикалнихдруштвенихпро
мена.

 Напроменеунутардруштвеногсистемаусавременомдруштвуве
омаизраженуулогуимаполитичкифактор,којисеизражавакроздело
вање:1)државнихоргана,којидефинишупрограмепроменаиускладу
сањимевршепроменеуправномпоретку,упреобликовањудруштвених
институцијаиустанова,иутврђују системмераи акција које спроводе
државни органи; 2) политичкихпартија, које дефинишуидеологију си
стема,боресезањеноостваривањеидиктирајуритампромена;и3)дру
гиполитичкисубјектикојидајуимпулспроменама(сидикати,друштвени
покрети,интереснегрупе).Овичиниоцимогувеомабитноутицатиина
променусистема.

3.Променедруштвеногсистема

Променом системаозначавају сенаглеидубокепроменеу струк
турииодносимаодређеногдруштва,коједоводедопроменецелокупне
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друштвене структуре.Промене система обично се називају социјалном
револуцијом.Затосепроменесистемаостварују,најчешћенасилно,рево
луцијом,државнимударом,династичкомсменомилиграђанскимратом.
Међутим,таквепроменемогусеостваритиипостепеноудужемвремен
ском периоду. Револуционарне промене су корените друштвене проме
не,њимасемењаосновникарактердруштвеногсистемаТададолазиу
краткотрајномвременскомпериодудовеомазначајнихдруштвенихпро
мена(Францускареволуција17891794,Октобарскареволуција1917,со
цијалистичкареволуцијауЈугославији19411945.итд).Револуционарни
друштвенипреображајиостваривалисусеоружанимсредствима,мадаје
Маркссматраодаусвакојбудућојреволуцијинијенеопходноприменити
оржје.38

 Промене система најчешће настају најпре променом политичке
власти,одстранекласе,друштвеногслојаилиполитичкеелитекојажели
успостављањедрукчијегдруштвенополитичкогпоретка.Топодразумева
исвргавањекласеилиполитичкеелитекојајенавласти.Апотомнастају
ипроменеуцелокупномдруштвеномсистему,одпродукциониходноса
прекополитичкеиправнесфере,пасведопроменакојимасеуређујесва
кодневниживотграђана(променеупореском,здравственом,пензионом,
социјалномилиобразовномсистему).

 Социјална револуција има своју објективнуосновуиисторијски
јеусловљена.Онасазреваукрилупостојећегдруштваипојављујесекао
одређенамогућност,упркостомештојеодређујевеликибројчинилацаи
штојеонаделоорганизованихдруштвенихснага.Револуцијесусаставни
део историјског развитка.До револуционарне ситуације доводи низ те
шкоуочљивихпроменакојесупосвојојприродиеволутивне.Алитосу
променесамоуоквирупостојећегдруштва,ареволуционарнаситуација
јепоузданизнакдаједруштвоушлоукризуилисезаплелоусвојепро
тивречности такода сена темељупостојећих економских,политичких,
идеолошкихидругихструктураиодносанеможедаљеразвијати.Револу
цијасеондапојављујекаопоследицаеволутивногразвојаикаонужност.
Такваситуацијаниједовољанусловзареволуцију,јерреволуцијанастаје
каосвестаниорганизованакт.Уопштеузев,натемељуобјективнихмо
гућности, револуција може бити само дело организованих истомишље
никакојисуспремниикадридапрактичнораденарушењупостојећеги
изградњуновогдруштвеногпоретка.Притомереволуцијанеизбијабез
дубокеисвеопштедржавнекризеукојојготовониковишенеможедажи
винастариначин.

38 На митингу у Амстердаму, после Хашког конгреса Прве интернационале 1872. године,
МарксјесматраомогућимдараднициуХоландији,ЕнглескојилиАмериципостигнусвоје
циљевемирнимпутем(Прваинтернационала,Београд1950,стр.104105).
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 Револуцијаје,уодређеномсмислу,прекидконтинуитета.Оназна
чиразарањедруштвеноекономских,апостепеноисвихосталихструк
турадатеформацијенаједној,иизградњунових,надругојстрани.Овај
прекидникаданијепотпун,јерсениздруштвенихчинилацабаштинии
наконреволуције,особитокултурничиниоци,којичиневертикалурезул
татаукупногразвојаодређеногдруштва,каоштосунационалнииденти
тет,језик,каоимногедругетворевинетрадиционалнекултуреукључују
ћиисистемвредности.Такође,наконреволуцијеимногичиниоцистарог
пореткажилавосеопирупроменамаинаступањуновог.Облициреволу
цијемогубитивеомаразличити,јернањихутиченизконкретноисториј
скихоколности.Револуционарнакласа,односнодруштвенииполитички
покреткојијествара,принуђенаједаопштуреволуционарнустратегију
прилагођавадатимприликамаинеопходнимсавезништвима,снази,упор
ностиивештинипротивника,међународнимоколностимаитд.Јошуве
ћојмерипутевиреволуцијезависеодсложенеприродедруштвенеформа
цијеизаједницеукојојсереволуцијаразвија.

Прелазакдржавневластиизрукуједнеурукедругекласе,најчешће
сеназиваполитичкомреволуцијомипредстављапреломнимоментједног
револуционарногпроцеса,моменаткојисеможеустановитисавеликом
тачношћу.Иакореволуцијазапочињеуекономскојсфери,онанеизбежно,
прекополитичкихборбиводидржавнојвласти.Освајањемвластиреволу
ционарнакласастиченајефикаснијеоруђерушењадотадашњегиствара
њановогпоретка.Освајањедржавневластинијепростоосвајањепосто
јећегдржавногапарата,негоњеговоразбијањеиизградњановог.Тозначи
дареволуцијаводипрекидањуправногисвакогдругогинституционалног
континуитета.

4.Друштвенапокретљивост

4.1.Појамитиповидруштвенепокретљивости

Покретљивостдруштваобухватапроменеудруштвенојструктури
којенастајупомерањемпојединацаидруштвенихгрупа.Тапокретљивост
можесепосматратисавишеаспеката.Састановиштаподелерадато је
прелазакизједнеулогеудругу,којасеназивахоризонталнапокретљи
востдруштва.Уструктуридруштвениходноса,тојепомерањесаједног
положајанадруги,штосеозначавакаовертикалнапокретљивост.Иса
становиштатериторијалнеорганизациједруштватојепрелазакизједног
местаудруго,итаквапокретљивостдруштвазовесепросторнапокре
тљивост.

Хоризонталнапокретљивостобухватапомерањепојединацаигрупа
изједнедруштвенеулогеудругу,немењајућипритомсвојсоцијалниста
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тус.Оваквапокретљивостсенајчешћеиспољавауразличитимпроменама
професионалнихулога(делатности),местастановања,појединацаидру
штвенихгрупа,причемусепроменедогађајууоквируистогдруштвеног
слојаиликласе.Типичанпримерзаовуврступокретљивостиудруштву
супреквалификације радника који су се у једномпредузећунашликао
„технолошкивишак’’,пасеонда,накондопунскогобразовања,упошља
вајуудругопредузећеилиекономскемиграцијекадасенапуштарадно
местоуједномпредузећудабисеупослилоунекомдругом,адаприто
мепроменапрофесионалнихулоганемењањиховсоцијалнистатус.Хо
ризонталнапокретљивостпојединацаидруштвенихгрупауказуједасу
онисамопроменилиместоурасподелирада,алинеиместоусоцијалној
структуридруштва.

Вертикалнапокретљивостједруштвенипроцескадапојединциили
групемењајусвојуулогуудруштвупреласкомнавишиилинижистепен
налествицисоцијалнестратификације,билодасенањојпењуилисила
зе.Променом улоге најчешће семења и друштвеноекономски положај
појединцаилигрупеиобрнуто.Утомсмислу,вертикалнапокретљивост
манифестујесекаодруштвенонапредовањеилиназадовањепојединацаи
друштвенихгрупасастановиштадруштвеногугледаивредности.Верти
калнадруштвенапокретљивостзависиодкарактераструктуреодређеног
друштваипоказујеколикојеоноотвореноидинамично,коликоуњему
постојемогућности за прелаз из једног слоја у други, из једне класе у
другу.Обимиинтензитетвертикалнепокретљивости,каообликамикро
промена у једном друштву условљен је присуством или одсуством тзв.
структурнихмакропромена.Утомсмислуоблициисторијскогкретања
друштва(прогрес,регрес,релативнастагнација)крозкојепролазиједно
конкретноисторијскодруштво,различитоутичунаобимикарактерсоци
јалнепокретљивостиуопште,апосебнонавертикалнудруштвенупокре
тљивост.Уколикосеједнодруштвоналазиудинамичнојфазисвогразвоја
илиувеликојкризи,ондауњемујачавертикалнапокретљивост,усмислу
битнихпомерањаљудиидруштвенихгрупаналествицисоцијалнесло
јевитости,заразликуодстабилнихпериода,периодаспорихдруштвених
промена,укојимапостојислабијавертикалнапокретљивост.

Просторна покретљивост је физичко померање појединаца и дру
штвенихгрупауодређеномгеографскомпростору,штојенајизраженије
умиграцијама.Миграцијемогуиматиразличитепојавнеоблике,оддо
бровољногпресељењапојединацаилињиховихпородицаиз једногме
ста у другодоприсилногпресељавањаиз једног краја у други,што се
догађанаконприроднихкатастрофа(поплаве,земљотресиисл)илира
диизградњевеликихинфраструктурнихобјеката(железнице,аутопутеви,
индустријскиобјектиитд).Затим,миграцијемогубитиизједнеземљеу
другу,такођедобровољнеипринудне,штоседогађаувремератоваилиу
мируштосерегулишемеђудржавнимспоразумима,тзв.реторзијомста
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новништва.Кодмиграцијаразликујусеинтернемиграције,којеознача
вајупомерањепојединацаистановништваунутарграница једнеземље,
испољне,илимеђународнемиграције.Затим,могусезапазитијошнеке
релацијемиграција,каоштосуселоград,сезонске,дневне(одлазакна
посаоилиушколусвакодневноуместогдељудинеживе),сталнеитд.
Интернемиграцијемогубитилокане,којесеодвијајууоквируједнело
калнезаједнице,регионалнеидржавне.Разлозимиграцијамогубитираз
личити.Најчешћесутоекономскиразлозиодлазакљудиизнеразвијених
упривредноразвијенаподручја,гдејемогућностзапошљавањаизараде
већа;затим,томогубитиразвојнидруштвенипроцеси,политичкиразло
зи,васпитниитд.Осимовихкључнихилинајфреквентнијихаспекатау
разматрањудруштвенепокретљивости,требаиматиувидудајемогуће
издвојитијошнекеаспектеиливрсте,каоштосу:индивидуалнаигруп
напокретљивост(разликовањепрематомекосепомерапојединциили
групе);унутаргрупнаимеђугрупна(далисеприликомпомерањаостајеу
истојгрупиилисеприступадругој);унутаргенерацијскаимеђугенерациј
скапокретљивост(далисепомерањевршиутокуједнегенерацијеилисе
децапомерајууодносунасвојеродитеље).39Одсвихпоменутихоблика
покретљивостидруштваупраксисенејављаниједанучистомоблику,
већсусвионидобримделомсадржани једниудруге,нпр.међугенера
цијскаувертикалнојипросторнојодлазаксинасељакаизселауградна
студије,којипозавршеткуфакултетаостајеуграду.

4.2.Узроци,механизмиипоследицедруштвенепокретљивости

Покрељивостдруштваусвимњеговимаспектимавеомајеизражена
усавременомдруштву.Прекретницууисторијскомразвојудруштва,чи
нипрелазакизмануфактурнепроизводњеуиндустријску,којасекасније
свевишеубрзаваталасиманаучнотехнолошкереволуције;затим,нагло
насељавањеградоваињиховаурбанизација;колонизација;јачањевојног
комплекса;либералнадемократија,којајеосвајањемполитичкихслобода
иправаунеладинамикууполитичкиживотиомогућилаприступполи
тициљудимаизразличитихдруштвенихслојева;масовнообразовањеи
масовнакултура;каоидруштвениконфликтикојисејављајуувеомараз
личитоминтензитетуиоблицимаодобуставерадаунекојфабрицидо
међудржавнихратова.Поредовихглобалнихузрока,покретљивостдру
штва зависи од друштвене структуре конкретноисторијског друштва и
обрнуто,гдесеуказуједасудруштвасаизраженомпокретљивошћуотво
ренадруштва,доксупрединдустријскадруштвазатвореназатоштосусе
уњимавеоматешкомењалиположајииулоге.Међуузроцимадруштвене
покретљивоститребаиматиувидуипојединачнепотребељуди,њихове
мотивеижеље,којисутакођезаначајни.

39 М.Поповић,Проблемидруштвенеструктуре,Београд1967,стр.308.
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У социологији се особито разматрају механизми или канали дру
штвенепокретљивостиинајчешћесенаводе:образовање,бављењепо
литком и склапање брака. Образовање је у савременом друштву најва
жнијиканалдруштвенепокретљивости.Крозобразовање,уколикојеоно
доступносвимаизразличитихдруштвенихслојева,омогућујесестицање
квалификацијазаобављањеразнихдруштвенихулога.Тоимуједнообез
беђујезначајнедруштвенепредиспозициједамогулакшедасекрећуу
свимдоменимадруштвенепокретљивости(вертикалној,просторној,ме
ђугенерацијскојитд).Бављењеполитикомомогућавапроменудруштвеног
статусаувеликимраспонимаможесебрзодоспетинанајвишедруштве
неположаје,аможесеибрзопастинанајнижеположаје.Покретљивост
крозполитичкуделатностсвевишерастеусавременимдруштвима,јерсу
упорастумасовнеполитичкеорганизациједруштва(странке,синдикати,
политичкипокрети,невладинеорганизацијеитд)којеокупљајувелики
бројљуди.Умногимдруштвима,крозначелоједнакостиуизбору,пру
жајусешансесвимазабрзуличнупромоцију.Бављењеполитикомзна
чиутицајнадруштвенеустановеукојимајеусредсређенонајвишедру
штвенемоћи.Склапањебрака,особитоутрадиционалнимдруштвима,за
многејебионајважнијиканалдруштвенепокретљивости,азавеликидео
женазначиојепроменудруштвенесрединеимогућностуспонаилиочу
вањанаследногдруштвеногположаја.Иданасјеудајаилиженидбаважан
механизамдруштвенепокретљивости,алинеумериукојојјетобилора
није.Поредовихмеханизама,каоканалдруштвенепокретљивостиможе
битиипоседовањеспецијалнихособинапоједнацакоје сунеопходнеу
одређеномтренутку,каоштосухрабростурату,харизмаиговорништво
уполитици,остварениталенатуспортуилиуметности,„сналажљивост’’
удруштвенимкризамаитд.Покретљивостдруштваможебитиуизвесној
мерииблокирана,атоседогађаудруштвенимкризамаиуколикоуод
ређеномдруштвупостојидискриминација,набилокојојосновирасној,
полној,верској,етничкојитд.

Повећанапокретљивостдруштваможеиматиодређенепоследице,
којемогупозитивнеинегативне,каоштосу:слабикохезијагрупаињи
ховимеђусобниконфликти;променомсоцијалногположајамењасе„по
гледна свет’’;напуштањемпородицеидругихпримарних група, слабе
или се кидају примарне везе; повећава се обим криминалних и других
девијантнихпојава;постојисталнаменталнанапетост,повећавасеосећај
несигурностиипојављујусенеурозе;доласкомновихљудиилиодласком
старих,мењајусеобрасцимишљењапонашањаиделовања;смањујусе
друштвенеразликеизмеђугрупаипојединацасаразличитимположајима
иулогама;долазидоповршностиуодносимазбогкраткотрајнихифор
малнихконтакатамеђуљудима.Покретљивостдруштва,пореднаведених
последица,изазиваимешањеразличитихкултурнихсистемаивредности,
слабљењеидезинтеграцијулокалнихкултура,слабљењеетноцентризма,
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локалнеограниченостиинационализма.Друштвенапокретљивостутиче
наваспитањемладих,намоделепонашањакојипостајучестонеодређени
иконфузни,на слабљењеидезинтеграцијуморалнихвредностиинор
ми,натолеранцијуразличитихгрупаиразбијањедогматскихмисаоних
структура.Процесдруштвенепокретљивоститакођеутиченасмањивање
разликаукултуриистилуживотазбогмасовнепроизводњеипотрошње
којестварајустандардизованекултурневредности.Традицијаслаби,опа
дастрахопоштовањепремасвимауторитетима,аутицајнаслеђапостаје
свебезначајнији.

5.Променеусавременомдруштву

5.1.Структуралнепромене

Савременоилимодернодруштво, како се оно јошназива, настаје
уXVIIвекуитраједоданас.Уанализисавременогдруштвамногисо
циолози користе изразе индустријско и постиндустријско друштво, као
аналитичкекатегоријењеговихструктуралнихпромена.40Индустријским
друштвомозначавасераздобљедополовинеXXвека,апостиндустриј
скимодполовинеXXвекадоданас.41

Савремено друштво настаје на тековинама традиционалног дру
штва,најпреуЕвропи,апотомиудругимделовимасвета.Његовомна
станкуиубрзаномразвојузначајносудопринелетехнолошкереволуције:
Прва,којајезапочелапроналаскомпарнемашине(1765)идругаоткрићем
електричнеенергије(1884).Онесуусловилеиниздругихструктуралних
промена,каоштосу:прелазизмануфактурнепроизводњеуиндустријску,
настанакробноновчанепривредеиубрзаниразвојградова;затим,проме
некојесунасталеудуховнојсфери:појавафилозофијепросветитељства,
либерализмаирационалистичкогпогледнасвет,штоједопринелосеку
ларизацијидруштваиразвојуобразовањаинауке;великихнаучнихигео
графскихоткрића,стварањанационалнихдржава,колонијалнихосвајања
итд.Значајанподстицајовимпроцесимадалесуибуржоаскереволуције
уЕвропитокомXVIIиXVIIIвека,којесусврглемонархијесаполитичке
сценеилисупотпуноминимизиралењиховутицај,изборилесезаједна
костиполитичкеслободељуди.Свејетоослободилоогромнудруштвену
енергију и довело до убрзаног и неравномерног друштвеноекономског
развојаусвету,алииуодређенимконкретноисторијскимдруштвима,па
40 М.Пешић,Социолошкетеорије,Београд1994,стр.171176.

41 Творац концепта постиндустријског друштва је амерички социолог Данијел Бел. Он је
терминпостиндустријскодруштвоупотребиопрвипут1950.годиненасвојимпредавањима
уСалцбургу,акасније јеразрадиоустудијиДолазакпостиндустријскогдруштва (1974).
Изразпостиндустријскодруштвокористеидругисавременисоциолози,нарочитоА.Турен,
Т.Ботомор,А.Тофлеридруги.
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јенеминовнодошлодовеликогсоцијалнограслојавањаистварањакла
сногдруштва.Затосеиндустријскодруштво,каоглобалнодруштво,пре
маопштимпроменамаразвијенихконкретнихдруштава,можеозначити
као неравномерно развијено капиталистичко друштво. Капиталистичко
друштвоима своје три веома препознатљивефазе. То су либерални ка
питализам, који је изражен у начелима слободе, економског индивиду
ализма и политичке једнакости; монополистички капитализам, чије је
основнообележјенастанакмонополистичкихорганизацијакапиталакоје
ограничавајуконкуренцијуислободукапиталистичкеиницијативе;идр
жавникапитализам,којисеодликујесистемоммеракојепредузимадр
жавауциљуусмеравањапривредногразвоја,алииукупнодруштвеног.

Основнекарактеристикеиндустријскогдруштвасу:тржишнапроиз
водњаробаиуслуга,неравномернарасподеластворенихдобара,брзразвој
наукеитехнологије,масовнонасељавањеградоваињиховаурбанизација,
свемањељудиживинаселуибависепољопривредномпроизводњом,брз
развојмасовногобразовањаитд.Истовремено,заоводруштвосеможе
рећиидајенепрестаноуконфликту,билодасерадиосоцијалнимкон
фликтимауконкретномдруштвуилиоборбизасировиневанживотног
простораодређеногдруштва.Затосуучесталиратови,укључујућиионе
глобалнихразмера (ПрвииДругисветскират),којисудонелиогромна
разарањаистрадањаљуди.

ВеликепроменеусавременомдруштвупослеДругогсветскограта,
којенастајупроналаскоматомскеенергије(1945),апотомконструкцијом
електронскограчунара(1946)идефинисањемосноватеоријекомуникаци
јеиуправљања(1947),означавајусекаотрећатехнолошкареволуцијаили
научнотехнолошкареволуција.42Променекојејеизазвалаовареволуција
манифестујусекроз:коришћењеновихизвораенергије,нарочитоатом
ске;хемизацијупредметаипроцесарада;развојгенетичкогинжењеринга,
електронике,средставакомуникацијаисаобраћаја,аособитокрозразвој
информатичкокомуникационих технологија.Ова технологија, нарочито
сасвојоммикроелектроником,јенајбрженапредовалаинајуниверзалније
примењенаусвимаспектимадруштвеногживота–одкомпјутеризованих
роботаупроизводњи,прекорачунараирачунарскихмрежаусавременом
пословањудоупотреберачунараиинтернетаукућнимпословима, као
имобилногтелефонауиндивидуалномкомуницирању.Оветехнолошке
променеимајуисоцијалнеимпликацијенаструктуруидинамикусавре
меногдруштва,односнообележјаструктуралнихпромена,којесеогледа
ју,нарочитокрозпроменеу:економскојструктури,социјалнојструктури
исоцијалнојдинамици,политичкомживоту,друштвенојсвести,породич
нимодносимаиуначинуживотаљуди.43

42 Научнотехнолошка револуција, у односу на технолошке револуције, представља синтезу
организованихнаучнихитехнолошкихоткрића.

43 J.Bazić;V.Minić,„TheGlobalAffectsofScientificTechnologicalRevolutionontheSocialAlter
nations’’,Informatologija,Zagreb,Vol.42,2009,Nº3,228232,str.228.
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Променеуекономскојструктури.-Онедолазедоизражајанајпре
уизменамаупредметимаисредствимарада,каоиуначинупроизводњеу
целини.Уначинупроизводњедогађајусепроменекојеизосновамењају
традиционалнуструктуруиндустријскогдруштва.Суштинутихпромена
чинисвеобухватнааутоматизацијаироботизацијаучијој јеосновими
кроелектроникакојајеомогућилависокпрогресоруђазарадигенерисала
великепроменеуподелиипродуктивностирада.Тоједовелоидо:већег
уделатерцијалнихделатностиупривреднојструктури,значајногпораста
уделаинвентивностиистручногзнањауљудскомраду,променауструк
туризапослености,скраћењарадногданаипорастаслободногвремена,
каоиповећањаживотногстандардаљуди.Уструктуризапосленихдошло
једовеликогпомерањаизпримарногусекундарниитерцијалнисектор.
Терцијалнисекторпостајенајважнији,азначајпримарногисекундарног
сектораопада,јерсенепрестаносмањујебројзапосленихуовимсекто
рима.Уразвијенимземљамапреко50одстозапосленихјеутерцијалном
сектору.Саовимпроменамаистовременодолазиидопроменаупрофе
сионалнојиобразовнојструктуризапослених.Умногимистраживањима
сеуказујенатенденцијусмањењаиндустријскихрадникаипораст„не
мануелнихрадника’’.44Инесамото,већсесмањујеиупотребаживогра
дауопште.Овепроменедоводедоизмењеногположајарадникауновим
околностимаи„крајудруштварада’’.45Уједно,овепроменедоводеидо
повећања незапослености, доквалификације и преквалификације радне
снаге,смањењаспособности,маштовитостиидруштвеностичовекауоп
ште.

Наукауовимусловимаимаквалитативноновположај,онајекључ
ничинилацупроизводњииукупнојпривредисавремногдруштва.Про
изводњасвевишезависиоднаукеипримененаучнихрезултата,негоод
количинеуложеноградаисредстава.Затосенаукапојављујекао„кључни
параметарурастусавременецивилизације’’.46Развојнаукеитехнологи
једовеојеидопроменаутехнолошкојструктури,којасеизражавакроз
концентрацију,централизацијуиинтеграцијукапитала,знањаирада,што
је довелодоњиховеинтернационализацијеи стварањамултинационал
нихкомпанија,којесепојављујукаомоћнетехнолошке,економске,паи
политичкесилеусавременомсвету.Технолошкепроменесудовелеидо
променаусвојинскимодносима,уместоиндивидуалнесвојинесвејеиз
раженијиакционарскиобликвласништва,штојеусловилотрансформаци
јукласичнихпредузећауакционарскадруштва.Власницикапиталагубе
доминантанположајудруштвуукористтехнократскеиполитичкеелите.
Стручњаци,нарочитоистраживачиинаучници,имајусвевећуулогу;ка

44 Б.Марковић,Новетехнологије,радничкаклaсаисиндикати,Београд1989,стр.29.

45 А.Горц,Збогомпролетаријату,Београд1982,стр.7578.

46 М.Печујлић,Будућносткојајепочела,Београд1966,стр.21.
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питалистикаоприватнивласницинестају,аулогаменаџераупроизводњи
сезнатносмањује.Уместовеликихкомпанијаикорпорацијакључноме
стоу развоју друштвапреузимају универзитетииистраживачкиинсти
тути.Основниразвојниресурс вишеније капитал већнаучнирадници,
ауместотехникеиакумулацијекапиталаупрвипланизбијастварањеи
ширењезнања.

Променеу социјалној структуриидинамици. -Оне сунастале
каонеминовностновеподелерадаипроменауначинупроизводње.Тра
диционалнекласеислојевисусепреобликовали,јеруместољудскограда
и капитала одлучујућу улогу све више имају знање и информације као
развојниресурси,такодајесоцијалнаструктурапослетрећетехнолошке
револуцијепотпунодрукчија.Онајеразбијенаумноштворазличитихсо
цијалнихслојеваигрупа.Средњислојевисудоживелинајвећирастидо
бијајунајвишеназначају.Новисредњислојеви,углавном,настајукаопо
следицаразвојатерцијалнихделатности,раздвајањафункцијеуправљања
одправавласништваијачањаулогедржавногапарата.Овислојевисувр
лохетерогенииобичнопрепознатљивипоодређенимсоцијалнимгрупа
ма,каоштосуинтелигенција,технократијаибирократија.Припадници
средњихслојевасвојуегзистенцијузаснивајунапродајизнања,нарадуу
различитимделатностимаиделимичноодприсвајањатуђегвишкавред
ностиуколикозаузимајувисокстатусудруштвенојхијерархији,каошто
јеслучајсапредставинициматехнократијеибирократије.47Новисредњи
слојевисуууспонуињимасепридајесвевећизаначај.Отомепишумно
гисавременисоциолози,попутД.Бела,А.Тофлера,А.Турена,П.Драке
ра.

Социјалнудинамикусавременогдруштваусвакомпогледудиктира
јузнањеинаука.Социјалниконфликтикојисууиндустријскомдруштву
одређивалињегову динамику, стално претећи социјалном револуцијом,
битносусестишалииредуковалиуразнеобликепартиципације,чимеје
успостављенкооперативниодносрадникасавласницимакапитала.Ујед
ноје,крозеволутивнепроменеупостиндустријскомдруштву,друштве
ноекономскиположајрадникабитнопоправљентакодаседанастешко
можеговоритиоексплоатацијиимогућимсукобиманарелацијирадничка
класа–капиталисти.Садасеговориоексплоатацији„интелектуалногра
дауинтернационалнимразмерама’’иконкуренцијикојомсе„подстичеи
стимулиратрансфердаровитихстручњакаизземаљауразвојуувисоко
развијенеземље.Наиновацијаматихкадровавршиседаљанеоколони
јалнаексплоатацијаземаљауразвоју’’.48Данаспостојидругаврстаекс
плоатацијеимогућностсукобанасасвимдругојрелацији:развијени–не
развијени.

47 V.Cvjetičanin,Klaseiklasnastrukturasuvremenogdruštva,Zagreb1974,str.99.

48 Љ.Р.Митровић,Савременодруштво–стратегијеразвојаиактери,Београд1996,стр.98.
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Променеуполитичкомживоту.-Онесенајизразитијеогледајуу
јачањуулогедржавеиновимоблицимаполитичкогангажмана.Државау
савременимразвијенимдруштвима,политикомдржавногинтервенциони
зма,непосредносеангажујенаостваривањуциљеваекономскогразвоја,
запослености, на обезбеђивању социјалног осигурања и заштитемини
малнихстандардаупогледуприхода,исхране,становања,здрављаиобра
зовањазасвеграђане.Овановаулогадржавезаснивасенаидејамакејнзи
јанске (J.M.Keynes) економске политике државног интервенционизма,
односнодржавногрегулисањапривреднихтокова,исоцијалдемократске
политикереформиукапиталистичкомдруштвупосредствомдржаве.По
редтога,напорастулогедржавеутицалоје:директнопреузимањесектора
привредезакојеприватникапиталнијеимаоинтересовања(производња
оружја и војне опреме); организовање и финансирање јавних делатно
сти(објектиинфраструктуре,друштвеногстандарда,комуналнипослови
итд);прерасподеланационалногдоходкаиобезбеђивањеосновнесоци
јалнеиздравственезаштитестановништва.Збогпреузимањапоменутих
функција,овајконцептдржавесеозначавакаосоцијалнадржаваилидр
жаваблагостања.49Имајућиувидуидругустранудржавекојасеогле
дауразгранатојбирократскојорганизацијииразвијеномапаратувласти
којируководиогромнимвојним,обавештајним,информационимидругим
центримаипословимавидљивасуњенадвалица:једноуобликухума
ногопштедруштвеногсервисаидруго,уобликуорганизацијелегитимне
репресије.Тонапрвипогледизгледапротивречно,алијетоједининачин
дасеодржисоцијалнимир,регулишуинадзирусвиодносиудруштву,
штоје,усуштини,циљсвакемодернедржаве.Сасвевећимпреузимањем
економскихисоцијалнихфункција,каоисарасполагањемнајсавремени
јимтехникамаисредствима закомуникацију,манипулацијуиконтролу
понашањаграђана,усавременојдржавипостојиопасностдачовекбуде
ограниченусвомпонашањукаослободнобиће.Затосуисвеизраженије
критикедржавеусавременомдруштву.

Нови облици политичког ангажмана испољавају се у виду нових
друштвенихпокретаииницијативакојимасежелиутицатинаполитику
једнедржавеиливишењихнарешавањеконкретнихпроблемасавремене
цивилизације,нарочитоизобластизагађењаживотнесредине,нуклеар
нихпрограма,економскеиинвестиционеполитике,људскихправа,зло
стављањадецеитд.Затим,новиоблициполитичкогангажманаиспољава
јусеиувидупорастаразноврснихневладинихидругихорганизација,као
иинтереснихгрупа,саразличитимполитичкимпрограмимаициљевима,
којевршепритисакнавладепојединихземаљауциљудоношењанеких
одлука.Међуњима,могу серазликоватионеорганизацијеи групекоје
имајупозитивнуулогуионекојеимајунегативнуулогуудруштву,одно
сноонекоједоприносеопштемдруштвеномнапреткуионекојесвојим
парцијалнимциљевима, интересимаи деловањемнаносештету опште
49 M.Gunnard,BeyondTheWelfareState,NewYork1958.
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друштвенимилидржавниминтересима.Уконтекстуновихобликаполи
тичкогангажманатребаиматиувидуипојавутероризмауфункцијиод
ређенихполитичкихциљева.

Промене у друштвеној свести.Ове промене указују на све већи
значајкојисепридајеобразовањуинаучномпогледунасвет.Сдругестра
не,онесеиспољавајуиуобластисистемавредностигдеобрасцитради
ционалнекултуресвевишенестају.Уразвојуобразовањаинаучногпо
гледанасветнауцисепридајевеликизначај,особитоприроднимнаукама.
Захваљујућињиховомснажномразвојунастајуновеиндустријскегране
анекесуизгубилеилисвевишегубесвојзначај.Применомнаучнихдо
стигнућаупроизводнимпроцесима,научноистраживачкирадјеустал
номпорасту,штоимазапоследицупроменеуструктуриучесникаупро
цесурада,променеуобразовањуиуобразовнојполитици.Свесевише
указујеназначајзнањаусавременомдруштвуимногимислиоцисматрају
даћеускоробогатствоједнеземљесвевишезависитиодзнањаанеод
природнихресурса.50 Знањепостаје основниразвојниресурс, а образо
вањенајзначајнијадруштвенаделатност.Највећебогатстводруштвапо
стајеинтелектуалнипотенцијалкојиможеобезбедитињеговуравнотежен
друштвеноекономскиразвој.Устратегијамамногихземаљаобразовање
иобразованостпосталисуједанодкључнихчинилаца.Затомногевладе
усвојимпрограмимадајуобразовањуврлозначајноместоиреформама
настоједаобразовнесистемеисадржајеучинепримеренимстварнимраз
војнимпотребамаиочекиванимдруштвенимпроменама.Образовањесве
вишепостајепредметразматрањаинамеђународномпланууоквируре
гионалнихимеђународнихорганизација.

Системвредностииакоједубокоукорењенусвакомпојединачном
друштву, он се данасбрзомења, какоупојединачнимдруштвима, тако
ипоосновимобележјимаипланетарноу глобалномдруштву.Развојем
индустрије услужнихделатности, у којој долазидо сусретаразличитих
култураимасовнекултуре, чији се садржаји емитујунацелојпланети,
културнеразноврсностисесвевишеуједначавајуилипрофилишупоузо
рунакултурнеобрасценајразвијенијихземаљаЗапада.Продоромрацио
налистичкогпогледанасветиразвојемнаукеиобразовања,дошлоједо
секуларизациједруштва,алирелигијаиусавременомдруштвуимавели
кизначај.Онаидаљеуједињујеиразједињујељудеиимасвепрожимају
ћуулогуудруштву.Безобзираштосесмањујечланствотрадиционалних
верскихорганизација,појављујусемногиновиверскипокретикојиобу
хватајуширокираспонверскихидуховнихгрупа,култоваисекти,такода
једанасвеомаизраженрелигијскиплурализам.Зато,многиљудиусвако
дневномживотумешајугледиштаиставовеосвомверскомопредељењу
сапрагматизмомирационализмом.51Сдругестране,умногимрелигија
50 Ф.Мајор,Сутрајеувеккасно,Београд1991,стр.3233.

51 „Привлачнострелигије,уњенимтрадиционалниминовимоблицима,вероватноћетрајно
постојати.Религијаомогућавамногимљудимадаразрешесложенапитањаувезисаживотом
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ма,особитотрадиционалним,јошувекпостојистраходпродорарациона
листичкогпогледанасветињеговогутемељењаудруштвенојсвестипасе
повременокрећеиуфундаменталистичкеофанзиве,гдедоминираислам
скифундаментализам,којиимаизузетновеликиутицајумногимземљама
СредњегистоканаконисламскереволуцијеуИрану,1979.године,кадаје
утојземљиуспостављенаверскадржавнавласт.Обрасцитрадиционалне
културепојединихдруштавасвесевишеразграђујуснажнимпродором
вредностиидобарамасовнекултуре,причемудолазидостварањановог
културногобрасцакојипревазилазиоквирепојединихдруштаваисвесе
вишенамећекаојединствениобразацзаглобалнодруштво.

Променеупородичнимодносима.Онесуизраженеумногимсег
ментимасавременогдруштваиимајуразноврснепоследице.Многими
слиоциуказујудајеразвојиндустријализацијекључничинилацкојираз
граничава прединдустријску традиционалну и патријархалну породицу
одмодерне,нуклеарнеиегалитарнепородице.Meђутим,усоциологији
суизраженадвагледиштаоутицајуструктуралнихдруштвенихпромена
напородицу.Првоје,катастрофичноионоједоминантније;адругоје
еманципаторско.52Упрвомгледиштусеистичедасуиндустријализација,
миграцијесеоскогстановништвауградове,наглаурбанизација,масовна
потрошњаимасовнакултурадовелидопоремећеностиинестабилности
породице,њеногразарањаипропадања,каоидодевастирањаморалних
вредностинакојимапочивапородица.Премадругомгледишту,указујесе
дајеиндустријализацијаусловилаеманципацијупородицеитрансформа
цијупородичнихфункција,каоињиховопреношењенадруштвенеинсти
туције.Аупородичнимодносимаједошлодоуспостављањаегалитарних
уместоауторитарнихобразацапонашања.

Структуралне промене у породичнимодносимамогу се сагледати
намноштворазличитихначина,алиовомприликомтојенајцелисходни
је учинити кроз сагледавање трансформације неколико кључних сегме
натапородицеодпредмодернедомодернеипостмодернепородице,као
што то чинипрофесоркаАнђелкаМилић.53Најпрекућна заједница или
домаћинствојеупредмодерномдруштвубилаорганизовананасроднич
кој или сталешкој основи, она је била оквир за стварањематеријалних
добаракојимасусезадовољавалесвепотребепородицеињенихчлано
ва.Умодерномдруштвудомаћинствопостајепородичнидоменприват
нерепродукцијечлановапородице,њиховеекономскеосновеидруштве
ногстатуса.Успостављајусеидеалибриге,старањаинеговањаукојима
јеизраженоличнопожртвовање, алииинституционалнаправедност.У
постмодерномдруштвудолазидоодвајањапородицеоддомаћинства,по

ињеговимсмисломнакојасенеможеодговоритиизрационалистичкеперспективе.’’ (Е.
Гиденс,Социологија,Београд2003,стр.563)

52 А.Милић,Социологијапородицекритикаиизазови,Београд2007,стр.305.

53 Исто,стр.333336.
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родицасесводинаодносеинтимностиамногефункциједомаћинствасе
преносенадруштвенеинституције.Уместоидеалабриге,старањаинего
вањаразвијасеиндивидуализамкојипотискујетаквеемоције.Бракјеу
предмодернимдруштвимадруштвениодноскојисереализујекрозразне
обликеразменеженауширимсродничкимгрупама.Умодерномдруштву
ончиниуговорниодносизмеђудвеособесупротногпола,аслободуиз
бораимауглавноммушкарацкојибирасебисупругуибудућумајкусвоје
деце.Упостмодерномдруштвубракпопримаобликпартнерскогодносау
комепостојимогућностдасвакипојединацуспоставимноштвосукцесив
нихемотивнихипартнерскихвеза.Поделарадаиодносиизмеђуполова
упредмодерномдруштвуусловљенисуборбомзапреживљавањекућне
заједнице,такодапостојијаснадиференцијацијаихијераријапремаполу
истарости.Умодерномдруштвусеуспостављајуодносисарадњеизмеђу
половаигенерација,сациљемдасепородицаодржиилинапредујенаста
туснојдруштвенојлествици.Упостмодерномдруштвуполнаистаросна
диференцијацијагубезначајкључногчиниоцаунутрашњепородичнеди
ференцијације,такодајеизраженатенденцијаизједначавањаилимеша
њаулогаиположајаполоваигенерацијаувршењупојединихфункција.
Кулминацијуовогразвојапредстављајупородицебрачнихпаровакојисе
добровољноодричудаимајудецуихомосексуалнибрачнипарови.Од
нос према детету у предмодерном друштву почивао је на „природним
законима’’људскерепродукције,каоина„искористљивости’’дететакао
будућегчланадруштвенезаједнице.54Умодерномдруштвудетепостаје
„инвестицијаубудућност’’закојусеродитељиспремножртвујуалиисто
времено траже од детета одговарајуће поштовање, захвалност и покор
ност.Аупостмодерномдруштвуизраженајетенденцијадасесадецом
заснујуодносипартнерстваиреципроцитета.Управљањепородицомиод
носиауторитетаупредмодерномдруштвуизраженисукрозтрадицио
налнилегитимитетоцапородицеилинајстаријегсродника.Онуједноре
презентујеизванпородичнујавнувластпоглавараилисродничкегрупе.У
модерномдруштвупородичнавластсепремештаузонуприватности,на
мужевљевувластнадженомиродитељскувластнаддецом.Упостмодер
номдруштвуодносивластииауторитетасепотискујуизпородице.Однос
породицадржавадруштвоупредмодерномдруштвунијеизражен,јерне
постојидиференцијацијаизмеђујавногиприватног,акућназаједницаје
основнајединицадруштвенеструктуреиорганизациједруштвености.У
модерномдруштвудолазидодистинкцијеизмеђујавногиприватног,тако
дајепородицаповученаусферуприватности.Међутим,таприватностје
посреднонадгледанаодстранедруштва(државе)умериукојојпородица
служиодржавањудруштвенихфункција.Аупостмодерномдруштвусве
јеизраженијаулогаличностиуместопородицеипојединциуспоставља
јувеомаразноврснерелацијеукојимасепозиционирајуујавности.Они
54 Исто,стр.335.
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сарађујуипартиципирајууразнимсекторима јавностииуразличитим
породичнимоквирима,такодасенаједансасвимновначингубивезаиз
међујавногиприватног.

Променеуначинуживота.-Онесунајизраженијеу:начинукори
шћењаслободногвремена,изазивањуновихпотребаукојимадоминира
потрошачкименталитетисвеобимнијемконзумирањусадржајамасовне
културе.Слободновременастајекаопродуктубрзаногтехнолошкограз
војадруштваискраћењарадногдана.Времеослобођеноодраднихоба
везапружамогућностиквалитативнихпроменауљудскомживоту,којесе
огледајууодмору,разонодииактивностимакоједоприносеразвојулич
ности.Сдругестране,слободновремесвевишепредстављаидруштве
нипроблемкојитребаосмишљенорешавати.Многимљудимаслободно
времепредстављазачараникругукомесетешкосналазе,паизлазизњега
најчешћетражеупасивномприхватањусадржајамасовнекултуре,углав
номонихкојеемитујутелевизијскиканали,aмладисууглавномувирту
елномсветуглобалнихдруштвенихмрежа;затимупрекомернојисхрани,
алкохолизму,хедонистичкимпоривимаитд.Уциљуорганизованогкори
шћењаслободногвремена,развијајусенекеноведруштвенеделатности,
каоштосутуризам,разнеспортскорекративнеактивностикрозклубове,
фитнесцентреисл;организујусеразличитеактивностиидружењахоби
ста,љубитељакућнихљубимацаитд.

Потрошачкименталитетиспољавасеуобластипотрошњематери
јалнихдобараиуслуга,каоиуначинутрошењаслободногвременагдесе
конзумирајутакођедобракојасемасовноиндустријскипроизводеигде
сепотрошачипојављујууизразитопасивномставу.Тајменталитетсеси
стематскиизграђујекакобисеобликовалопонашањељудикаопотрошача
умодернимусловима.Утомциљуосмишљавајусерекламнекампањеза
производеширокепотрошње, емитују рекламни телевизијски,филмски
ирадијскипрограми,издајучасописиидругепропаганднепубликације,
организујумоднеревије, сајамскеизложбе,различитеприредбеитд.У
савременомдруштву,којејеопседнутоузлазномдруштвеномпокретљи
вошћу,нарочитосеуказујеназначајпотрошњепричемусељудизавара
вајудаћекуповиномсвескупљихилуксузнијихпредмета,каосимбола
статуса,стварноистећивећиположајиуглед.Товодизапотрошачким
добримаалииподстичепроизводњу.Савременодруштвоствараобиље
материјалнихдобара,свевишеподстичепотрошњуизазивајућиновепо
требе.Поредматеријалнихдобарастварајусеуобиљуидуховнадобра
намењена масовној потрошњи (масовна култура). Овај тип културе је
продуктипотребасавременогдруштва.Она јенегацијатрадиционалне
иелитнекултуре,иакочестосвојеизвореиинспирацијуналазиуовим
културама.Масовнакултурастваракултурнадобрапомериосредњости
замасовнуупотребу.Њенакултурнадобрасупрофитабилноопредељена,
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пазатоимајукарактерробе.Индустријскисепроизводеипласирајупреко
средставамасовнихкомуникација,служезасвакодневнузабавуиразоно
думасовнепублике, акаорезултаттогаизостајеефекатоплемењивања
личностиинастајепасивизацијаиконформизамчлановадруштва.

Све досадашње технолошке револуције битно су олакшалеживот
савременомдруштвуидонеленизблагодетиусвакодневномживотуљуди
такодаједанасбезњихживотготовонезамислив.Далисеможезамасли
тисавремениживотбезелектричнеенергије,телевизора,телефона,ауто
мобилаитд,аданеговоримооскорашњимизумимакојисупреплавили
развијенадруштва,попутмобилнихтелефона,компјутера,интернета,са
телитскетелевизијеитд.Убрзаниисвеобухватниразвојсавременогдру
штваимаинегативне,готовозастрашујуће,последицекојесвевишена
мећупитањеопстанкачовечанства.Онесеманифестујунарочитокроз:1)
прекомернуексплоатацијуприроднихресурса(воде,руда,шума,биљног
иживотињскогсвета);2)загађењеживотнесредине,прекомернозагрева
њепланете,штоузрокујетопљењеглечераипробијањеозонскогомотача,
асветозаједноизазиванепредвидивеклиматскепромене;3)нуклеарно
наоружањеинуклеарнехаварије;4) генетскепроменеуорганизмимаи
клонирањеживихбића,особитољудиитд.Овепојавеподстичуиједан
потпунодрукчијидруштвениангажманизраженкрозноведруштвенепо
крете(Зеленипокрет,антинуклеарнипокрети,антиглобалистичкиидру
ги), којисвевишедобијају глобалнедимензијеипокушавајудаспрече
технолошкеидруштвенепроменекојимасеризикујеопстанакчовечан
ства.

5.2.Глобализација

Убрзаниразвојекономских,научних,политичких,културнихидру
гихвезаизмеђународаусвету,нарочитоупоследњојчетвртиниXXипо
четкомXXIвека,означавајусеизразомглобализацијаилимондијализаци
јауфранцускомговорномдискурсу.Глобализацијумногивидекаовелики
иочигледаннапредак,адруги,пак,каонедвосмисленупретњусавреме
номчовечанству.Изразглобализацијапотичеодлатинскеречиglobusкоја
значиокругло,лоптасто,кугличасто,обло.УXIXвекунастајеизразglobal,
каопридевскиобликизведенизречиglobe,којиобухватазначењеземаљ
скогусмислупланетарног.Самизразглобализација,globalization,сепрви
путпојављујеуречникеамеричкогенглескогјезика1961.године.55Убрзо,
токомседамдесетихгодина,овајизразсекористиуконтекстуделовања
мултинационалних,глобалних,корпорацијаумеђународнимекономским
односима.Усрпскомјезикуизразглобализацијадугојебиоприсутану
колоквијалнојиакадемскојупотреби,ауРечникуновихречиИванаКлај

55 Webster΄sThirdNew InternationalDictionaryof theEnglishLaquaqe,Unabridged,Spingfield,
MA,Marriam1961,str.965.
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на,појављујесе1992.године,гдесепридевглобаланповезујесапозна
томМекЛауновомсинтагмомглобалносело(globalvillage)иозначавасе
„човечанствовиђенокаојединственазаједница,захваљујућиразвојусао
браћајаителекомуникација’’.56Глобализацијомсе,најчешће,означаваи
процесукомесеекономијеразличитихземаљауцелиниукључујууједан
глобалниекономскисистемузконцетрацијусветскепроизводње,тргови
неиинформацијауодређенимцентрима.Међутим,глобализацијајеве
занаизадругеобласти:науку,технологију,политику,религију,културу,
медије, забавуитд.У суштини глобализацијапреплављује сваподручја
индивидуалнеиколективнељудскеегзистенције.

Феноменглобализацијеинспирисаојемногенаучникеисавремене
истраживачедасебавеовомтемом,затосесвевишеговорииопостојању
наукеоглобализму–globalstudies.Продукцијалитературеоовојтемије
веомаобимна,штосвеупућуједајеглобализацијанесамоважнанаучна
илитерарнатема,већидаонасуштинскиутиченаживотљудиисавре
меногдруштвауцелини.Оглобализацијиданаспостојимноштводефи
ницијаукојимасенаразличитеначинеуказујенањенепојединечиниоце.
Тако,например,ДејвидХелдуказуједа:„Глобализацијасадржибардве
изразитепојаве.Прво,многиланциполитичких,економскихидруштве
нихделатностипостајусветскипосвојимразмерама.Друго,појачавасе
нивоинтеракцијеимеђуповезаностиунутариизмеђудржаваидрушта
ва’’.57Међутим,сватумачењаиразматрањаоглобализацијимогусеса
жетиудваосновнамисаонатока:У једномсеинсистиранафизичким,
материјалнимитехничкотехнолошкимдиспозицијамаглобализације,за
снованимнавредновањутериторијалногширења,технолошкеекспанзије
и економског развоја; а у другом, тежи се откривању глобализацијских
ефекатана човечијиживот упсихолошкими антрополошкимдимензи
јамаљудскости.Оваврстатумачењаглобализацијеусмерена јенањене
духовнеаспекте.

Основнаобележјапроцесаглобализације,окојимасусагласнигото
восвисавременимислиоци,могусесагледатикрознеколикодимензија
великихдруштвенихпромена,каоштосуекономскадимензија,политич
ка,друштвено–институционална,инфраструктурна,идејно културна,
војнаигеостратешкаиеколошкадимензија.58Економскадимензијаглоба
лизацијеизраженајекрозинтернационализацијукапиталаипроизводних
односа,праћенумонополизацијомтехнологијеифинансијскогкапитала,

56 И.Клајн,Речникновихречи,НовиСад1992,стр.83.

57 Д.Хелд,Демократијаиглобалнипоредак:Одмодернедржавекакосмополитскојвладавини,
Београд1977,стр.37.

58 Видети:T.Friedman,TheLexusandOliveTree,UnderstandingGlobalization,NewYork1999;
Е.Гиденс,Последицемодерности,Београд1999;R.J.Barnet;R.E.Muller,Globalnizahvat.
Moćmultinacionalnihkorporacija,Zagreb1979;D.Held;A.McGrew,TheGreateGlobaliza
tionDebate,AnIntroduction,TheGlobalTransformationReader,Cambridge2000;М.Печујлић,
Глобализација–Дваликасвета,Београд2002;В.Вулетић,Глобализација,Зрењанин2006.
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којаомогућујеинтезивнопланетарноповезивањесвихчинилацапривред
ногживота.Политичкадимензијаглобализацијевидљивајекрозформи
рањерегионалнихи глобалнихорганизацијаиинституцијауправљања,
испољавањесвевећегутицајанаднационалнихитранснационалнихин
ституција,каоиуниверзализацијамоделазападнедемократијенасветској
сцени.Сдругестранетогенеришекризумеђународногправногпоретка,
државног суверенитета и унутрашњу легитимност националне државе.
Друштвено–институционалнадимензијаглобализацијесеиспољавакроз
разарањетрадиционалнихдруштвенихустановаиуспостављањеразли
читихобликадруштвенихасоцијацијасагласнихпринципимаотвореног
грађанскогдруштваипреовлађујућимробнимодносима.Инфраструктур
надимензијаглобализацијесевидикрозсвебржеисвестранијеструкту
ралноповезивањесвевећегбројадруштава,капитала,роба,услуга,радне
снагеиинформацијанавеликедистанце. Идејно културнадимензија
глобализацијеизраженајекрозидеологијуувидумоћнепланетарнеин
дустријесвестиионајепосталакључнаполугапореткамоћи.Њојпри
падајумасовнимедији,великидеокомпјутерскеиндустрије,образовања,
наукеиуметностикојидобијајуиндустријскикарактери врше светску
дифузијузападногсистемавредностиикултурнихобразаца.Војнаиге
остратешка димензија глобализације испољена је кроз смену биполар
неуниполарномструктуроморганизованефизичкесилесатенденцијом
стварањафронтанеприкосновеневојнехегемониједоминантнихсветских
силаилегитимисањановихначинамилитаризације.Еколошкадимензи
ја глобализацијеизражава секроз светскуопасностодпрекомерне екс
плоатацијеприроднихресурса(воде,руда,шума,биљногиживотињског
света),штодоводидозагађењаживотнесредине,прекомерногзагревања
планете,топљењаглечераипробијањеозонскогомотача,асветозаједно
изазиванепредвидивеклиматскепромене.

Процесуглобализацијеособитосудопринели:1)убрзаниразвојтех
нологије,којиједонеовеликепроменеуобластипроизводње,комуника
ција,образовања,слободногвременаиолакшаофинансијскеактивности
намеђународномнивоуиефикаснуреализацијупрофитабилнихинтере
са; 2) колапсчитавог система вредности, идеја и очекивањау земљама
реалногсоцијализма,разбијањемњиховихинституцијаипривредеина
метањемлибералногкапитализмакаојединеалтернативе;и3)деловање
најмоћнијих држава, пре свегаСАД, и међународних организација, ко
јепоказујудаглобализацијапредстављаснажнуидеологијуипланеко
номскихмоћника.Затим,овомпроцесујезнатнодопринелаитранзиција
земаљацентралнеиисточнеЕвропе,којајеглобализацијидавалаубрза
њеиунификацијусистемавредностиипродукциониходносаунастаја
њупремамоделимаразвијенихдруштаваЗапада.59Основнаобележјаове

59 Транзицијајепроцеспрелажењаизједногстањаудруго.Тојеуобичајениназивзасвеколику
трансформацију тзв. постсоцијалистичких земаља источне и централне Европе крајем
осамдесетихипочеткомдеведесетихгодинаXXвека.Татрансформацијаимаспецифична
обележја у свим областима друштвеног живота, а нарочито је изражена у политици,
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транзицијеуполитичкојсфери,су:напуштањекомунистичкеидеологије
иједностраначкогсистема,априхватањеидеологијелиберализмаиуво
ђењевишестраначкогсистема.Уекономији,напуштањецентрализоване
ипланскеекономије,државногвласништвааприхватањетржишнееконо
мијеиприватнесвојине,каодоминантногсвојинскогодноса.Укултурии
уметностиодусталосеодсоцреализмаиприхваћенајемасовнакултура,
каопродуктпотрошачкогдруштваинегацијатрадиционалнихкултурних
вредности.Аудуховнојсфери,укинутасуограничењаверскихслободаи
извршенојереинтегрисањецрквеирелигијеусвеукупандруштвенижи
вот.Транзицијајенеминовнодовелаидопроменаодносаснагаусвету,
досменебиполарнеструктуремоћиуниполарном,односнодостварања
новогсветскогпоретка.60

Данасупроцесуглобализацијевеомазначајнуулогуимајутрансна
ционалнекорпорацијекојепреузимајувластнадсветскомпроизводњом,
обртомдобара,капиталаиинформација;наднационалнерегионалнеинте
грације,организацијеиинституције,којепреузимајузначајандеопосло
ваизнадлежностинационалнихдржаваиурушавајуњиховсуверенитет;
политички,економскиивојнисавези,којистварајуодређенемонополеи
продубљујунеравнотежуумеђународнимодносима;невладинеорганиза
ције,којеобављајунизактивностинапланетарномнивоу,алисејављају
икаокорективни,ачестоикаодестабилизирајући,факторуунутрашњој
политици,нарочитоу земљаматранзиције;цркве,религијскиипараре
лигијскипокрети,којисуувекималипретензијанаштозначајнијуулогу
напалнетарномнивоу,алиразвојемсредставамасовнихкомуникацијаи
саобраћајањиховетежњеутомциљусесвевишеиспољавају;културнии
субкултурнипокрети,којиубрзавајукултурнепроцесеистварајумасов
нукултуру,померииукусупотрошачкогдруштвакојенамећевредности,
културне обрасце и прототипове живота најразвијених земаља Запада,
пресвегаСАД;транснационалнетехнолошкеисаобраћајнецелине,које
групишумногепривредне гранеиобезбеђујуубрзанипротокроба,ин
формацијаиљуди;великиинформатичкисистеми,интернетидругеелек
тронскемреженапланетарномнивоу,којеубрзавајупротокинформација,
олакшавајупословањеичинедоступнимнеисцрпанизворинформацијаи

економији,културииудуховнојсфериуопште.Међутим,појамтранзицијеуделимамногих
западних теоретичара (Галбрајт, Попер, Тофлер, Дракер, Бжежински и др) користи се за
означавањепрелазаизиндустријскогупостиндустријскоилиинформатичкодруштво.Тако
да се транзиција разуме као светски, а не регионалнипроцеси онније везанискључиво
за праксу постсоцијалистичких друштава (Видети шире: N Chomsky, Profit over people:
NeolibеralismandGlobalorder,Severstoriespress,NewYork;Toronto;London1999).

60 ИзразновисветскипоредакпрвипутјеупотребиопредседникСАД,ЏорџБуш,уговору
поводомЗаливскекризе,марта1991.годинеукојемјенајавио:„новисветнавидику.Свету
којемпостојереалниизгледизановисветскипоредак.’’ТимејепредседникСАДуказаода,
наконраспадаСССР,настајеновиодносснагаумеђународнимодносима,штоСАДпружа
великемогућностиделовањанапланети.Одтадајекатегоријановисветскипоредакуврло
широкојупотреби(„Појмовникглобализације’’уАспектиглобализације,Београд2003,стр.
218).
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замасуграђанаширомпланете;имасовнимедији,којиразличитимсадр
жајиманепрекиднопотхрањујуљудеуцеломсветупрототиповимаживо
такојисеизрађујуупосебнимцентримаислужесвојеврснимциљевима.

Процесглобализациједоносикоренитепроменеуживотуљуди.Оне
сеизражавајукаопозитивнеилинегативне.Затосевеомачестоговорио
глобализацијикаоопланетарномбогуЈанусукојиимадвалица–једно
еманципаторскоидругопоробљивачко,61односноједнолицекојеодсли
кавасветмеђузависности,идругокојеизражавасветауторитаризмаире
пресије.62Међупозитивнимпроменама,коједоносиглобализација,наји
зразитијесу:великинапредак,развојнаукеитехнологијенапланетарном
нивоу;убрзанипрометроба,услуга,капитала,знања,информацијаидру
гихдобара;олакшанакомуникацијаљудиусвимделовимасветанеутра
лисањемраздаљина–развијенемрежетелефоније,интернет,сателитска
телевизија,саобраћај;сузбијањемногихболестииепидемијанасветском
нивоу; искорењивање неписмености, проширивање знања и хоризоната
размишљања;промовисањеијачањедемократскихпринципаиустанова;
иразвијањеразнихобликаорганизованостиисолидарностиизмеђуљуди
инарода.Уцелини,глобализацијаједопринелавеликомразвојучовечан
стваипружасвевећемогућностиљудимадаупознајуиискористемогућ
ностикојесупретходнимгенерацијамабиленедоступнеинепојмљиве.

Истовременоупроцесуглобализацијекрећусеинегативнепосле
дицеитојошвећомбрзином.Продубљујесејазизмеђубогатихисирома
шних.Богатеземљепостајусвебогатије,асиромашнејошсиромашније
давећисеподтеретомогромнихдугова.Повећавасенезапосленост,наста
јувеликемиграцијераднеснаге,ановиталасиимигранатаиекономских
избеглицапреплављујуразвијенеземље.Затим,избијајуновираздорииз
међуонихкојиимајуионихкојинемају.Усвимдржавамасеформира
мала,економски јакамањинасавеликиммогућностимаутицаја,којасе
првенственобавиостварењемсвојихинтереса.Следећаскупинапоједи
нацапокушава даприлагоди ритам сопственогживота привилегованом
друштвеном језгру.Истовременомилиониљуди су гурнутинамаргину
друштва и завршавају у условима живота испод граница сиромаштва.
Наполитичкомнивоу,ограничаваседржавнисуверенитет,подривајусе
многедемократскеинституцијеитакослабињиховаснага, ауторитети
ефикасност.Националницентривластинеконтролишуупотпуностина
ционалнуполитику,јерсуобавезнидасеприлагођавајунаредбамамеђу
народнихцентара.Увеликојтрансформацијисветасвевишеглавнуулогу
преузимајувојнесиле,пресвихСАД,вођењемратоваза„грађанскаправа
иуспостављањедемократије’’,превентивнихратоваинајавомнових,па
чакиперманентнихисуперразорнихратова.Такођеивојнеасоцијације

61 Љ. Р. Митровић, „Прилог социолошком одређењу глобализације и транзиције’’ у Време
глобализације,Београд2003,стр.3547.

62 М.Печујлић,Глобализација–Дваликасвета,Београд2002.
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јачајусвојуулогу,аособитоНАТОпакт,којисеширипремаистокупопу
њавајућипросторВаршавскогпактаиподређујућинационалнеармије,па
чакидржаве,својимпотребамаициљевима.Успостављајусеиновевојне
доктринекојеодобравајуупотребунуклеарногоружја.Умањујусемогућ
ностилокалнихзаједницадасеослоненасопственеобликедуховности
и друштвености. Зато оне осећају да глобализација представљапретњу
њиховом језичком, историјском и у целини културном идентитету,што
узрокује културне конфликте, долази до појава етноцентризма и ксено
фобије,паи етничкихратова.Интезивнимразвојемиискоришћавањем
природнихблагадолазидовеликихпоремећајанапланети,штоузрокује
климатскепроменеивеликазагађењаземљишта,водеиваздуха.Крими
нал,техничкиосавремењен,икорупцијаразвијајусенапланетарномни
воунебирајућисредства.Путевидроге,проституције,трговинељудима,
оружјеми други забарањени профитабилни послови прелаземноге др
жавнеграницеиобављајусеумултинационалнимконцентричнимкру
говима.Затим,развојкорупције,којојизразитопогодујувеликеразлике
измеђубогатихисиромашних,паупроцесуширењамултинационалних
компанијаилипритисакана владепојединих земаљадаприхватеодре
ђенуполитикулакоседолазидоутицајнихљудикоје јемогућекорум
пирати.Тероризамјеупорасту,прелазиграниценационалнихдржаваи
постајереалнапретњасавременомчовечанству.Оннамећеимногедруге
друштвенепроменекојеидууправцуповећањарепресијенасвимнивои
масведовођењапревентивнихратова,чимеседоводеупитањеиосновне
цивилизацијскетековине(правонаживот,слободакретања).Затољудиу
многимдржавамаживеунепрекидномстраху.

Овадвалицаглобализације,инспирисаласумногенаучникеисавре
менеистраживачедаимајувеомаразличитепаидијаметралносупротне
ставовеоовојтеми.Наравно,утоменетребагубитиизвиданиразличита
теоријскаупориштаиидејнополитичкаопредељења.Затосеулитерату
риможенаићиинаразличитасврставањауодносупремаглобализаци
јиилинаразличитеподеленаучникаиистраживачаглобализације.Међу
њима,најчешћајеподеланаглобалисте,антиглобалисте,хиперглобали
сте,хипоглобалисте,проглобалистеитд.63Затим,имамногоаутора„који
сматрајуда јеглобализацијареалност’’,каоионих„којисматрајуда је
глобализацијамит’’.64Такође,велики јебројауторакојисе,разумевају
ћиобаликаглобализације,залажузањенопреусмеравањекаискључиво
хуманим циљевима, при чему су нарочито изражена залагања за деми
литаризацију,праведнијурасподелудруштвеногбогатства,контролисану
експлоатацијуприроднихресурсаи заштитуживотне средине, очување
идентитетаикултурнеразноликостинародаилокалнихзаједница,уважа
вањедруштвенихинституцијаидржавнихустанова.

63 М.Кнежевић,„Дилемеплурализованеглобализације’’уВремеглобализације,исто,стр.87.

64 В.Вулетић,Исто,стр.295.



239

______________________________________СТРУКТУРАИДИНАМИКАДРУШТВА


ДРУШТВЕНЕЗАЈЕДНИЦЕ

1.Глобалнедруштвенезаједнице

Друштвенезаједницесускупинељудиизмеђукојихсевршивише
друштвенихпроцесадужевремена,такодасусељудиутимпроцесима
зближилиистворилисвојупосебнукултурукојаимомогућавалакшуи
потпунијукомуникацију.Удруштвенимзаједницамаизраженисуоблици
непосредне друштвености у примарнимдруштвеним групама и облици
механичкесолидарноститамогдесесоцијалнаинтеграцијаисаморегу
лацијауспостављајудејствомтрадиције,морала,обичајаиполитикекао
механизмаинтеграције.65

1.1.Сродничкедруштвенезаједнице

Сродничкедруштвене заједнице заснивају сена крвносродничком
сродству.Утаквезаједницеубрајајусехорда,родиплеме.

Хорда.-Хордајепредстављаланајнеразвијенијиобликдруштвеног
животаионајенасталананижемступњудивљаштваупрвобитнојзајед
нициизчопораукомесуживелечовеколикеживотиње.Сахордомпочи
њепреисторијскипериодљудскогрода,првобитнаљудска заједница.У
хордијечовекобављаосвеактивностикојесубилепотребнезањегову
егзистенцију,каоизаегзистенцијучитавезаједнице.Првенственизада
такхордебиојеочувањeзаједницењенихчланова.Сматраседајехор
датрајаланеколикодесетинахиљадагодина.Упроцесунастанкахорди,
уједнојесвевишедолазилоидоразвојастваралачкесвестикодљудио
могућности„прилагођавањасвојихделатностипостизањусврхе’’,66што
имјеомогућававалопроналазакоруђазарадиуједноразвојнекихобли
кадруштвености.Атојевећбитнаразликаизмеђучовекаиживотиње.
Тиме јечовексвевишепостајаосвестанстваралацкојисеповезиваоу
друштвоиствараонештоново,атосупродуктинесамоматеријалнекул
туре,израженекрозоруђазарад,већитворевинедуховнекултуреизра
женеуархаичнимобрасцима,каоштосуобредниритуалииверовањана
ирационалномистичанначинкакобисеразумелеиобјаснилеприроднеи
друштвенепојаве.

Сматраседајехордучинилонеколикодесетинаљуди,мушкараца
иженасвихгенерација,којинисубилинастањенина једномместувећ

65 Љ.Р.Митровић,Општасоциологија,исто,стр.226.

66 Р.Д.Лукић,Основисоциологије,Београд1994,стр.146.
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сулуталипоодређенојтериторијиупотразизахраном.Људисуухор
дисакупљалиплодове,јестивебиљкеибавилисуселовомириболовом.
Територијанакојојсуловилиилисакупљалиплодовесматраласезајед
ничкомтериторијомкојусузаједнокористилиибранилиодупададругих
хордиипљачкебогатставањеногбиљногиживотињскогсвета.Хордесу
најпрепредстављалесамосталнегрупеукојимасувршенесвефункцијеи
делатностипотребнезањиховживот,причемусууједноуспостављании
друштвениодносикојејетадашњипримитиванчовекмогаодауспостави
иразвије.Хордајеозначавалаистовременобиолошкуиекономскузајед
ницу,асвичалановихордемеђусобносубилиједнакиуправимаиобаве
зама.Уколикосупостојаленекеразликеизмеђуњихонесусезаснивале
наприроднимособинама,наразлиципополуистарости.Ухординије
постојаларазликаизмеђуличногидруштвеногживота,такодасуонеби
леендогамнезаједницеуоквирукојихнисупостојаленикаквеполнеили
сексуалнезабране,апотомствокојејеутаквојзаједницинастајалосма
тралосезаједничкимицелазаједницајебилаобавезнадасебринеосвом
потомству.Припадност једној хордиозначавала је уједноиприпадност
одређеномдруштву.Затонастанакхордеозначаваипочетакдруштвеног
живота,патимеинастанакљудскогдруштва.Дакле,уоквирухордиод
вијалисусесвиживотнипроцеси,почеводразмножавања,подизањапод
младка,прибављањапотребнихсредставазаживотизаштитесвојихчла
нова,пасведопрактиковањанекихархаичнихобразацакултуре.

Род.-Овајобликдруштвенезаједниценастаојенавишемступњу
дивљаштваизасниванастварањуматеријалнихдобараигрупномегзо
гамномбраку,којичинидруштвенуосновурода.Родпредстављазаједни
цуукојојсусевршилисвипроцесинеопходнизаопстанакчовекаињу
сусачињаваличлановиповезаникрвносродничкимвезаманаосновуко
јихнастајуодређениоблицидруштвенеорганизације.Међусобниодноси
људирегулисанисуодређенимправилима.Тимесуидруштвенаоргани
зацијаидруштвениодносибилиразвијенијиуодносунахорду.Припад
ницирода,осимштопотичуодзаједничкихпредакаиналазесеукрвном
сродству,живеирадезаједно,имајузаједничкеобичаје,старешину,култ,
гробље,заједноратујуитд.„Начелурода јестарешинакогабирајусви
члановирода.Проширенотело,тзв.родовскискупскупштина,састајесе
ирешаваонајкрупнијимпословимаипословимарода,штојеврстапри
митивнедемократије’’.67

Уродувећнастајуодређенаправилаживотакојауводеизвеснаогра
ничењаупогледузабранеполногопштењаизмеђубраћеисестаракоји
припадајуистомроду,каоикодизбораполногпартнера,штопредставља
основповезивањаразличитихдруштвенихгрупа.Прематоме,људинису
самоприпадницирода,већииндивидуесапосебнимкарактеристикама
иумеђусобнимодносимаобавезујуиходређенаправилапонашања.Ро

67 А.Вајс,Развитакцивилизације,Београд1956,стр.52.
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довскезаједницесејављајупрвокаоматријархалне,апотомикаопатри
јархалне.Појавомиразвојемсточарствауродурастеизначајмушкараца.
Економскаулогакоју јемушкарацдобиопредстављаосновзапрелазак
родовскевластисажененамушкарца,односнозапрерастањематријарха
таупатријархат,асродствосерачунапомушкојлинији.Развојеморуђа
зараддолазиидосвевећеорганизацијерадауоквирурода.Такосепо
јединци,илиродовикаоцелине,опредељујузатрајнијебављењеједном
врстомделатности(земљорадњу,сточарство,илизанатскуизрадуодређе
нихпредмета).Тодоводиидодруштвенеподелерада,доуспостављања
економскиходносаиразменедобара,каоиновиходносаизмеђудруштве
нихзаједница.Развојразличитихобликапривређивањаисвевећаколи
чинастворенихдобара,утичудаседруштвениодносиидруштвенасвест
уродусвевишеразвијају.Надруштвенеодносеснажанутицајимајуи
религијскаверовања,арастеиосећајзаједништвакојисенајјачеизражава
крозобавезумеђусобногпомагањаизаштитечлановарода.Појединцисе
посебноистичувештиномуправљењупојединихпредметакојеукраша
вајуцртежимаидругимукрасима,штонаговештавапојавусликарстваи
вајарства.

Односиуроду,којисузасниванисунаегзогамији,доводедоуспо
стављањавезаизмеђупојединихродова,којесупредстављалеосновуза
стварање ближих економских веза и већих друштава на територијалној
основи.Сдругестране,временомједошлодоцепањародова, јерсусе
родовинамножили,пасусепојединегрупеиздвајалеупосебанрод.Али,
новонасталироднијепрекидаовезесародомизкогајенастао.Онису
идаљеодржаваливезе,ималиједниудругеповерење,сличненавикеи
најчешћеговорилиистимдијалектом.„Измеђутаквихродованастајепо
себантипорганизациједруштвапознаткаофратријаилибратство’’.68
Братства,представљајупрвикоракустварањубројнијихљудскихзајед
ница.

Племе.-Ононастајеуварварствуињегачининеколикородовако
јисеповезују,билодиректно,разнимоблицимаповезивања,билопреко
братства.Удруживањеродовауплеменувршенојенаосновукрвногсрод
стваизаједничкетериторије,каоинаосновуекономскихпотребаипотре
баодбране,којесуприсиљавалеродоведасеудружеуплеме.Зато,племе
представљаобликдруштвеногживотакојијекрвносродничка,територи
јалнаиинтересназаједница.Уранимфазамаразвојаплеменскихзаједни
цајављасепотенцијалнисвојинскиодноспремаземљикаопросторуза
кретањеилов,местузастановањеиподручјузаиспашуприпитомљених
животиња.Припадниципојединихплеменасесвечвршћевезујузаземљу,
такодолазидостварањасвевећихколичинаматеријалнихдобараиеко
номскевезеизмеђуродовапостајуинтезивније.Родовикојичинеплеме
идаљезадржавајуизвеснусамосталност,апословикојисуодзначајаза
целоплемепреносесенаплеменскеоргане:племенскускупштину,веће

68 Исто,стр.53.
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старешинаиплеменскогвојсковођечијајеулогавеомазначајнаурату.За
топлеменапостајутакведруштвенегрупекојепредстављајучвршћееко
номске,територијалне,сродничке,паиполитичкезаједнице.Уњимасе
негујеипосебнаплеменскасвест,базирана,пресвега,насвестиокрвној
повезаности,каоипосебнаморалнаначелаирелигијскаверовања.Ова
квимкарактеристикамаплеменапредстављајупрелазакнаобликеживота
укојимасељудиисказујуикаоморалнабића.

Стварањемсавезаплемена,којијенастаоуједињавањемвишепле
менарадимеђусобнесарадњеизаједничкогратовања,постигнутјенај
вишистепенуразвојудруштвенеорганизације.Развојемплеменскеор
ганизације,наистојтериторијисенасељавајуприпаднициразнихродова
и племенашто отежава вршење родовске власти и изискује нов облик
организацијеиуправљања.Уистовреме јављају сеимовинскеразлике
којимаоблициплеменскеорганизацијеиуправљањавишенеодговарају.
Уоквируовогобликародовскоплеменскогуређењасвејеизраженијера
слојавање,којејеотпочелојошнасредњемступњуварварства.Формира
сепосебандруштвенислојодприпадникародовскоплеменскихстареши
наичлановањиховихпородица,такодасестваранекивидаристократије
којасегрупишеоковојногстарешине.Овааристократијапостепенодо
бијасвеизраженијиутицајудруштвеномуређењуидоприносираспаду
родовскоплеменскогдруштва.Сдругестране,родовска,односнокрвна
веза,каоосновнаснагаповезивања, губизначајуследсвеинтезивнијег
саобраћаја,трговине,сталнијенастањености,такоданаистојтеритори
јиживеприпаднициразнихродова,странцииробови,па„територијал
нипринципсвевишепотискујепринципкрвногсродстванакојемпочи
вародовскодруштво,такодаседруштвоорганизујенаједномидругом
принципу’’.69Племенскаорганизацијапостојиисадакоднародананижем
степенуцивилизацијскогразвоја.Коднасјеималавеомазначајнуулогу
завремеотоманскеимперијеубрдскимкрајевимаЦрнеГореиисточне
Херцеговине.

1.2.Етничкезаједнице

Етничке заједнице заснивају се на заједничком етничком пореклу
њиховихчлановаилинавериоњиховомзаједничкометничкомпореклу.
Уетничкезаједницеубрајајусенародинација.

Народ.–Тојеглобалнадруштвеназаједницакојанастајеуробовла
сништву,удобапрерастањакрвносродничкихзаједницаувишеоблике
удруживањаизасвојуосновуима:територијалнуповезаностсвојихчла
нова,аутархичнунатуралнупривредуитрадиционалнукултуру.Уствари,
народнастајекаовишиобликплеменскогуједињењаукомеплеменагубе
својусамосталностипостајуделовиједневишецелинекојаимаисвоја
69 А.Вајс;Љ.Кандић,Општаисторијадржавеиправа,Београд1986,стр.20.
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посебнаобележја,различитаодобележјапојединихплемена.Појавуна
родаомогућилисумногидруштвениуслови.Упрвомредутојебилараз
вијенадруштвенасвестозаједничкомпореклуетничкихгрупа(заједнич
кијезик,веровања,култураитд),солидарностизраженакроззаједничко
ратовање,какозаодбранусвојетериторије,такоизаосвајањеновихте
риторија,формирањезаједничкедржавеиборбазањеноочување.Народ
јевеликагрупаљудикојанастањујеједнуземљуилиобласт.Просторје,у
овомслучају,срединаукојојсевршисједињавањеједногнарода.Уовом
смислународимазначењекојемудајегрчкаречetnos,тојестозначаватип
етничкезаједнице,којикарактерише,пресвега,начинживота,заједнички
језик,веровањаипорекло.Поседовањеодређенихспецифичнихособина
ипостигнутстепензаједничкогјезикасаодељенимнаречјимакојасуна
сталаизкоренаплеменскихјезика,уззаједничкутериторију,представља
југлавнеелементекојиозначавајународкаојединственуцелину.

Економскуосновународачиниаутархичнанатуралнапривредауко
јојдоминирајупољопривредаизанатскамануфактура.Такавобликпри
вређивањакарактеришеекономскилокализамипартикуларизамкојисе
изражавакрозпостојањеразличитихпривреднихцелина,самодовољних,
измеђукојихсуиекономскиодносиразвијенииуспостављајусе,углав
ном,поводомразменедобара.Ународу,каоглобалнојдруштвенојзајед
ници,веомајеизраженасоцијалнастратификацијадруштва,којасеогледа
упостојањуразличитихсталежа,апотомикласа.Заразликуодплеменау
којимасеимовинскеразликенисујављалекаосоцијалнадиференцијаци
ја,јернијенипостојалаприватнасвојинаинисусеиспољавалиразличити
економскиинтересиисоцијалнисукоби,каоиорганаплеменскевласти,
којисуизражавалијединствоизаједничкеинтересецелезаједницена
родјеорганизованикаополитичказаједница(држава),којаизражаваи
штити, поредопштедруштвенихинтереса, првенственоинтересе једног
мањегделадруштва,најпреробовласника,апотомфеудалаца.Осимових
супротности,народисузаједницеукојимасусејављалеисвевишеиспо
љавалеимногедругесупротностикојеимајусвојосновуприватнојсво
јини,атосу:парцијализованаиаутархичнапривреда,различитилокални
иекономскиинтереси,супротностизмеђуселаиграда,поделаизмеђуум
ногифизичкоградаитд.

Увременастанкадржаве,племенајошувекнисубилапотпуносје
дињенау јединствену заједницу (народ), такодаседржавапојављујеи
каозначајанкохезионифакторкојидоприносисвевећемобједињавању
територијанакојимаживесроднаплеменаијединствународанаобједи
њеномпростору.Јединстводруштва,којесенекадазаснивалона једин
ствуинтереса,комесуодговаралииоблициплеменскогуређења,садасе
засниваиобезбеђујеполитичкоморганизацијомкојарасполажесилуико
јапринудомразрешавасупротностикојеразједињујузаједницу.Јединство
ицеловитостнарода,каоглобалнедруштвенегрупе,вишесеизражавау
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односимапремадругимтаквимзаједницаманегоуунутрашњимодноси
ма.Тојединствојенарочитодолазилодоизражајакадајетребалобранити
територијуиликадајетребалоићиуосвајачкепоходе.Ратовисудоводили
идоетничкогмешањанарода.Тосенегативноодражавалонаекономске,
политичкеикултурнеспецифичностислабијихнарода,такодасуониби
личесто асимилирани.Уисторији супознатиосвајачкипоходикоје су
предузималивеликинародиустаромвеку:Кинези,Персијанци,Египћа
ни,ГрцииРимљани.Наосвојенимтериторијамаонисузаснивалисвоју
државнуорганизацијуинаметалисвојјезик,обичајеикултуру.Међутим,
етничкомешањенародаизазваноратовиманеприпадасамодревнојпро
шлости.Онодосежеидонашихдана.

Нација.–Овајтипглобалнедруштвенезаједниценастајеувремепре
лазатрадиционалногдруштваумодерно,каданастајуиндустријскапроиз
водњаитржишнапривреда.Изразнацијаспадауредпојмоваокојимаима
понајмањејасних,теоријскиконсеквентноизведенихиопштеприхваћених
ставова.Постојемногобројнетеоријскеконцепцијеонацијиивеомаразли
читекласификацијетихконцепција.Нацијасеможеодредитииукоорди
натамаонихдимензијаиелеменатаокојимаусавременојтеоријипостоји
највећа сагласност, тако да се нацијомможе разумети одређенаљудска
заједницасазаједничкомисторијскомтериторијом,заједничкимјезиком,
митовимаиисторијскимсећањима,заједничкомкултуромизаједничком
економијом,каоизаједничкимправимаиобавезамањенихприпадника.
Светочиниидентитетједненације,којисекаообликколективнесамосве
сти,развијаусложенимдруштвенимикултурноисторијскимпроцесима.

НационалниидентитетсејошодРенана(JosephErnestRenan)скра
јаXIXвека,пасведоданашњихдана,засниванасвестиоспознајине
кихзаједничкихкарактеристикаприпадникаједненацијекојејеразликују
оддругихнација(језик,раса,религија,етнос,митологија,култура,тери
торија итд).70 Зато сенационалниидентитет успоставља конструкцијом
испознајомразлике,што јеповезаносразграничењемпремавани,које
укључујесамоспознајустраногаилистранца„националниидентитет
ненастајекаоучинаксличностиизмеђуљудиизнекескупине,већкао
последицањиховог заједничког разликовања у односу наљуде из неке
другескупине’’.71Тајпроцескарактеришеобликовањестереотипапрема
другима,учијојсеосновикријуибројнепредрасуде.Истовремено,про
цесидентитескогразграничења јачаунутрашњусолидарност,консензус
иунутрашњипоредакдруштвеногживота.Упроцесуобликовањанацио
налногидентитетаинсистирасенаразвојуснажногпозитивногемоцио

70 А.Д.Смит:Националниидентитет,Земун,Београд1998,стр.2131.

71 С.Антонић:Нацијауструјамапрошлости:Огледиоодрживостидемократијеу
Србији,Београд2003,стр.151.
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налногодносапремасвомеисвојима,аљубавпремасвојојнацијисматра
себитнимсвојствомчовека.Интезивнипроцесиконструкцијеилирекон
струкције националногидентитета долазе доизражаја у време великих
друштвенихпромена,особитоупроцесимастварањадржава,каоштоје
тобилоизраженоуЕвропитокомXIXиXXвека,алиособитокрајемXX
векаприликомраспадакомунистичкихфедерацијаистварањанационал
нихдржаванањиховомтлу.72Затоконструкцијанационалногидентитета
нијециљсампосеби,већсредствозастварањедржаве.

Нацијасе, јошодХегелапасведосавременихтеоретичарапопут
Смита,остварујеудржави.КодХегелаотелотворењеапсолутног,одно
снонародног,духаостварујесенаодређеномстепенуњеговогсамокре
тањакојисеогледаудржави.Најутицајнијасуонасхватањанацијекојасе
класификујуна:1)грађанскиилизападнимодел;и2)етничкиилиисточни
модел.73Овакласификацијапотиче јошодМајнекеаиз1908.годинекада
јеоннаправиоразликуизмеђуKulturnation,претежнопасивнекултурне
заједницеиStaatsnation,активнесамоопредељивеполитичкезаједнице.

Премаграђанскоммоделу,нацијајеполитичказаједницаустановље
наналибералномпринципуједнанацијаједнадржава,гдесенацијаиз
једначавасадржавом,априпадностнацији,каосвестозаједништвуили
осећањујединствакојеимајуњениприпадници,поистовећујесаприпад
ношћу одређене државе. Такво схватање нације присутно је на Западу:
„ПодпојмомнацијеинационалностиуЗападнојЕвропи,Француској,Ен
глеској,којесупарадигмазато,иСједињенимДржавама,подразумевасе
припадностдржавиилидржављанство”.74Главнообележјенације,према
овоммоделу,јепревасходнопоседовањекомпактне,утврђенетериторије,
гдесуљудиитатериторијавезанимногострукимвезамаиодносимагео
графским,економским,историјским,културолошким,итд.,штосвескупа
чининацију,односнодржаву јединственом.Другообележје јеидејапа
трије,односнозаконаиинституцијаукојојвладајединственаполитичка
воља.Топодразумевазаједничкикодексзаконаиинструменатазањихову
примену;заједничкерегулативнефункције;каоиосећањеједнакостиме
ђуприпаднициматезаједнице,којасеизражавакрозграђанска,законска,
политичка,друштвеноекономскаидругаправаидужности,односнопра
вапоосновуграђанства.Уначелусусвиприпадницинацијеравноправни
изаконипатријеобавезујусве.Итрећеобележјејезаједничкакултураи
идеологија,гдесунацијесхваћенекаозаједницекултуре,чијесуприпад

72 J.Bazić;A.Anđelković, „National identity in theBolognaProcess’’, Informatologija,
Zagreb,Vol.44,2011,Nº3,207213,str.209.

73 Видети:А.Д.Смит,Исто,стр.2236;Љ.Тадић,„Националнопитањеидемократија’’,Трећи
програм,бр.85,II90,Београд,стр.4245.

74 Љ.Тадић,Исто,стр.43.
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никеујединилиихомогенизовали,заједничкаисторијскасећања,митови,
симболии традиција.Дакле, грађанскимоделнације чине триосновне
компоненте:1)историјскатериторија;2)јединственадржавназаједница
укојојјеобезбеђенаправнополитичкаједнакостњенихприпадника;и3)
заједничкакултураиидеологија.

Етничкоммоделунацијеглавнаобележјасу„наглашавањезаједни
церођењаироднекултуре”,75односноспецифичнихкултурнихсадржаја.
Заразликуодграђанскогмодела,гдејепојединацмогаодабиракојојће
нацијиприпадати,уетничкоммоделуразумевањанације такваслобода
ниједопуштена,јерсенационалнаприпадностстицаларођењем,такода
јеприпадникнацијемогаомењатидржаву,алиједокрајаживотаносио
обележје заједнице свогрођења нације. Заједницарођењапредставља
заједницуљуди„претпостављенелозе’’,којасвојекоренетражиудале
кимпрецима,такодасусвиприпадницизаједницеунекомсродству.Овде
се нација схвата каофиктивна „натпородица”, при чему се честоисти
чу генеалогијекојеучвршћују таквоуверење.Другообележјенације је
могућностнароднемобилизације,којапроистичеизнаглашенихпретпо
стављенихпородичнихвезаикојасеизражавакрозмогућностправдања
поступакавођепозивањемна„народнувољу”.Тимесеуједињујусасвим
различитекласеигрупеуимевишихциљева,штодоприносистварању
ауторитарнихрежима.Итрећеобележје,тосуспецифичникултурниса
држаји, гдесеради,пресвега,отаквомсхватањукултуреукојојсу је
зичкоетничкиелементиодбитногзначајаионисечестонепоклапајуса
државнимграницамаидржављанством,каоштојеслучајсацентралном,
источноминарочитојужномЕвропом,анарочитокодсловенскихнацио
налности.76Развијањекултурнихсадржајакојимасеширисвестонацио
налниммитовима,обичајима,историји,језичкојзаједници,каоињеним
традицијама,стварасеиучвршћујесвестоприпадностидатојетничкој
заједницинацији.Изовогпроистичедасупретпостављеневезеполози
игенеалогији,народнамобилизација,језик,обичајиитрадиције,основ
некомпонентесхватањаетничкогмоделанације.Овајмоделпознатјеи
као„романтичнохердеровскипојамнације”,77који јенастаоподутица
јемнемачке романтике ињене критике западноевропскогпросветитељ
стваирационализма,узистовременоистицањезахтевазаослобођењеи
националнунезависностодвишенационалнихимперија(Русије,Турскеи
АустроУгарске).УXXвеку,етничкимоделсхватањанацијенарочитоје
израженкодисторијскизакаснелихнацијакојесу,подутицајемреактив
неусмереностиромантикеупрошлост,настојаледапосвакуценуоснују
75 А.Д.Смит,Исто,стр.26

76 Љ.Тадић,Исто,стр.4344

77 Исто,стр.44
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својенационалнедржаве,штојепосебноиспољеноувремеПрвогсвет
скогратаиувремепадакомунистичкихрежиманаИстокукрајемXXве
ка,каоиуЈугославији.

Приликомразматрањаонацијинајчешћесепостављајујошдвапи
тањакојачинекомлекс„националнихтема’’,атосу:националнопитање
инационализам.

Националнопитање.-Оносепревасходноразумекаоистицањезахте
вазанационалноослобођењенародаодтуђинскевласти,стварањенезави
сненационалнедржаве,каоиначинауређењатедржаве.78Таквизахтеви
нарочитосудоминаралиупроцесуконституисањанацијауепохиисториј
скогпрелазаизтрадиционалногумодернодруштво,увишенационалним
државамаXIXипочеткомXXвека,којесубилеподдоминацијомОтоман
скеТурскеиАустроУгарске.Утовремесеистицалоисрпсконационално
питањеионосеизражавалоузахтевимазанационалноослобођењеодтур
скеиаустроугарскеимперијеистварањедржавекојабиобухватилацелину
српскогнарода.Савременимодређењемнационалногпитањанајчешћесе
означаваодноснацијеидржаве,каоинастојањакастварањунационалне
државе економском, политичком и културном интеграцијом истоветних
илисроднихетничкихзаједница.Дакле,националнимпитањемозначава
се,унајширемсмислу,скупактуелнихдруштвенополитичких,економских,
културнихидругихпитањаунутарнацијезачијејерешавањеоназаинтере
сована;односноскуппитањакојасеудатојнацији,уконкретнимдруштве
ноисторијскимпроцесима, дефинишуиистичукаовиталнинационални
интереси,задациилициљеви.

Национализам. -Овај појам потиче од француске речи „nationali
zme’’штозначиљубавпремасвомнароду,родољубље,народниегоизам.
Заточестопостојипроблемразграничењапојмовапатриотизаминаци
онализам. Једно од најпотпунијих одређења појманационализам дао је
чешки национални вођа ТомашМасарик. Он је национализам одредио
као„свакионајпогледкојинацијутретиракаонајвишуполитичкувред
ност’’.79Национализамјепојавниобликнационалнесвестикојомсеизра
жаваприпадностодређенојнацији,љубавиприврженостпремањој,ау
одређенимситуацијамаистицањенационалнихциљеваиспремностида
сезањихбори.Национализам,каонационалнасвест,можесеиспољи
тиусвимобластимадруштвенеделатности (одкњижевностидоратова
заостваривањенационалнихциљева).Национализамсе, каореткокоји
појамудруштвенојнауци,веомаразличиторазумеваоуразличитимкон
кретноисторијскимситуацијамаибиојеизузетноподложанполитичкој
инструментализацији.Некадасеоцењиваокаоврлопозитиван,каоувре

78 Ј.Базић,Српскопитањеполитичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалногпитања,Бе
оград2003,стр.349.

79 „Национализам’’,Социолошкиречник,Београд2007,стр.342.
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местварањанационалнихдржавауЕвропи,токомXIXвека;анекадаврло
негативно,нарочитопослеПрвогсветскограта,каомржњапремадругим
нацијамаинационалнаискључивост,такодасенационализамнајчешће
идентификовао са етноцентризмом и шовинизмом. Такво, противречно
разумевањенационализма,веомајеприсутноулитератури,алииусва
кодневномдруштвеномживоту.Међутим,требаиматиувидудаседобри
односии сарадњамеђунацијамаи државамане заснивају на било ком
обликуиспољавањанационалнесвестиукојојдоминираискључивости
мржња,већнапунојсарадњиимеђусобномразумевањуузпотпуноува
жавањенационалногикултурногплурализма.

2.Локалнедруштвенезаједнице

Људиусавременомдруштвуживепретежноунутаррелативнозатво
реноггеографскогпростораучијимоквиримазадовољавајусвојеосновне
потребе.Нањиховживотутичуидогађањауширем,глобалномдруштву,
алиљуди,ипак,друштводоживљавајуиоцењујупрематомекакосеоно
манифестујеналокалномнивоуиуконкретнимоблицимасвакодневног
друштвеногживота.Локалнинивоиконкретниоблицидруштвеногжи
вотанајизразитијесеостварујуулокалнимзаједницама.Локалнезајед
ницесу„мултифункционалнедруштвенезаједницекојесеобликујукао
творевина дуготрајних друштвених процеса на одређеном географском
подручју’’.80Основнекарактеристикелокалнихзаједницасу:1)простор
но одређење, које подразумева територијалне границе локалне заједни
цеињенцентар,конфигурацијатерена,каоидругиприродниуслови;2)
мултифункционалност,којасеобликујенаосновуобављањаразноврсних
делатностииулога;и3)дуготрајност,израженаучињеницидаодређени
бројљудиживидуговременанаистојтериторији,штопроузрокуједасе
међуњимастварајуодређениодносиидруштвенипроцесикојиихпове
зујуузаједницу.Заједничкимдуготрајнимживотомуистојгеографскоји
друштвенојсрединиобликујусезаједничкенавикеиобичајитакодаљуди
постајуповезанисместомипознаницимадотемередаживотуоквиру
својезаједницесматрајузапосебнувредност.Сдругестране,тимешто
сусвеснисвојезаједнице,људинастоједајеучвршћујуипремањојдасе
рационалноиодговорнопонашају.

Локалнезаједницепостојеуразличитимоблицимаиврстама(село,
засеок,насеље,приградсконасеље,град,мегалополиситд),такодасеоне
могукласификоватипоразличитимкритеријумима,најчешћедихотомно
покарактерунасеља(селоград)илисемогуозначитиопштимназивом
насеља,каоштоточинипрофесорЛукић.81Међутим,сматрамодајепри

80 З.Млинар,„Друштвенескупине’’,Социолошкахрестоматија,Београд1995,стр.325.

81 Р.Д.Лукић,Исто,стр.241.
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ликомразматрањалокалнихзаједница,битноњиховоразликовањенару
ралнеиурбанедруштвенезаједнице.

2.1.Руралнедруштвенезаједнице

Руралнезаједницесунајстаријиобликустаљеногдруштвеногживо
танаодређенојтериторији.Основнитипруралнихзаједницајестесело,
па се ове заједнице често означавају и као сеоске заједнице.82Људи су,
зависноодначина стицањадобара за задовољавањеживотнихпотреба,
живелиузаједницамаразличитогкарактераиобима.Увремепрвобитне
заједницеонисусенајчешћезадржавалинаместимагдејебилодовољно
хранеитусуималипривремененасеобине.Устаљененасеобине,одно
снопрвесеоскезаједнице,појављујусеуратарскојкултурикадасуљуди
почелидаобрађујуземљу.Човекјебиопринуђендабудеунепосредној
близиниземљекојуобрађује,датуживисасвојомпородицомнаусамље
номпоседуилиублизинимањегбројадругихпоседа.Таусловљеностна
сељавањакарактеромстицањасредставазаживотљудиивезаностзаод
ређенутериторијупредстављајукључнеособинелокалнезаједнице.Како
јеобрадаземљебилапримитивнаиситносопственичкатакојеињегова
заједницабиламалаипосвомсадржајусиромашна.Унапређењемобраде
земље,транспортнихикомуникационихсредставадошлојеидонапретка
сеоскезаједнице.

Приликомразматрањаруралнихзаједница,иакосемислинатипло
калнезаједниценаселу,честосепостављајупитања:штајетосело, у
чемујеразликаизмеђуградаиселаикаквасунасељанаселукојапред
стављају руралне заједнице. На та питања најконзистентније одговара
Сандерсоннаследећиначин:„Руралназаједница јеонајобликудружи
вањакојисеодвијамеђуљудимаињиховимустановамаулокалномпод
ручју,накомеживенаразбијенимпоседимаиуселу,којеобичночини
центарњиховихзаједничкихактивности’’.83Овимсенарочитоуказуједа
сустановницисеоскихзаједницаонихнасељаињиховогзалеђагдесевећ
обликујепосебанцентарсасвојимфункцијама.Тимесепостављадоња
границазаједнициикритеријумузаразликовањеизмеђусуседстваиза
једнице.Поштосеготовосвеосновнеактивностиљудиодвијајууоквиру
одређенихинституција,можесесматратида јепостојањепојединеили
вишетаквихинституција(школа,црква,кафана,продавница,амбуланта,
задругаитд)критеријумпостојањазаједнице.Маласелаизасеоцикоји
неиспуњавајутеуслове,представљајуспецифичнеруралнезаједницеи
уњимајеживотсужен,такодасеонеодређујукаосуседства.Суседство
сачињавамалибројпородицакојеживеблизуједнадругеиодржавајуод

82 З.Млинар,Исто,стр.326.

83 Према:З.Млинару,Исто,стр.328.
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ређенеодносемеђусобнесарадњеиузајамнепомоћи,каоидругеоблике
друштвености.

Разликовање руралних и урбаних (сеоских и градских) заједница
вршисенаосновуразличитихкритеријума,особитонаосновугустине
насељености одређене територије, величине насеља с обзиром на број
становникакојиуњемуживе,пропорцијезапосленихупољопривредии
онихкојисузапослениудругимгранамаделатности,развијеностицен
тралнихфункција,правноодређенстатуснасељаитд.84Међутим,рурал
не заједнице семогу означити и по следећим специфичним карактери
стикама:релативнаизолованостивећа зависностодприроднесредине,
малибројприпадника,интимнииличнидруштвениодносиинеформална
друштвенапринуда(социјалнаконтрола),низакстепенподелерадаире
лативнахомогеност,већизначајродбинскихвезаипородице,великауло
гатрадиције,нарочитообичајаиограниченадруштвенамобилност.Због
начинарадаистицањаматеријалнихдобаранакомесезаснивају,руралне
заједницесуувећојмеризависне,негоурбане,одблизинеплоднеземље.
Изтоганепосреднопроизилазиињенавећаизолованостималобројност
њених припадника.Све то условљава низ осталих карактеристика дру
штвеногживотакојисеодвијауњеномоквиру,збогчегасесматрадаје
онапримарнаскупина.Зато јеселокаонајтипичнијаруралназаједница
служилокаопример једногоддва типауоквируопштекласификације
свихдруштвенихгрупација(примарнаисекундарнаскупина).Село,код
Колија,добијаназивпримарнаскупина,насупроткојекаснијепоставља
организацијеиудружењакаосекундарнескупине.85

Уруралнимзаједницамакојесумалеиимајусамонеколикостоти
настановниканужносеодржавајудрукчијимеђусобниодносинегомеђу
становницимавишемилионскеметрополе.Пошто,поредсвојемалоброј
ности,претежнидеосвогживотапроводеуистојприроднојидруштвеној
средини,углавномсаистимљудима,безобзиранаврстуактивностиуко
јојучествују,постајеразумљивоштојетаквазаједницаизграђенапрете
жноналичним,интимним,непосредниминеформалнимодносима.Када
долазеумеђусобнеконтактеонисепознају,поштујуилимрзекаоцело
виталицаикаочлановиодређенихпородица,анесамоунекојспеција
лизованојулозиупружањуиликоришћењуодређенихуслуга.Кругпо
знаника,пријатељаирођаканепредстављасамомалисегментувеликој
маси,негосачињавапретежнидеозаједнице.Збогприродемеђусобних
односа,припадницируралнихзаједницаимајувећиувидуживотсваког
појединца.Акосеузтоузмеуобзирпознатисеоскитрадиционализами
строгопоштовањеустаљенихобичајаиосталихнормизаједнице,ондаје
разумљивоштотаквазаједницаможевршитимеђусвојимприпадницима

84 М.Митровић,Социологијасела,Београд1988,стр.205.

85 Према:З.Млинару,Исто,стр.329.
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снажну„друштвенупринуду’’.Насвакопоступањекојеодступаоднорми
заједнице,онанепосредноидуготрајнореагујеипојављујесекаоцели
накојуонможеизбећисамоизолацијомилидајенапусти.Усавременом
друштвукададолазидоинтезивнеурбанизацијеиистовременодопрео
бражајаилираспадањамногихруралнихзаједница,повећавасетолерант
ноступогледуодступањаодтрадиционалнихнорми(типичанпримерје
односпремапредбрачномсексуалномживоту,нарочитодевојака).Изтога
семожезакључитидасетолерантностскупинеповећавауколикоопада
њенакохезивност.Посебанпечаткохезивностиуруралнимзаједницама,
коју јеДиркемназваомеханичка солидарност, даје веоманизак степен
друштвенеподелерада.Јединствосеоскезаједниценијезаснованотолико
намеђусобној зависности специјализованих појединаца који производе
самоодређенадобраилипружајууслугезацелузаједницу,већ јевише
речоудруживањумеђусобно„сличних’’којисеупретежнојвећинибаве
истородномделатношћуипојављујусекаонезависниједнипремадруги
ма.

Темељну економску и друштвену јединицу у традиционалној ру
ралној заједниципредставља великапатријархалнапородица.Иподела
радајављасенајпреутаквојпородицикаоприродноусловљена,углав
номпремаполуидобу.Интезивнијимпродоромробнепривредеивећом
концетрацијомнасељеностипроцесподелерадаодузимапородицибројне
функцијеиобликујеихкаосамосталнепозивеизанатеуоквирузаједни
це(столар,ковач,кројачитд).Положајпојединацаузаједниципрестаједа
будеодређенприпадношћуједнојилидругојпородици.Новепрофесио
налнеделатностиизазивајуубрзанупроменусоцијалнеструктуренаселу,
каоисоцијалнупокретљивост,нарочитомиграцијепремаграду.86Поседо
вањеземљепрестаједабудеискључивикритеријумдиференцијацијесе
оскихзаједница.Развојемисвезначајнијимутицајемурбанихзаједница
преусмеравасеизапочетипроцесподелерадауруралнимзаједницама.
Јефтинаиндустријскапроизводњауништаваниззанатаидоводируралне
заједницеусвевећузависностуодносунаурбане.Таквезаједницегубе
својуранијуизолованостисамодовољност, јерињих обухватапроцес
индустријализацијеимодернизације.

2.2.Урбанедруштвенезаједнице

Основнитипурбанезаједницејестеград„градсеможедефиниса
тикаорелативновелико,густонасељеноисталноборавиштесоцијално
хетерогенихпојединаца’’.87Урбанезаједницејављајусенапрелазуизвар

86 Видетишире:З.Гудовић,Селоисељаштвоприлогсоциологијисела,Београд2008,стр.86
91.

87 Л.Вирт,„Урбанизамкаоначинживота’’уУрбанасоциологија(Прир.СретенВујовић;Мина
Петровић),Београд2005,111127,стр.116.



252

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

варствауцивилизацију,изплеменскихзаједницаудржаву,кадаподелара
дадоводидоиздвајањазанатаитрговинеизпољопривреде.Првиградови
насталисупреокопетшестхиљадагодинауобластимагдесуиприродни
условизапроизводњухранебилинајповољнији,каоштојебиослучају
плоднимдолинамарекаЕгиптаиИндије.Утимкрајевимасубилидобри
условизагајењежитарица,алисеубрзоосетионедостатаксредставаза
радисировиназањиховуизраду,пајетоусловилопојавузанатства,трго
винеитранспортнихсредстава.Уједносатимпроцесом,појединаплеме
наублизинираскрсницапрометнихпутевапрерасласуувеликеутврђене
центре,којисуималиобимнозалеђеидобревезесањиме.Убрзаниразвој
градовазапочетјеувремеробовласништва,нарочитоуантичкомпериоду
кадасунастајалиградовисапрекостохиљадастановника,каоштојеРим,
којијеимаоокопетстотинахиљадастановника.Каоиградовиизантичког
периода,такосусеисредњевековниградовиразвијалиупоредоразвојем
трговинеизанатства.Умодернодоба,индустријскомреволуцијомдатје
подстицајбрзомразвојуградовачимесустворенеосновезапроцессвет
скеурбанизације.Почелојемасовнопресељавањељудиуградове,гдеје
концетрацијустановништвапратилаиконцетрацијавеликихсоцијалних
проблема (експлоатација,раддецеижена,незапосленост,пренасељени
становиитд).Истовременоипољопривреднапроизводњајепосталапро
дуктивнија,ирастомњенепродуктивностиповећаваосеприливстанов
ништвауградове.

Основне карактеристике урбаних заједница, са социолошког ста
новишта, су: великибројљудиживи збијенонамаломпростору; вели
ка је хетерогеност становништва; висок степен друштвене поделе рада
идруштвенедиференцијацијеуопште;размрвљеностдруштвеногживо
та појединца; пролазни, безлични и формализовани односи; атмосфера
анонимности; и институционализована социјална контрола. У урбаним
заједницамадруштвениживотсеодвијаусрединикојајевишепродукт
човековеделатностинегосамеприроднереалности.Затојеусловљеност
друштвеногживотаприродому градумногомањеизразитанегона се
лу.Човекуградуможедашетаулицамаиданевидиниједанделићне
прерађенеприроде.Онхода,непоземљикаосељак,негопотлукојеје
начињеноодасфалта,коцкеилибетона,исподкојегасеналазеподземна
железница,разниканали,тунели,инсталације(електричне,водоводне,те
лефонске...)итд.Усвомокружењучовекневидипланинеиплоднерав
нице,негопословнеистамбенезграде,небодереитд.Утаквојсредини
живинарелативномаломпросторунеколикохиљадаиличаквишемили
онаљудикојисенаспецифичанначинмеђусобноповезујуиобликујуло
калнузаједницупосебногтипа.Темељформирањатаквезаједницеињене
кохезивностијевеликамеђусобназависностстановникакојупроузрокује
високстепендруштвенеподелерадаипрофесионалнедиференцијације
људи.Топодразумеваиразноврсностдруштвенихинституцијакојемо
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гуобезбедитизадовољењеразличитихпотреба.Великухетерогеностста
новништвачинињиховоразличитопорекло,етничка,раснаикласнапри
падност;затим,њиховеразличитенавике,обичајииверовања.

Уградупојединацпостајезависанодмноговећегбројадругихљу
ди,скупинаиустанованегонаселу.Тачињеницауказујеинамноговећи
изборибогатијемогућностикојестановникградаиманарасполагањуза
задовољењесвојихпотреба.Друштвениживотчовекаурбане заједнице
размрвљенјенаразличитесегменте,укојимасеготовоникаданепојављу
јекаоцеловиталичност.Онсвакодневнонаступауразличитимулогамау
раднојсредини,уполитичкојорганизацији,спортскорекреативномдру
штву,итд.Његовоучешћеуједнојскупиниилиситуацијијенепознато,
безначајноилипосвојимвредностимасупротноњеговомучешћуудругој
скупиниилиситуацији.Такопородица,сродствоисуседствогубеуграду
својебројнефункцијекојесуималинаселу.Међутим,најважнијапроме
најераздвајањерадногместаодпородичногживотаиместастановања.
Тозначибитнопроширењеконтакатаиуспостављањепријатељскихвеза
ваннепосреднеоколине свогапребивалишта,штоусловљава  смањење
потребеимогућностизаодржавањесуседскиходноса.Кругпознаникаи
пријатељакојиживепоцеломграду,сакојимачовекимаодређенезајед
ничкеинтересе,потиснепосвомзначајусуседствоитериторијалнубли
зину.Заједничкиинтересинарадуиуслободномвременупостајуполазна
тачказаформирањепријатељскихскупинабезобзирананепосреднубли
зину пребивалишта.При томе, становник града своје пријатеље позна
јесамоупосебномконтекстуисамоодређенеаспектењиховогживота.
Ванпородице,пријатељскихинекихдругихскупина, грађанидолазеу
безличнеиформализованеодносе.Несталностианонимносттиходноса
јепресвегапоследицањиховебројностиивеликедруштвенемобилно
сти,којајетипичназаурбанезаједнице.Човекуградусретненахиљаде
непознатихљудинаулици,појављујесекаопасивниелементпубликеу
позоришту,биоскопуилинаспортскомстадионуитд.Каостранкапоја
вљујесепредшалтеримаразличитихустанова,каокупацдолазиудодир
сапродавцима,каопутниксапутницима,алисветоуопштојатмосфери
анонимностибезочекивањадаћеседругипутопетсрестисаистимли
цима. Зато се у градумного јасније успоставља граница између јавног
иприватног:„Јавнипросторзахтевапонашањекојеподлежеутврђеним
правилима,доксеуприватномпросторудешавајукомуникацијекојеод
говарајунеспутаномкарактеруиндивидуе’’.88

Затосеуурбанимзаједницамадуштвенапринудатемељинасасвим
друкчијим основама него на селу. Разноврсност друштвених контаката
којисуувеликојмерибезличнииформализованиивеликаразличитост
друштвенихнормиивредности,накојенаилазистановникградаунутар
урбане заједнице, умањују ефикасност социјалне контроле примарних

88 Љ.Пушић,Градбезлица,НовиСад2009,стр.193.
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друштвенихскупина.Тозначида јеподручјеличниходносауградудо
темересуженоилиразмрвљеноданиједнаскупинаскојомјепојединац
интимнијеповезаннемаувидуњеговуцелокупнуделатност.Збогтогане
моженидасудиоњеговимпоступцимаувезисагласностиилиодступања
одгрупнихнорми,нитипакможенањегаефикасниједаутиче,какоби
моглаусмераватињеговоцелокупноделовање.Затосуослабљенуулогу
друштвенихскупинаувеликојмеризаменилипосебниорганииустанове
(полиција,суд,социјалнирадници,казненопоправнидомови).Свевише
ивишеимаразнихписанихправила,нормиипрописа,различитихуста
новаиорганизација, којимасерегулишепонашањеиделовањељудиу
урбанимзаједницама.Уколикојеурбаназаједницавећа,утоликојевећии
проблемсоцијалнеконтролеикомплекснијепостајутаквеустановекоје
замњујуулогунавикаиобичајасеоскезаједнице.

Човек,становникграда,свакодневносепојављујеудваразличита
друштвенасвета.Наједнојстранијесветпросторноблиских,алисоци
јалноотуђенихстановника,анадругојстранијесветпријатељаипозна
ника.Tаквусоцијалнураздвојеност,Бардатсматразаосновнисоциоло
шки критеријум постојања града уопште.Он каже да је град насеље у
комецелокупанживотпоказујетенденцијудасеполаризује.Уколико је
јачеизраженполаритетимеђусобниодносизмеђујавнеиприватнесфере,
утоликојеживотнекогнасеља„градскији’’.89Социолошкаистраживањаи
урбанистичкипокушајипоказујудаизмеђуоведвесференастајуодређе
некохезивнетворевинекојеповезујустановникесамоизодређеногужег
подручјавелеграда.Друштвеноиурбанистичкопланирањеможеупри
личнојмеридаограничипоследицестихијскогразвојаградоваиувећој
мериприлагодиградскусрединустварнимпотребамаљудскеличности.

ДРУШТВЕНАСТРАТИФИКАЦИЈА

1.Основеиоблицидруштвенестратификације

Људскодруштвоје,упркостежњамаљудизадруштвеномједнако
шћу,одувекбилостратификовано,подељенонабогатијеисиромашније,
наонекојиутичунасудбинувеликогбројаљудиинаонекојинемогуни
насвојусудбинубитниједаутичу,наугледнеиуважаванеинаонекојису
малоилинималоцењенииуважаваниодстранедругих.

Многимислиоци,јошодантичкогдобапасведоданас,настојалису
даобјаснеузрокенеједнакостиљудииобликеукојимасеонаизражава.
89 H. P. Bahrdat,Die moderno Grosstadt, Sociologische Uberlegungon zum Stadtleben, Rowholt

1961.str.3839.
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Аристотел,највећигрчкифилозоф,сматраоједадруштвененеједнакости
међуљудимапроистичуизприроднихнеједнакости,односнодасесваки
човекрађакаоробиликаослободанграђанин.Насупротњему,старогрч
кифилозофисофисти,акаснијеинововековнимислиоци,заговорници
теоријеприродногправаидруштвеногуговора,посебноЖанЖакРусо,
тврдилисудасусвиљудипоприродислободнииједнаки,адаихдру
штвочининеслободниминеједнаким.Русојесматраодасесвиљудира
ђајукаослободни,једнакииравноправни,алидајетаистинскаслободаи
једнакостљуди,којајепостојалаупрвобитном,„природномстању”иш
чезласанастанкомприватнесвојинеиразвојемцивилизације.„Првикоји
јеоградиопарчеземљеирекао:ово јемоје,истичеРусо,наишавшина
простодушнељудекојисумуповеровали,устваријеоснивачобразовног
друштва”.90Збогприватнесвојине,истичедаљеРусо„пространешумесе
претворишеузасејанапољакоја јетребалонатапатиљудскимзнојеми
ускороникошеропствоибедарастућиупоредосаусевима.91

Модернадруштвенанаукастојинастановиштудадруштвененејед
накостимеђуљудиманисурезултатњиховеурођене,природненеједнако
сти.Али,онанеприхватанистановиштедасусвиљудипоприродиисти
иједнаки,јерсматрадасепојединци,умањојиливећојмери,међусобно
разликујупофизичкимидуховнимспособностима.

Полазећи од оваквог становишта већина социолога, независно од
својетеоријскеоријентације,сматрадасудруштвененеједнакостимеђу
људимарезултатдруштвенеподелерадаидиференцијацијамеђуљудима
којаизњепроизилази,билонаосновубогатства,моћиилиугледа.Раз
личитисоциолошкиправциразличитовидеглавнеосновеиобликедру
штвеногдиференцирањаљудиистрафикациједруштва.

Социолози марксистичке оријентације основу друштвене страти
фикацијевидеуразличитомекономскомположајуљудикојипроизилази
изњиховог различитог својинског статуса тј. односа према средствима
запроизводњу.Наосновуодносапремасредствимазапроизводњу,зави
сноодтогадалисувласнициилинетихсредстава,људисутокомчитаве
историје,изузевупрвобитнојзаједници,билиподељенинадвеосновне
класе,чијисуприпаднициималинеједнакеусловеегзистенције,разли
читуполитичкуидруштвенумоћиуглед.Санестанкомкласнеподеле
иприватнесвојиненестаће,верујумарксисти,класеисвидругиоблици
социјалненеједнакостимеђуљудима.

Функционалистички оријентисани социолози друштвену страти
фикацијуизводеизугледа,односноразличитогдруштвеногвредновања
функција,односноулогакојепојединциобављајуудруштву.Појединци
90 Ж.Русо,Друштвениуговор,Београд1949,стр.139.

91 Исто,стр.145.
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чијесуулогедруштвеносличновреднованезаузимајуистидруштвенипо
ложај,наосновукогасегрупишууодговарајућехијерархијскираспоре
ђенестатуснегрупе.

Заговорници елитистичког приступа друштвеној стратификацији
сматрају да је друштвенамоћ, којом располажу друштвене групе и по
јединци укључени у њих, главна основа друштвене диференцијације и
стратификације.Друштвосе,премањима,неделинитинакласе,нитина
статуснегрупевећнаелитеимасу.

Овесупростављенеприступедруштвеној стратификацијинаизве
станначинтеоријскиповезујеи„мири”МаксВебер,својомтеоријомо
тродимензионалном груписањуљудии тродимензионалној стратифика
цијидруштва.Првиобликгруписањаљудиидруштвенестратификације,
поњему,јесукласе.Оненастајуискључивоуекономскојсферииутржи
шнооријентисанимдруштвима.Поделадруштванакласеизрастаиз:раз
ликаусвојини,различитихмогућностикоришћењатржишнихдобараи
услугаиразличитихположајаутржишнојразмени.Појединцикојиимају
сличантржишниположајутриманаведенимобластимаи,наосновуто
га,сличнешансезастицањеположајауживотуипостизањеунутрашњег
задовољства,налазесе,сматраВебер,уистомкласномположају,којиих
чиниприпадницимаистекласе.„Класомтребаназватисвакугрупуљуди
којасеналазиуистомкласномположају.92

Другиобликгруписањаљудиираслојавањадруштвајесустатусне
групе,којеВеберназивасталежима.Основстатуснограслојавања јесте
углед(престиж),којипојединцинеуживајууистомстепену,уследчегаје
могућеразликоватипосебнедруштвенегрупе,којесузаВеберасталежи.
„Сталежомтребаназватимноштвољудикојиуједнојорганизованојгру
пиуспешноостварујусвојзахтевзауважавањем:а)посебногсталешког
угледа,аевентуалноиб)посебногсталешкогмонопола.93Дакле,зараз
ликуодкласакодкојихјеречонеједнакојрасподелибогатства,кодстату
снихгрупајеречонеједнакојрасподелидруштвенечасти.

Оценаугледа,каоглавнеосновеформирањастатуснихгрупа,резул
татје,сматраВебер,друштвеногставаотомекојисеположајиудруштву
могусматратипрестижним,акојимањепрестижним.Кључниелементи
статусногположајакојисупредметдруштвеногвредновањаинаоснову
којихсеобезбеђујеприпадностодређенимсталежима,односностатусним
групама,премаВеберу,јесу:начинживота;занимање;пореклоиобразо
вањестеченорационалномобукомилиодговарајућимоблицимаживота.

Статуснегрупе,односносталежи,поВеберу„примарносеформи
рајунаосновуначинаживотаипосебне врсте занимања, а секундарно
92 М.Вебер,Привредаидруштво,томI,Београд1976,стр.241.

93 Исто,стр.245.
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наследно харизматски, као резултат остварених претензија на престиж,
на основу сталешког порекла (наследни сталежи)’’.94Изузетно сталежи
могу настати, сматра Вебер, сталешком апропријацијом политичке или
хијерократскевласти,каомонопола (политички,односнохијерократски
сталеж).

Трећиобликгруписањаљудиидруштвенестратификацијејесупо
литичке елите.ЊихВебер назива партијама и уњих убраја политичке
странке,разноврснеинтереснегрупе,групезапритисаксталешкаудру
жењаидругеполитичкегрупације.Основнастајањаполитичкихелита,
односнопартија, јестестицањеполитичкедруштвенемоћи,радиоства
ривањадруштвенихалииличнихинтересапојединаца.„Партијаматре
баназватиудружења,истичеВебер,заснованана(формално)слободном
придобијању;њиховциљједауоквируорганизованегрупесвојимруко
водиоцимаобезбедемоћ,атимеисвојимактивнимучесницима(идеалне
иматеријалне)изгледедаћепостићинекеобјективнециљевеилиличну
користилиједноидруго”.95

Класни,статуснииполитичкиположаји,заВеберапоправилу,нису
узрочноповезани,алиуодређеномстепенупостојивезаизмеђуњих.Сво
јина,каотаква,истичеон,неможесепризнатикаостатуснареференца,
алисеипакпоказуједатојестеубројнимоколностима.Такође,унутар
класамогупостојатиразличитестатуснескупине,каоштоистатуснеску
пинемогупресецатикласнеподеле.ПремаВеберу,статусногруписање,
поправилу,нијеузрочноповезанонисаполитичкимгруписањем.Међу
тим,кодпојединихсталежа,особитоонихкојисеформирајусталешким
присвајањемполитичкеиверскевласти,таповезаностједиректнаине
спорна.

Веберјесвојомтеоријомотродимензионалнојстратификацијидру
штвапружиовеликидоприносуразумевањуосноваиобликадруштвене
стратификације.Онјемарксистичкипојамкласе,каокомплекснееконом
ске,политичкеидуховнескупине,разложионатрипосебне,мањевише
независне групе: класе као економске, сталеже као духовнокултурне и
партије, односно елите као политичке групе. Овај његов теоријски рез
допринео јетомедасепревазиђуслабостимарксистичкогмонистичког,
својинскогприступакласномраслојавањудруштва,каоикруто,детерми
нистичкисхваћенодносизмеђуекономскеикласнеструктуредруштваи
политичкогживота.Веберовоистицањеполитичкемоћи,каоосновесо
цијалног диференцирања друштва, равноправне са својином, омогућује
потпунијеитемељитијеобјашњењесоцијалнестратификациједруштва,
посебно савременог. Уколико се остане при монистичком, својинском

94 Исто.

95 Исто,стр.228.
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приступу социјалној стратификацији, теоријски је немогуће објаснити
процесесоцијалнограслојавањаусоцијалистичкимипостсоцијалистич
кимдруштвима,нитиформирањеполитичкихелитауразвијенимграђан
скимдруштвима.

Међутим,Веберје,збогсвогсубјективистичкогсхватањадруштве
нихпојава,каоменталнихинтеракција,занемариофункционалноузрочне
везекојеудруштвенојструктуриреалнопостојеизмеђусвојине,односно
богатства,моћииугледапојединацаидруштвенихгрупа.Тодонекле,и
онувиђа,ипризнаједајесвојинаубројнимслучајевимабитнастатусна
референца, докна другој страни, за неке сталеже (политичке и верске)
тврдиданастајуискључивомонополизацијомполитичкеихеријократске,
односно,верскевласти.

2.Марксистички,класниприступстратификацији

Према марксистичком схватању, друштвена стратификација про
изилазиизподелерада,аизражавасеподеломдруштванадвеосновне
класе.96Развојиусавршавањепроизводнихснага,посебносредстава за
производњу,неминовнодоводидоподелерада.„Свакановапроизводна
снага,уколиконијепростоквантитативноширењевећдотадпризнатих
производнихснага(напримеркрчењеземљишта),имазапоследицуизве
станразвитакподелерада”.97Развојподелерада,тј.издвајањепојединих
делатностиистварањеодговарајућихгрупаљудикојесењимабаве,наод
ређеномступњуразвиткапроизводњеомогућавапојавувишкарада,што
доводидонастанкаприватнесвојине. „Поделарадаиприватнасвојина
истоветнисуизразиупрвомсе,увезисделатношћу,исказујеистошто
сеудругомисказујеуодносунапроизводделатности’’.98

Санастанкомприватне својиненастајуидруштвенекласекоје су
основниобликдруштвенестратификације.Класесу,премамарксистич
комсхватању„великегрупељудикојесеразликујупосвомместууисто
ријскиодређеномсистемупроизводње,посвомодносу(већиномутврђе
номиизграђеномузаконима)премасредствимазапроизводњу,посвојој
улозиудруштвенојорганизацијирадаи,прематоме,поначинудобијања
96 Маркснијесматраодасеподеломдруштванадвеосновнекласеисцрпљујебогатствокон

кретнихисторијскихобликасоцијалнограслојавањадруштва.Кадајеприступаоконкретној
емпиријскојанализинекогдруштва,пореддвејуосновнихкласа,идентификоваојеидруге,
тзв.спореднекласеимеђукласе,каоибројнефракцијеислојевеунутаросновнихкласа,
алијесталноимаонаумуопштутенденцијудруштвеногразвоја,заснованунакласнојбор
бидвејуосновнихкласа.Видети:К.Маркс;Ф.Енгелс,„МанифестКомунистичкепартије’’,
Изабранадела,том. I.исто,стр.1416.иК.Маркс,„КласнеборбеуФранцускојод1848
1850’’,Исто,стр.93206.

97 К.Маркс;Ф.Енгелс,Немачкаидеологија,Београд1964,стр.16.

98 Исто,стр.30.
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ивеличинионогделадруштвеногбогатствакојимрасполажу.Класе су
таквегрупељудиодкојихједнаможедаприсвајараддругихзахваљујући
томештоимајуразличитоместоуисторијскомсистемудруштвенепро
изводње.99

Усвимдосадашњимисторијскимепохама,друштвеноекономским
формацијама,изузевпрвобитнезаједнице,људскодруштвоје,премамарк
систима,билоподељенонадвеосновнекласе:навладајућуипотчињену
класу. Владајуће класе су, захваљујући свом монополу над средствима
запроизводњу,експлоатисалепотчињенекласе,јерсуприсвајалевишак
производакојинастајеудруштвенојпроизводњи.Уробовласничкомси
стему,робовласницисунајбруталнијеексплоатисалиробове,којисубили
њихово пуко власништво; уфеудализму, земљопоседници,феудалци су
експлоатисаликметове,беземљашекојисуобрађивалињиховуземљу,ау
капитализмубуржоаскакласаексплоатишерадничкукласу,присвајајући
вишаквредностикојионапроизводи.Санестанкомподелерадаипри
ватнесвојине,помишљењумарксиста,нестаћекласеисвидругиоблици
неједнакостимеђуљудима.

Иако,класенастајууекономскојсфери,онезамарксистенисусамо
економскегрупе.Изразличитогекономскогположајадвејуосновнихкла
саизрастаињиховаразличитаполитичкаидруштвенамоћ.Наиме,доми
нацијавладајућекласеуодносимапроизводњеобезбеђујејојиполитич
кудоминацију.Постојећиодносипроизводњеизмеђупојединаца,сматра
Маркс,морајусенужноизразитиикаополитичкииправниодноси.

Потчињене класе у предкапиталистичким економскимформација
ма,робовласништвуифеудализму,нисупоседоваленикаквуполитичкуи
друштвенумоћ,билесуполитичкипотпунодепривиране,јерсуимбиле
ускраћенечакиправнемогућностидалегалноучествујууполитичком
и друштвеномживоту.У капиталистичкомдруштву, у коме је призната
политичкаиправна једнакостсвих грађана,реалнаполитичкамоћвла
дајуће,буржоаскекласевишеструкојевећаодмоћипотчињенерадничке
класе.Разлогтомејекласнаприродабуржоаскедржаве.Иакосемодерна
буржоаскадржавапредстављакаозаједничкаинституцијацелогдруштва,
онаје,сматраМаркс,„самоодборкојиуправљаопштимпословимацеле
капиталистичке(подвукаоМ.П.)класе’’.100

ВећинасавременихмарксистаделиМарксовомишљењеокласном
карактерумодернебуржоаскедржаве.ВестергортиРајслердоказују101да
државауБританијиидругимвисокоразвијенимкапиталистичкимземља

99 В.И.Лењин,Великаиницијатива,Београд1948.стр.16.

100 К.Маркс;Ф.Енгелс,Изабранадела,томI,стр.17.

101 Видети:J.Westergaard;H.Resler,ClassinaCapitalistSociety,NewYork1975.
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ма,својиммерамакојенаизгледкористеподређенојрадничкојкласиили
друштвууцелини,уствариштитиприватнусвојинуипрофит.Онасе
лективномнационализацијомрударства,саобраћајаидругихинфраструк
турних привредних грана обезбеђује нормално снабдевање привреде и
функционисањесаобраћаја,итимествараусловезарастиразвојприват
ногсектора;узто,исвеизразитијестимулишеприватнуиндустријуди
ректнимфинансијскимдоприносима.Социјалнереформекојесавремена
државаспроводиуздравству,школству,социјалномипензиономсистему,
иакосууинтересунајширихслојевастановништва,сматрајуВестергорт
иРајслер,неугрожавајупрофит.Поштосеуглавномфинансирајуплатама
радногстановништва,оненерезултирајуникаквомпрерасподеломбогат
ства.

Друштвенекласе,каоглавниобликдруштвенестратификације,ме
ђусобносеразликују,сматрајумарксисти,ипокласнојсвестикојаједу
ховниизразњиховогразличитогсвојинскогстатусаиразличитихуслова
живота.„Наразличитимоблицимасвојине,насоцијалнимусловимаег
зистенцијеуздижесечитаванадградњаразличитихиособенихосећања,
илузија,начинамишљењаигледањанаживот.Њихствараиуобличава
читавакласаизсвојематеријалнеподлогеиодговарајућихдруштвених
односа”.102

Обликовањекласнесвестије,поМарксу,сложенидуготрајанпро
цес.Упочеткујесвакапотчињенакласа„класапосеби”,групаљудикоји
имајуистивласничкистатус,истиодноспремасредствимазапроизводњу
иистеусловеживота.Међутим,утокудуготрајнијегживотауистимили
сличнимусловима,припадницикласеобликујузаједничкукласнусвест
итимепотчињенакласа„постајекласазасебе”.Члановикласетадараз
вијајузаједничкиидентитет,препознајусвојезаједничкеинтересеиује
дињују се стварајући тако класну солидарност.Коначни ступањ класне
свестиикласнесолидарностипостижесекадачлановиувидедасвојом
колективномакцијоммогузбацитивладајућукласуикададелујуутом
правцу.

Усвимкласностратификованимдруштвимакласнасвествладају
ћекласеје,сматраМаркс,владајућасвестудруштву.Разлогзатолежиу
чињеницидасведруштвенеинституције,посебнокултурне,којесупод
контроломвладајућекласе,промовишуидејеипогледевладајућекласе,
оправдавајућињенумоћипривилегијеиприкривајућиексплоатацијуи
угњетавање на којима почива њена доминација. Савремени француски
филозофисоциологЛујАлтисер,сматрадамодернадржава,којапредста
вљацентралнуинституцијусавременогдруштва,прекосвогидеолошког
апарата доминације, кога сачињавају:школски, религиозни, породични,
правни,политички,синдикалниикњижевноуметничкисистеми,суптил
102 К.Маркс;Ф.Енгелс,Изабранадела,томI,исто,стр.308309
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номиндоктринацијомнамећецеломдруштвуетос,вредности,циљевеи
начинживотавладајућекласе.103

Измеђуосновнихдруштвенихкласа,премамарксистима,владаод
носмеђусобнезависностииборбе.Најамнирадницисузависниодкапи
талиста;поштонемајусредствазапроизводњу,морајудабипреживелида
продајусвојураднуснагукапиталистима.Истотакосуикапиталисти,као
непроизвођачи,зависниоднајамнихрадника,јербезњихнебибилопро
изводње.Међутим,ипоредовезависности,измеђуосновнихдруштвених
класавладаприкривенаилиотворенакласнаборба,којајеглавнапокре
тачкаснагадруштвенихпромена.„Историјасвакогдосадашњегдруштва,
истичуМарксиЕнгелсуМанифестукомунистичкепартије,јестеисто
ријакласнеборбе.Слободанчовекироб,патрицијиплебејац,барони
кмет,мајсторикалфа,укратко угњетачиугњетаванистајалису један
премадругомеиусталнојсупротностиводилинепрекидну,часотворену
час скривенуборбу...модернобуржоаскодруштво, које је произашлоиз
пропастифеудалногдруштва,нијеукинулокласне супротности.Оно је
створилоновекласе,новеусловеугњетавања,новеобликеборбенаместо
старих’’.104

Марксова теорија друштвене стратификације, која је заснована на
поделидруштванакласеје,узВеберовутеоријутродимензионалнестра
тификације,јошувекдоминантнаусоциологији.Међутим,сматраседа
јеонабилатеоријскиплодотворназаобјашњењекласнеструктурераног
капитализма.Заразумевањесоцијалне стратификације савременихдру
штвенихсистема,какокапиталистичкихтакоисоцијалистичкихипостсо
цијалистичких,Марксовмоделкласнеструктуренијевишетакоподесан
ниадекватан.Онзанемарујеполитичкумоћиразличитутржишнувред
ностразличитихделатностикојепојединциобављајудвебитнеоснове
социјалнограслојавањасавременогдруштва.

Узприватнусвојину,којајеиданас,упркоспроменамакојесобом
доносинаучнотехнолошкареволуција,једанодосновнихузрокасоцијал
ногдиференцирањадруштва,морајусепризнатииуважитикаоизвории
узроцидруштвенограслојавања,јошиполитичкамоћиразличитатржи
шнавредностделатностикојеобављајуприпаднициразличитихсоцијал
нихгрупа.Безуважавањаполитичкемоћи,каоједнеодосновасоцијалног
стратификовањадруштва,теоријскијетешко,готовонемогуће,објасни
тисоцијалнустратификацијуусоцијалистичкимипостсоцијалистичким
друштвима.Истотако,безпризнавањаразличитетржишневредностипо
јединихделатностикојељудиобављају,каоосновесоцијалнограслојава
ња,немогућејетеоријскиодредитиместоиулогуусоцијалнојструктури
савременихдруштаваразличитихскупинанемануелнихрадника,који,по

103 L.Altiser,LesApparellsideologued’Etat,LaPenssee,jun1970,str.1215.

104 К.Маркс;Ф.Енгелс,Изабранадела,томI,исто,стр.1415.
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свомукупномдруштвеномбићу,неприпадајунибуржоаскојнирадничкој
класи.

3.Функционалистички,статусниприступстратификацији

Функционалистички приступ друштвеној стратификацији зачео је
јошОгистКонт.Онјесматраодасељудскодруштво,којејенасталопро
ширењемпородице,уследподелерададиференциранатриосновнекласе
 спекулативну, класу практичних вођа и класу радника сељака и зана
тлија.Овекласесумеђусобноповезанеихијерархијскиустројенејербез
таквиходносамеђуњимадруштвонебимоглодапостојииданапредује.

СавременифункционалистисуовепочетнеКонтовезамислидаље
теоријски развили али и модификовали. Они су друштвену стратифи
кацију схватили као хијерархијско устројство, не различитих класа већ
друштвенихстатусапојединацаидруштвенихгрупа,којинастајукаоре
зултатдруштвеногвредновањаулогепојединацаигрупа.КинслиДејвис
и ЕдвардМур, утемељивачи савременогфункционалистичког приступа
социјалној стратификацији, сматрају да је стратификација универзална
појава. Она постоји у сваком друштву, јер представља један од фунда
менталнихимператива,предусловазапостојањељудскогдруштва.Свако
друштво,дабиопсталоинапредовало,морадаразвијенекемеханизме
делотворне локације друштвених улога и њиховог успешног извођења.
Тајмеханизам,поДејвисуиМуру,јестедруштвенастратификација,која
придајенеједнакенаградеипривилегијеразличитимстатусима,односно
положајимаудруштву.Оникојиудруштвузаузимајуважниједруштвене
положаје,атосуоникојисуталентованијиистручнообразованији,до
бијајуивећенаградеипривилегије.Тенаграде,којесууграђенеудру
штвениположај,односностатус,обезбеђујудасесавесноиделотворно
обављајусвеулогеудруштву.Поштодруштвенастратификацијаомогу
ћавадасесвеулогеудруштвураспоређујупрематалентуистручности,и
дасесавеснообављају,онаје,сматрајуДејвисиМур,кључнаполугакоја
обезбеђујеинтеграцијудруштваињеговпросперитет.

Дејвисов иМуров приступ друштвеној стратификацији наишао је
наоштрекритике,несамоизванфункционализма,негоиунутарњега.М.
Тјуман,једанодњиховихнајжешћихкритичара,сматрадајењиховпри
ступдруштвеној стратификацији тешкоодрживиз вишеразлога.Прво,
затоштонепостојевалиднииопштеприхваћеникритеријумизаоцену
значајностипојединихдруштвенихстатусаодносноположаја;друго,што
ДејвидиМурзанемарујуутицајдруштвенемоћинанаградепривилегије
којепојединциигрупедобијајуудруштвузасвојеулоге;треће,штостра
тификацијанеделујеувекмотивишућенаспособнепојединцедапостижу
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високедруштвенестатусе,какототврдеДејвисиМур,напротив,онаје
честопрепреказамотивацијуспособнихпојединацаизнижихдруштве
нихслојеваи,најзадпето,штодруштвенастратификацијанемораувекда
будефакторинтеграциједруштва,већобрнуто,можебитииизворнапето
стиисукобаакосенаградеипривилегијезапојединестатусенесматрају
оправданим.105

НастојећидаотклонитеоријскеманеинедостаткеДејвисовогиМу
ровогприступадруштвенојстратификацији,Т.Парсонсјеразрадиоцело
витутеоријудруштвенестратификацијекојаједоминантнауфункциона
листичкојсоциологији.

Ускладусасвојимсхватањемдруштвакаосистемасастављеногод
међусобноповезанихиусклађенихделовакојенаокупудржизаједнич
кивредноснисистем,Парсонсједруштвенустратификацијусхватиокао
„рангирањејединицаудруштвеномсистемуускладусмерилимазајед
ничкогвредносногсистема’’.106Изовеодредбестратификацијејаснопро
изилазидаје,заПарсонса,угледзаснованназаједничкомсистемувредно
сти, којиимакарактер спољнедетерминантепонашања, основномери
лостратификације.Појединциидруштвенегрупе,зависнооддруштвене
процене(угледа),рангирајусеухијерархијскиустројенедруштвенеполо
жаје.Онипојединциигрупечијиседопринос,састановиштавладајућих
системавредностидотичногдруштва,оценикаовреднијиифункционал
нозначајнији,поправилу,заузимајувреднијеицењенијеположајеудру
штву.

Парсонсјеразноврснаобележјапојединацаигрупа,којасупредмет
вредносногоцењивањаинаосновукојихсеградихијерархијскалествица
друштвенихположаја,сврстаоучетиригрупе:квалитете,постигнуће,по
седеимоћ.Квалитетисуонасвојствајединицасистема(појединацаигру
па)којисевреднујунезависноодбилокаквепроменењениходносапрема
ситуационимобјектимапоседимаистогасемогуприписатијединици
каотаквој(аскриптивнаобележја).Тосу,премаПарсонсу,личнасвојства,
припадностпородициивласткојапредстављанормиранумоћ.Заразлику
одквалитета,постигнућаозначавајуонеособинеисвојствакојасемогу
приписатиделотворностијединицасистема.Заједничкацртаквалитетаи
постигнућа,каообележјајединицасистема,јестенепреносивост,штоих
дели од поседа, који то по правилу нису.Поседи су ситуациони објек
типремакојимапојединацилигрупаимаспецифичанодносконтроле.У
случајуинституционализацијеовогодноса,појединацилигрупаимапра
вокоришћењаирасполагањапредметимакојесеразликујеодправадру
гих.Заразликуодвласти,моћјеспособностјединицесистемадаоствари

105 M.Haralambos;M.Holborn,Sociologija,Zagreb2002,str.2830.

106 T.Parsons,EsaysinSociologielaTheory,NewYork1965,str.338.
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своје интересе (постигне циљеве, спречи непожељне сметње, улије по
штовање,контролишепоседе,итд.)уконтекстусистемаинтеракцијеида
такоутиченапроцесеусистему.107

Парсонсје,ускладусасвојомфункционалномпарадигмомсистема
акције,којасадржичетириосновнефункције:адаптацију,постизањеци
ља,интеграцијуиодржавањеобразацакултуре,утврдиоиодговарајуће
вредноснестандардезамерењепостигнућаиквалитетајединицасистема.
Удруштвенимсистемима, гдедоминирају тзв. техничкенорме зарегу
лацијупостигнућа,придруштвеномвредновању тежиште се стављана
проценуспособностииликомпетентностиактеразаадаптивноитехничко
постигнуће.Удруштвеномсистемукојијепосвећеностваривањуциљних
стања,мересеиценеоријентације јединицапремапостављенимциље
вима.Аналогнотоме,удруштвеномсистемуукоме је главнафункција
интеграцијацениселојалностсистему,каоосновниквалитет јединица,
доксеусистемуукојемдоминираоријентацијанаодржавањеобразаца
културнеценерезидуалниквалитети.

Стратификацијасе,каофундаменталнадимензијадруштвенеструк
туре,изражава,помишљењуПарсонса,уразличитимвидовима,односно
упосебнимсистемимастратификације,одкојихјекласна,односнослој
настратификацијанајважнијаинајуобичајенија.Онаобухватадиферен
цијалнупроценупрвенстваразличитихкатегоријародбинскихјединица,
којесеразликујупофункцијамањиховихчлановаудруштвеномсистему,
постизањумоћиибогатстваистиловимаживота(тј.посхемамаекспре
сивногсимболизмаповезанимсањиховимстандардимаживљења).108

Каоштосевиди,класнастратификација,поПарсонсу,обухватаи
сродствојерјесолидарностродбинскејединице,којучинеобаполаисви
узрасти,наизвесномнивоупредстављасредишњифункционалниимпера
тивсвакогдруштва.Затосвичлановитаквејединицеморајудаимајунека
заједничкадиференцијалнапреимућства,каквисубољиусловизаживот
и приступмладог нараштаја бољиммогућностима, без обзира на меру
заслугепојединогчлана.Такоћеженаидецачовекакојијеуспеоделити
плодовењеговограда,безобзиранатодалисуиколикодопринелидаих
онпостигне.109

ПомишљењуПарсонса,класнаи,мањевише,свакадругастрати
фикацијскалествицадруштвенихположајазависиодстепеналабавости
вредносногсистемаидоминантностиосновнихсистемскихфункција.У
кастинскимисредњовековнимдруштвенимсистемима,укојимајепосто
јаочврсткултурниобразац,игдеједоминиралафункцијаодржавањавр
ховнихвредности,поредакосновнихдруштвенихгрупанастратификаци

107 Исто,стр.391.

108 Т.Парсонс,„Прегледдруштвенихсистема”,уТеоријеодруштву,томI,исто,стр.63.

109 Исто.
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онојлествицибиојејасноуобличениприличнорастресит.Удруштвима
каквојесовјетско,чијијевредноснисистемпревасходнофиксиранзапо
себноциљностање,врховномерило једоприносостварењутогациља,
пајестогахијерархијскипоредакјакосуженипревасходнозаснованна
инструменталнојорганизацији.Насупроттоме,уамеричкомдруштву,где
суконститутивниелементивредносногсистемалабавоповезаниигдеје
доминантнаадаптивнафункција,стратификацијскулествицукарактери
шепостепенипрелазизмеђустатуса,посебноугорњемделустратифика
цијскескале.

Савременоамеричкодруштводиференцирасе,премаПарсонсу,на
триосновнекласе:горњу,средњуинижу,измеђукојихнепостојејаснопо
вученелиније.Изнадгорњекласепостојидруштвенаскупинасастављена
одлабавоповезанихделовапословногсветаиугледнихвисокообразов
нихпрофесија.Иакопредстављаврхамеричкогдруштва,овасоцијална
скупина,сматраПарсонс,непредстављавладајућукласу;унајбољемслу
чајуможесерећидаонапредстављадоминантнуелитуупрофесионал
номсмислуречи.Каоштонепостојејаснеграницеизмеђуврхаигорњих
слојевасредњекласе,истотакосу,сматраПарсонс,нејаснеграницеизме
ђусредњеинижекласе.Високдоходакпојединихрадничкихгрупазама
гљујекласичнуподелунабелеиплавеоковратникекаокритеријумкласне
поделеудоњемделулествице.

Парсонсовприступдруштвенојстратификацијијетеоријскимного
развијенијииубедљивиједелујеодДејвисовогиМуровогприступа.Он
каобитнеелементезастратификацијудруштванаразличитедруштвене
положајенеузимасамоулогу,односнопостигнућапојединацакојаони
остварујувршењемдруштвенихулога,већиквалитете,имовинуидру
штвенумоћ.ТимеПарсонсувеликојмериотклањанедостаткеДејвисовог
иМуровогприступадруштвенојстратификацији.Међутим,уПарсонсо
вој теоријидруштвене стратификације остаје каодискутабилнопитање
далисењенаоснованалазиувредносномсистемуодређеногдруштва,
илиупоседимаидруштвенојмоћидоминантнихдруштвенихгрупа,ко
је,прекоразличитихинституцијакојеконтролишу,обликујусистемвред
ностиикритеријумезавредновањепостигнућаиквалитетапојединаца?
Досадашњаисторијскапракса,изгледа,говоридајеупитањуоводруго.

4.Елитистичкиприступстратификацији

Елитистичкиприступдруштвенојстратификацијинастаојекаотео
ријскаалтернативамарксистичкојтеоријикласаикласнестратификације
друштва.Супростављајући семарксистичкомконцептуподеле друштва
надвеантагонистичкекласе,којенастајунабазиразличитогвласничког
статуса,заговорнициелитистичкогприступадруштвенојстратификацији
такођенудедихотомнуподелудруштва,алиненадруштвенекласе,него
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навладајућуелитуимасу.Овуподелу,односностратификацијудруштва,
онинезаснивају,каоМаркснасвојини,већнадруштвенојмоћи.Елити
стичкиприступ друштвеној стратификацији, зависно од тога како обја
шњаваосновунакојојсеформирамоћвладајућеелите,икаковреднује
њенувладавину,најчешћеседелинатритеоријскеструје:традиционалну
(конзервативну),демократскуикритичкуструју.

Елитистикласичне,конзервативнеструјеподелудруштванамасуи
елитутемељенапоставцидасучлановивладајућеелите,поприроди,су
периорнијиодприпадникамаса,идајестогавладавинаелитаприроднаи
вечитадруштвенапојава.Њенавладавинаје,несамонужна,негоидру
штвенокорисна, јермасекојепредстављајускупдуховноинфериорних
појединацанемогубитисубјектиполитикеидруштвенихзбивања.

Утемељивачинајзначајнијипредставниктрадиционалнеелитистич
ке струје јеВилфредоПарето.Он сматра да се свако друштво дели на
елитуимасу.Елиту,којасувереновлададруштвом,поњему,чиненајспо
собнијипојединциусвимгранамаљудскеделатности. „Претпоставимо
дасеусвакојграниљудскеделатности,истичеПарето,свакомпојединцу
одредипоказатељкојиозначавањеговуспособност,истокаоштосенаис
питимаушколидајуоценезаразличитепредмете...Човекукојијестекао
милионепоштеноилинепоштено,већокаквомсеслучајурадидаћесе
10.Човекукојијезарадиохиљадедаћемо5;аономекојиједвауспевада
неспадненатодаживиусиротињскомдому,даћемо1;остављајућинулу
заонекојиживеусиротињскомдому...Женикојајеуспеладазалудинеког
човекаодмоћи,идаигранекуулогууњеговојкаријери,даћемооцену8
или9;курвикојазадовољавасамочулатаквогчовека,иневршиникакав
утицајнаопштепослове,даћемонулу...Одвојимокласуљудикојиимају
највишепоказатељеусвојојграниделатностииназовимоихелитом”.110

Друштвенаелита,премаПарету,нијехомогена,онаседелинавла
дајућу елиту, састављену од појединаца који посредно или непосредно
играјунекуважнуулогуувлади,иневладајућуелиту,укојуспадајусви
осталииздруштвенеелите.Владајућаелитасе,зависноодурођенихспо
собностиисклоности(резидуа),диференциранадвегрупекојеодређују
карактервладавинеисадржинуполитичкогживотаудруштву.Првугрупу
чинеоникодкојихпревладавајурезидуекомбиновања.Паретоих,следе
ћиМакијавелија,фигуративноназивалисицама,јерстичувластивладају
помоћулукавстваипреваре,помоћудипломатскеманипулацијеивеште
комбинаторике.Европскедемократијесу,поњему,политичкапарадигма
заначинвладавинеовеелите.Другугрупучинеоникодкојихдоминирају
резидуепостојаностиагрегата.ЊихПаретоназивалавовима.Онистичу
властимоћдиректнимиоштримделовањем,икаоштоимиимеговори,

110 V.Pаreto,MindandSociety,NewYork1935.knjigaIII,paragrafi:2027i2031.
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склонисудавладајупомоћусиле.Војнедиктатуресунајбољипримерза
туврстувладајућеелите.

Владавинаелитаје,заПарета,универзалнизакондруштвеногжи
вота. Када једна елита пропадне замењује је друга. Тај процес замене
(смене)елита,којиПаретоназива„циркулацијомелите”,наступакадау
вишимслојевимавладајућеелитедолазидонагомилавања„декадентних
елеменатакојивишенепоседујурезидуепогоднедасетислојевиодр
женавласти,икојиизбегавајуупотребусиле,докумеђувременууни
жим друштвеним слојевима у први план долазе елементи супериорних
квалитетакојипоседујурезидуепогоднезавршењефункцијевладавинеи
спремнисудасекористесилом”.111

Поштојепроцес„циркулацијеелита”вечан,уисторијинепостоји
никакавполитичкипрогрес.Свиполитичкисистемикојисудосадапо
стојалиикојићеубудућенастајатису,сматраПарето,пукесуваријације
универзалневладавинеелите.

Теоријска схватањаМоскепредстављају „мост”између традицио
налног,конзервативногидемократскогелитистичкогприступадруштвеној
стратификацији.Москаје,каоиПарето,сматраодајевладавинеодабра
немањине,којуонназиваполитичкомкласом,неизбежнакарактеристика
друштвеногживотаљуди.„Усвакомдруштву,одоногнајнеразвијенијег,
прекооногкојејестиглодопрвогступњацивилизације,сведонајуздиг
нутијегинајјачег,постоједвекласељуди:управљачииподређени.Прва,
којајеувекмалобројна,извршавасвеполитичкефункције,монополише
властиуживасвекористикоје сусањомповезане,докдругом,која је
бројнија,управљапрва,намањевишелегаланначин,или,пак,мањеви
шесамовољноилинасилно.Онаосигурава,барпривидно,материјална
средства,каоионанеопходназаживотполитичкогорганизма.112

Уколикоједнамањинабудесвргнута,ништасеусуштининемења.
Уместоње,сматраМоска,формирасеновавладајућамањинакојапреузи
мафункцијесвргнутемањине.

ЗаразликуодПарета,којијесматраодасуособинепотребнезавла
давинуелите једнаке засвавремена,Моска једоказиваодасеонераз
ликујуоддруштвадодруштваидазависеоддруштвенихфункцијакоје
владајућакласаморадаобавља.Затополитичкекласе„неизоставнопро
падајукаданемогудаобављајуонесоцијалнезадаткерадикојихсудо
шленавласт,иликаданемогудаобављајуонедруштвенезадаткекојесу
ранијевршиле,или,пак,кадањиховиквалитетиизадацикојеобављају,
почињугубитивредностудруштвенојсрединиукојојониживе”.113

111 Исто,параграф2057.

112 G.Mosca,Elementidisciencapolitica,Torino1923,str.23.

113 Исто,стр.105.
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Осимтога,Москасматрадасемоћполитичкекласе,односноелите
надмасомтемељинесамонаурођенимспособностимавећинаматери
јалнојпозицијииинтелектуалнојиморалнојсупериорностикојасести
чеваспитањем.Такође,он јепосебнонаглашаваоорганизованостелите
каоизворњенедруштвенемоћи. „Фатална јенадмоћносторганизоване
мањинеподређенеједномпоривунаддезорганизованомвећином.Не
савладивајемоћбилокојемањиненадсвакоминдивидуомкојаприпада
већини,којасенађеусамљенапредцелокупношћуорганизованемањине,
доксеистовременоможедакажедајеонауправоорганизованазатошто
представљамањину”.114ЊеговследбеникРобертМихелс јеорганизова
ностелитесматраоглавнимизворомњенедруштвенемоћи.

Најзад, заразликуодПарета,који јенегираосвакумогућностма
садаутичунаелиту,атимеинаполитичкепроцесеиодносеудруштву,
Москаје,нарочитоусвојимпознијимделима,доказиваодаутомпогле
дупостојебитнеразликеизмеђудемократијеиосталихобликавладавине
елите.Заразликуодзатворенихсистема,каоштосукастинскиистале
шки, владајућа елита у демократскимсистемима је отворена.Топружа
могућностидасествориелитаизширокелепезедруштвенихсредина,а
тимеидауодлукамакојеелитадоносимогубитизаступљениинтереси
различитихдруштвенихслојева.

Демократскиелитистичкиприступдруштвеној стратификацији, за
разлику од традиционалног (конзервативног), владавину елите не изво
диизурођенедуховнесупериорностињенихчланованадмасом,већиз
структуралнофункционалнесложеностидруштва,посебносавременог.У
друштву,сматрајузаговорницидемократскогелитизма,неможедавлада
цеонарод,алисеможедемократскивладатиуименародаизанарод.У
модерном,плуралистичкомидемократскомдруштвуконкурентскевлада
јућеелитеуправотообезбеђују.

КарлМанхајм,једанодутемељивачадемократскогелитизма,сматра,
данеможепостојатидруштвобезнекогобликамоћи.Уранијимкласним
системимадоминиралајехијерархијамоћикојасезаснивалананаслеђи
вањусвојинеибогатства,умодерноминдустријскомдруштвудоминирају
елитекојепоседујуфункционалнумоћ.

Наосновуанализесавременеепохе,Манхајмдоказуједајеодпо
четкаXXвека,сразвојеммодернеиндустријеиусложњавањемдруштве
неструктуресталнорастаобројелитаудруштву.115Умногостручавањем
елитнихгрупадруштвосесвевишедемократизује,јерсеелитемеђусобно
конкуришуинеутрализују,изатониједнаодњихнеможе,каораније,да
монополишевластисувереновлададруштвом.Истовремено,новеисве
бројнијеелитегубеексклузивностстаријихелита.Онепостајусвеотворе
114 Исто,стр.53.

115 Видети:K.Mannheim,ManandSociety,London1971,str.100idalje.
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ниједруштвенегрупе,којесе,упркоссвојојвладајућојфункцији,неодва
јају од других друштвених скупина.Најзад, умодерноминдустријском
друштвумењасе,сматраМанхајм,исистемселекцијекаоиунутрашњи
саставелите.Новеелитесенерегрутују,каостаре,наосновупореклаи
власништва, већ на бази учинка.Афирмација учинка, односно остваре
ња,каоосноведруштвеногуспеха,доводидодинамизирањаидемокра
тизациједруштваидруштвениходноса,алиидонегативнеселекцијеу
друштву.Збогелиминисањапозитивнихкритеријумаприизборуелита,
каоштосу„култивисаност”и„стил”,свејеређислучајданајспособнији
продируусферуелитнихкругова.Затоје,сматраМанхајм,заопстанаки
даљиразвојдемократскогиндустријскогдруштванеопходнообезбедити
одговорностприизборуфункционалнихелита,чијипрестижудруштву
свевишеопада.

Умодерномдемократскоминдустријскомдруштвувладају,поМан
хајму,двеврстеелита:интегративнеисублимативне.Прве,интегративне
елите,којесачињавајуполитичкииорганизаторскилидери,имајуфунк
цијудаобезбеђујуинтеграцијувеликогбројаиндивидуалнихвољаида
тимеомогућавају заједничкидруштвениживотљуди.Онеусвомдело
вању, поред институционалног положаја, користе и бројне неформалне
каналепрекокојихвршесвојутицај.Сублимативнеелитечинеморалне,
религиозне,естетскеиинтелектуалнеелите.Онеимајузадатакдаусмера
вајуинтелектуалнуенергијуљудиуправцуразмишљањаиконтемплаци
је,аделујукрозформалнедруштвенеинституцијеиорганизације.

Критички елитистички приступ друштвеној стратификацији моћ
владајућемањинеизводиизинституционалногустројствамодерноггра
ђанскогдруштва.Оннеоспораваподелудруштванавладајућуелитуи
масу,ализаразликуоддемократскогелитизма,негативновреднујеелиту
ињенувласт.

СавремениамеричкисоциологРајтМилснајзначајнијијемислилац
социолошкогкритичкогелитизма.Онсматрадасавременодруштвоније
демократско друштво. То је масовно друштво које, својим институцио
налнимустројствомиманипулацијама,производивладавинуелитемоћи,
којапотиреправаислободепојединацаизвременалиберализмаичиниод
њихпасивнуинемумасу.

Наосновукритичкеанализесавременогдруштва,посебноамерич
когдруштвапослеДругогсветскограта,Милсдоказује,супротнодемо
кратскимелитистима,дауСАДидругимвисокоразвијениминдустриј
ским земљама теку снажни процеси централизације и концентрације
моћиупривредном,политичкомивојномпоретку.116Упоредосаширењем
ицентрализацијомовихпоредакадолазиидоњиховогмеђусобногпове
зивањаипрожимања.„Одлукемалогбројакорпорацијаутичунавојнии
116 Р.Милс,Елитавласти,Београд1964,стр.8.
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политички,аистотакоипривредниразвојдогађајауцеломсвету.Одлу
кевојнеорганизацијеутичунаполитичкиживотиоштрогапогађају,а
истиутицајвршеинанивоекономскеактивности.Одлукекојесеодносе
уполитичкојобластиодлучујућеутичунапривреднуактивностивојне
планове.Непостојивише,сједнестране,привреда,а,сдругестране,по
литичкипоредаксодговарајућомвојноморганизацијом....Садапостоји
политичкапривреда,која јенахиљадуначинаповезанасавојнимуста
новамаипредстављазначајанчинилацпридоношењувојниходлука”.117

Из овог структуралног троугла моћи и власти израсла је, сматра
Милс, владајућамањина коју онназива „елитоммоћи”.Њу сачињавају
људикојизаузимајустратешкеположајеиобављајутаквефункцијеудру
штвудамогудадонесуодлукекоједоводедокрупнихпоследицаудру
штву.Атосуљудикојисеналазенакоманднимпозицијамаувеликим
корпорацијама,војсциисавезнојдржави.Елитумоћи,дакле,сачињавају
припадницитријуелитапривредне,политичкеивојне.„Владајућаелита
састојисеодљудиистакнутихуобластиполитике,привредеивојске”.118
Онисумеђусобноповезанипореклом,образовањем,каријерама,сличним
начиномживота,интересимаипогледомнасвет.Припаднициовихелита
са„лакоћомпрелазесаположајаједнехијерархијенанекиположајуоста
ледвехијерархије,итотакодасалакоћомпрерастајупосебнеинтересе
билокојиходтихинституционалнихсредина.Самимсвојимкаријерамаи
активностимаониповезујутриврстесредина”.119

Елитамоћи,премаМилсу,обухватаниз„вишихдруштвенихкруго
ва”којиимајунајвишеоногаштољудиуамеричкомдруштвунајвишеже
ле:новац,моћиуглед,атимеиодговарајућиначинживота.Елиту,међу
тим,нечине,напростобогатиимоћниугледниљуди.Онитонебимогли
битикаданебизаузималиврхунскеположајеустратешкиминституција
мадруштва.Таквеинституцијечиненеопходнуосновумоћи,богатстваи
престижа.Онесуглавнасредствауњиховомстицању.

Припаднициелитемоћи,сматраМилс,нисуусамљенинасвомупра
вљачкомтрону.„Њиховисаветницииконсултанти,каоиљудикојиутичу
наформирањејавногмњења,илиуиметогјавногмњењаговоре,често
имајуодлучујућуулогууформирањуидеологијеиодлукавладајућеели
те.Непосредноисподхијерархијскеелите,налазесепрофесионалнипо
литичарисредњегнивоамоћи,политичаричлановиКонгресаилипри
падницигрупакојеутичунајавниживот”.120

117 Исто,стр.9.

118 Исто,стр.358.

119 Исто,стр.373.

120 Исто,стр.4.
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Елитистичкиприступдруштвенојстратификацији,иакоуказујена
једанважанузроксоцијалногдиференцирањадруштва,уосновијеједно
стран.Стоганеможепослужитикаојединиприступ,односнотеоријски
моделзаобјашњењестратификациједруштва,јерзанемарујезначајдру
гих,истотакофундаменталнихфакторасоцијалнограслојавањадруштва.
Пресвега,речјеосвојиникаоједногодглавнихузрокадруштвеногра
слојавања.Инајповршнијипогледнадруштвоињеговуанатомијууказује
дауњемупостојевласничкеиневласничкегрупе,каоидасевласничке
групе, зависно од величине богатства, диференцирају на подгрупе.Ова
имовинскадиференцијацијаније,какотодоказујузаговорнициелитизма,
пукапоследицаразликаудруштвеној,односнополитичкојмоћи.Укапи
талистичкимдруштвимагде једоминантнаприватнасвојина,разликеу
политичкојмоћи,поправилу,проистичуизразликауекономској,односно
својинскојмоћи.Самоудруштвимагдеједоминантнадржавнасвојина,
каоштосусоцијалистичкаистараазијатскаисредњовековнадруштва,
политичкамоћједоминантанузроксоцијалнограслојавања.

Елитистичкиприступ,поредсвојине,занемарујеизначајразликау
тржишнојвредностипојединихделатностиљудиињиховутицајнасоци
јалнораслојавањедруштва.Различитељудскеделатности,пресвега,ма
нуелнеиинтелектуалне,имајуразличитфункционалнизначајудруштву,
захтевајуразличитстепенстручностиизнања,каоиприпремузањихово
обављање.Збогтогаонеиимајуразличитутржишнувредност,аљудико
јиихобављајуразличитуекономскуиполитичкумоћиугледудруштву.

Но,ипоредовихтеоријскихслабостиинедостатака,елитистички
приступдруштвенојстратификацијинеможесеодбацити,јерјеонувер
љиво,мадапренаглашено,доказаода једруштвена,односнополитичка
моћ једна од фундаменталних основа социјалног стратификовања дру
штва.Затоовајприступ,узкреативнукомбинацијусамарксистичкими
функционалистичкимприступом,можепослужитикаоплодотворнотео
ријскополазиштезаразумевањеиобјашњењесоцијалнестратификације,
какосавременихтакоитрадиционалнихдруштава.
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ЉУДСКАРЕПРОДУКЦИЈАИ
ЉУДСКОДРУШТВО

1.Појамидимензијељудскерепродукције

Људскарепродукцијајетемељдруштвеногживотаљудиидруштва,
оквираукомеониживе.Безрепродукцијељудинемогуће јепостојање
људскеврсте,нитиљудскогдруштва.Поредтогаштојепредусловпосто
јањадруштва,људскарепродукцијаутичеготовонасвепроцесекојисе
удруштвуодвијају,посебнонаекономскепроцесе.Природниприраштај
становништва,каорезултантастопенаталитетаиморталитета,битноути
ченаекономскиживотсвакогдруштваињеговуживотнуснагууцелини.
Људскарепродукција,каојединственипроцесрађањаиодгајањадеце,об
ухвататримеђусобноповезанедимензије:биолошку,психолошкуидру
штвену.

Биолошкадимензијаљудскерепродукцијеумногомејесличнаоб
нављањуживотадругихживихврста,особитосисара.Онаобухватапол
но спајањеживих бића из кога настаје новоживо створење.Међутим,
поредовебитнесличности,постојеизначајнеразликеизмеђубиолошке
репродукцијечовекаидругихживихбића,пачакионихкојасунајближа
човеку.Теразликесе„очитујунетоликоуманифестацијамарепродукци
је,већуунутрашњимсвојствима,итзв.биолошкомкодукојиодвајаљуде
од свихживих бића и чинињихову биолошку страну специфичним.У
генетској структуриљудскебиологије садржани супотенцијалиразвоја
ујединомогућељудскобићесаособинамакојеседаљеразвијајуудру
штву”.1Наиме, у генетској структуричовека садржан је кључниутицај
друштва.Онојешифранткојиубиолошкикодуписујепотенцијалекоји
ћесекаснијеразвитиуспособностиза:споразумевањеисимболичкуко
муникацију,стицањесазнањаиучења,применусазнањауживотуипрак
си,прилагођавањезаједнициизаконтактесањом.

Поредбиолошкедимензијељудскарепродукција,заразликуодре
продукциједругихживихбића,садржиипсихолошкудимензију.Онаније
самоинстиктивна,каоштојетослучајкоддругихживихбића,већсеза
сниванасвестииемоцијамаљуди.Уполнеодносељудиступајувођени,
несамонагониманегосвешћуиосећањимапремапартнеруипородукоји
1 М.Печујлић;В.Милић,Социологија,Београд1994,стр.87.
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настајекаорезултаттогодноса.Иакосуполниодносипредусловзарађа
њељуди,рађањедецејеувеликојмерииизразжељаимотиваљуди.Од
лукаопороду,односнодалићеилинеизполнихвезапроистећипотомци,
зависиоджељеимотивапартнерадасеимапотомство.Мотивацијаима
јошизраженијуулогунаконрођењадетета.Дабисествориочовекније
довољносамобиолошкорађањедетета,већјенеопходноњеговогајење
којимсетекдовршаваљудскарепродукција.

Поредбиолошкеипсихолошкедимензије,људскарепродукцијаима
идруштвенудимензију.Онанијестихијскивећорганизованпроцес,кон
тролисанодстранедруштвенезаједнице.Мадајерађањељуди,крозсту
пањеуполнеодносе,увекиндивидуаланбиопсихолошкичинзаснованна
вољиимотивимапартнера,друштвојеодувекпостављалооквиртимод
носима,ограничавалоихирегулисалоодговарајућимпрописима,према
својимпотребама.Основнедруштвенеинституцијекојерегулишуполне
односе,рађањеиодгојдецејесубракипородица.

2.Брак

Људскарепродукцијазапочињеполнимодносимаизмеђулицараз
личитихполова.Друштвеназаједницаје,каоштосмовећистакли,ради
свогопстанка,одувекнаодговарајућиначинрегулисалаполноопштење
међуљудима.Бракјеустанова,односнотрајноустановљенначиннако
јидруштво,одговарајућимнормамаиправилима,регулишеполневезеи
односемеђуљудима.Уразличитимисторијскимепохамаиразличитим
културама,полниодносисуразличиторегулисани,јерсунормекојимасу
прописивани,билеразличитепосвомсадржајуипореклу.Полни,одно
снобрачниодносирегулишусеразличитимдруштвенимнормама,почев
одобичајнихиморалних,дорелигијскихиправних.

Токомразвојаљудскогдруштвапостојалисуијошувекпостојераз
личитиконкретниоблицибрака.Свитиисторијскиоблицимогусесвести
надваосновнатипа:полигамијски (групнибрак)имоногамијскибрак.
Полигамни,групнибракукомесудруштвенодопуштениполниодноси
вишемушкарацаижена,везанјезаепохудивљаштваиварварстваамо
ногамибракзаепохуцивилизације.ПремаМоргануиЕнгелсу,2полигами
бракјетокомеволуцијељудскогродаимаоразличитеоблике,тосу:про
мискуитет, крвносродничкибрак, бракпуналуаи бракпарова  синдја
змичкибрак.Теренскаетнолошкаиантрополошкаистраживањаоповргла
суњиховухипотезуипостојањупромискуитета,стањапотпунонерегули
санихполниходноса,алисупотврдилапостојањеосталихобликаполи
гамногбрака.

2 Видетиопширније:Ф.Енгелс,Пореклопородице,државеиприватнесвојине,Београд1967.
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Првиинајстаријиоблик групногбрака је, дакле, крвносроднички
брак.Тојегрупнибракендогамогкарактера,јерсеполниодносиодржа
вајуунутаррода,измеђурођенебраћеињиховихсестара.Полниодноси
између родитеља и деце у овом облику брака били су забрањени.Ево
луцијомљудскогрода, напреласкуиздивљаштвау варварство, групни
бракјепопримиоегзогамикарактер,јерјеуведенапотпуназабранапол
ногопштењаунутаррода.Уовомобликугрупногбрака,којисеназива
бракпуналуа,браћаисестреједногродаодржавајуполнеодносесабра
ћомисестрамадругогрода.Прелазниобликизмеђугрупногполигамног
имоногамногбрака,којиједоминираоупрелазномраздобљуизмеђуди
вљаштваиварварства,јестебракпароваилитзв.синдјазмичнибрак.Он
настајекадаунутарполигамниходносадолазидоспаривања,односнодо
полногиемотивногвезивањаједногмушкарцаиједнежене.Међутим,та
везанијебилатрајнаидруштвенопосебнообавезујућа,лакосераскида
ла,апартнерисуповременоступалиуполигамнеодносе.

Кадајељудскиродзакорачиоуепохуцивилизацијеизбракапарова
настаојемоногамијскибрак.Заразликуодбракапарова,онпредставља
трајнуичврступолну,емотивнуидруштвенувезуизмеђуједногмушкар
цаиједнежене,којајеправноуређенаипризната.Моногамнибракјесве
допочеткаXXвекабионеприкосновенадруштвенаинституцијауоквиру
које се обављалаљудскарепродукција, ииз које јеизрасталапородица
каоосновнаћелијадруштваидруштвеногживотаљуди.Међутим,након
тога,нарочитопослеДругогсветскограта,моногамибраксесусрећеса
великимизазовом.Пресвега,свејевећибројбраковакојисерастурају,
нарочитоувисокоразвијенимзападнимдруштвима.Распадбракаодвија
секрозразличитеформе,почеводразводакаозаконскогпрекидабрака,
раставесупружникакојисуубраку,алисуфизичкираздвојениинеживе
заједно,дотзв.празногбракаукомесупружнициживезаједно,алибрак
постојисамонапапиру.Сватриобликараспадабракасуупорасту,док
је истовремено број склопљених бракова у опадању у свим развијеним
друштвима, посебно у западноевропским.У периоду од 1960. до 1994.
године,усвимземљамаЕвропскеунијебројсклопљенихбракованахи
љадустановниказначајно јеопао.Највећипад језабележенуНемачкој
(саблизу10у1960.паојенаоко5склопљенихбраковау1994),затиму
Шведској(саблизу7паојена4)иФранцускојса7паојена4,5,анајмањи
уПортугалији(са8паојена7),иДанској(са8паојеблизу7).3

Поредпорастабројараспаднутихбраковаисмањењабројасклопље
нихбракова,моногамијскибракједанассуоченјошсаједнимизазовом.
Тосутзв.алтернативнибраковикохабитацијаи„гејбракови”.Кохабита
ција,ванбрачназаједницаукојојпартнериживезаједноиаконисузакон

3 L.Hantrais;M.Letablier,FamillesandFamilyPoliciesinEurope,London1996.str.17.
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скивенчани,веомајераширенаувећинизападноевропскихдруштава,а
свејеприсутнијаиудругимдруштвима.ПроценатнеудатихженауБри
танијикојесеодлучујунакохабитацију,устароснојскупиниод18до49
година,упериодуод1981.до1996.удвострученје,повећаосеса12,5на
25одсто.Истовремено,просечнотрајањекохабитацијесепродужилос18
месециу1979.годинина28месеци1993/94.године.4

Хомосексуалниилезбејски,полнииемотивниодносибилисупри
сутнитокомчитавеисторијељудскогарода.Друштвена заједницаих је
прећутнотолерисала,алиихјетретиралакаопротивприродноидевијант
нопонашање.Међутим,упоследњихнеколикодеценијаузападнимдру
штвимаодносдруштвенезаједницепрематаквимпонашањимарадикално
сепроменио.Несамодасеповећаопрагтолеранцијепремахомосексуал
нимилезбејскимвезама,негосетевезевишенетретирајукаопротивпри
роднеидруштвенодевијантне,већсесматрајудруштвеноприхватљивим.
Сматраседасуонеизразслободногсексуалногизборапојединаца,које
слободноидемократскодруштвоморадапоштује.Каорезултаттакопро
мењеногодносадруштвапремахомосексуализмунастајутзв.гејбракови
којиимајудруштвени,аунекимземљама(ХоландијаиКанада)иправни
легитимитетзаконскисупризнати.

Овеизазовесакојимаседанассуочавамоногамнибраксоциолози
различито тумаче, зависно од својих теоријских опредељења.Социоло
зитрадиционалнеоријентацијесматрајудасесавременодруштвонапу
штањемпроверених,традиционалнихдруштвенихвредностииморалних
норми,суочавасадубокомкризом,чијијенајвидљивијиизраздезинтегра
цијамоногамогбракаи,нањемузасноване,моногамепородице.Насупрот
њима, социолози ортодоксне марксистичке и радикалне феминистичке
оријентацијесматрајудаовепроменеводенестанкумоногамогбракакао
институције,којапремамарксистимаодржавакапитализамикласнуекс
плоатацију,апремарадикалнимфеминискињамаропствоиексплоатацију
женаодстранемушкараца.

Социолози постмодернистичке оријентације различито гледају на
савременакретањаубрачнимиполнимодносима.Либералнооријентиса
нисоциолози,попутЕ.Гиденса,видетакретањакаоизразноверефлек
сивности човека у посмодерно доба.5 Та рефлексивност, изражена кроз
новусексуалност,тзв.plasticsecsualityослобођенусвакеасоцијацијесра
ђањемдецеиновуконфлуентнуљубав,усмеренукатрагањузапотпуном
везоммеђупартнериманезависноодњиховогпола,водисматраГиденс
самоостварењу и самореализацији човека. Појединци модерног доба,
ослобођени традиционалних стега, постају премаГидинсу, у интимном

4 М.Haralambos;М.Holborn,Sociologija,Zagreb2002,стр.564565.

5 Видетиопширније:A.Giddens,TheTransformationofIntimacu:Sexsuality,Loveanderoticsmin
modernsocietes,Cambridge1992.
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животусвевишеонаквимкаквижеледабуду.Савременакретањаубрач
ним,полнимиемотивнимодносимасу,управоизразтежеље.

Критичкиоријентисанипосмодернисти,каоУрлихБекиЕленБек
Герхајм,изазовесакојимасебраксуочаваусавременомдруштвувиде
као„љубавнолудилохаоса”.6Поњимасусвеучесталијиразводибракаи
њиховопоновносклапање,кохабитацијапартнера,гејбраковиидругиоб
лициванбрачнихполнихиемотивнихвеза,потрагаотуђенихпојединаца
посмодерногдоба заунутрашњимиспуњењемодноснозаљубављукао
насушномфундаменталном, потребом човека.Умодерном, индивидуа
листичкомдобу,овапотребачовекасуочавасесапотребомпојединацаза
њиховиминдивидуалнимпостигнућемудруштву.СтогаУ.БекиЕ.Бек
Герхајмпесимистичкизакључујудаћесетедвепаралелнелинијеужи
вотумодерногчовекамождаспојитиудалекојбудућности,мождаинеће.
Тонеможемознати.

3.Породица

3.1.Појамиглавнаобележјапородице

Породица настаје заснивањем одговарајућег облика брака између
мушкарацаиженаукојемсерађајудеца.Каоибрак,ипородицајетоком
историјеималаразличитеоблике,којисузависилиодобликабрака,начи
напроизводње,социјалнеструктуредруштваињеговогкултурногобра
сца,посебнорелигије,обичајаиморала.Међутим,независноодконкрет
нихоблика,породицакаодруштвенагрупаиинституцијаиманекаопшта
обележја,односнокарактеристике,које сумањевишезаједничке за све
њенеоблике.Најзначанијесевезујузањенузаснованостна:1)друштве
носанкционисанимилинепризнатимбиолошкимвезама(сексуалниод
носиибиолошкарепродукцијаљуди);2)биосоцијалнимвезама(односи
сродства);3)психосоцијалнимвезама(социјализацијаличности)и4)на
економскимвезама(обављањеодређенихекономскихделатностиифунк
ције).7

Биолошкикарактерпородицејеједноодњенихосновнихобележја.
Онообухватадвамеђусобноповезана,алииразличитапроцесаукојима
сепрожимајубиолошки,психолошкиидруштвениелементи.Радисеоза
довољавајуполнихнагонаиемотивнихпотребаљуди,рађањуиподизању
деце.„Иакосеполниодносинеобављајуискључивоуоквирупородице,
већпонекадизванинезависноодње,ипаксубракипородицанајчешћи
институционалниоквири задовољавањаполнихпотребаљуди.Истота

6 Видети:U.Beck;E.BeckGernsheim,TheNormalChaosofLove,Cambridge,London1995.

7 М.Младеновић,Уводусоциологијупородице,Београд1969,стр.1117.
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ко,иакорађањељудинијеувеквезанозапородицу,ипаксерепродукција
људскеврсте,баремудосадашњемпериодуисторијскогразвојанајвећим
деломобављалаупородици:децасеилирађајуупородициилипородица
настајењиховимрођењем”.8

Једноодуниверзалнихобележјапородицејестедаонапредставља
биосоцијалнузаједницу.Свакиисторијскиобликпородицетемељисена
широјилиужојмрежиразличитихсродничкиходноса.Најважнијисрод
ничкиодносјестекрвносродствоилиприродно,биолошкосродство,које
сеуразличитимдруштвимаразличитотумачииуважавакаоматрили
неарно,патрилинеарноибилинеарно.Патрилинеарносродствосерачуна
пооцу,матрилинеарнопомајциибилинеарноипооцуипомајци.Поред
крвногсродства,породица јесредиштеококогасеуобличавајуидруги
облицисродства:тазбинско,којенастајеженидбомодносноудајом;адоп
тивно,којенастајеадопцијом,односноусвајањемипризнавањемлицаиз
ванкругакрвнихсродниказачланапородицеидуховносродство,којена
стајекаорезултатдубокихиснажнихдуховнихвезаизмеђучлановадвеју
породица,аизражавасекаокумство,побратимство,сестринствоидр.

Породицанијесамобиосоцијалнанегојеипсихосоцијалназаједни
цаљуди.Уњенимоквиримаодвијајусекомплекснииразноврснипсихо
социјалнипроцеси,којисуодпосебногзначајазаживотљуди.Пресвега,
упородицисе,утокураногдетињства,одвијанајвећидеотзв.примарне
социјализације,којаимакључнуулогууусвајањукултуреодређеногдру
штваиформирањучовековеличности.Т.Парсонссматрадајепородица
својеврснафабрика„којапроизводиљудскеличности”јерпримарнасо
цијализација,прекокојеселичностформира,захтеваконтексткојипружа
топлину,сигурностиузајамнуподршку.Тајконтекстнеможедапружини
једнадруштвенагрупаиинституцијаосимпородице.

Поредформирањаличностиураномдетињству,породица,поми
шљењуПарсонса,имакључнуулогуиустабилизацијиличностиодра
слих.Наконшто сеформира, свака личностмора сачувати стабилност,
атустабилностнајбољејеобезбеђујепородица.Интензивнамеђусобна
емотивнаповезаностисолидарностизмеђусупружника,њихидеце,каои
измеђудеце,аутрадиционалнојпородициисаширомродбином,дајесва
комчланупородицепсихолошкуидруштвенустабилност.9Имајућиово
увидумногисоциолози,посебноонифункционалистичкеоријентације,
сматрајудајепсихосоцијалнафункцијапородице,којасеогледаусоци
јализацијиистабилизацијиличностипојединца,њенофундаменталнои
универзалнообележје.Међутим,великибројсоциологаинтеракционали
стичкеифеминистичкеоријентацијетврдидафункционалистиидеализу
јупородицу,стварајућинереалнусликудоброприлагођенедецеисупру

8 М.Митровић;М.Трипковић;Д.Коковић,Социологија,НовиСад1993,стр.157.

9 T.Parsons,TheSocialstructureoftheFamily,up.n.Ansen(urFamily)NewYork1959.
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жника пунихмеђусобног разумевања, која често имамало заједничких
тачакасастварношћу.

Породицајеидруштвеноекономсказаједница,јерјетокомисторије
обављаларазноврснеипроменљивеекономскефункције,узависностиод
историјскогтипадруштва.Уранијим,неразвијенимдруштвима,породи
цајебилаглавнаекономскагрупа,уоквирукојејеобављанапроизводња,
расподелаипотрошњадобара.Усавременимвисокоразвијенимдруштви
мапроизводнафункцијапородицесебитноредукује,задржавасеувећој
мерикодситнихсопственика(сељака,занатлијеитрговаца),јерчланови
породицеумодерномдруштвусвојераднеделатностиобављајуизванпо
родицеуразноврснимдруштвениминституцијама.Економскафункција
породицеувећинисавременихдруштавауглавномсесводинапотрошач
куфункцију.

3.2.Облиципородице

Породицаје,каоштојевећречено,токомисторијеималаразличите
облике.Акосепосматрањенразвитакоднајранијихвременадоданас,ја
сносеуочавадајеонаупочеткубилаизједначенасародомодноснокла
ном.Породицајетадабилаистоштоидруштво,јерјеродпредстављао
глобалносамодовољнодруштво.Токомисторијскогразвоја, саподелом
рада,променомобликабрака,раслојавањемдруштваипроменамаукул
тури друштва, породица се све више издвајала из друштва, односно из
друштвенеорганизације,истичућиблискекрвнеирођачкевезе,дабисе
умодернодобапојавилаубрачномобликусаужимпородичнимкругом
когачинерођенаи/илиусвојенадеца.

СледећирезултатеДиркемовихистраживањаелементарнихоблика
породичногживота,каоосновнетиповепородицекојисусејављалито
комчитавеисторије,могусеиздвојити:тотемскиклан,великапородица
илиздруженапородица,патријархалнапородицаисавремена,брачнаод
носнонуклеарнапородица.

Тотемскикланјенајстаријиобликпородицекојијепостојаоуарха
ичним,првобитнимдруштвима,асусрећесеиданасунештоизмењени
јемобликукоднекихаустралијскихплемена.Овајобликпородицетеме
љисенаразличитимоблицимаполигамијскогбрака.Осимполигамијског
брака,онопочемусетотемскикланпрепознаје јестеи заједничкоиме
којеносесвичлановиклана.„Кланпредстављаправусупстанцијузајед
ницејерпредстављазаједничкукрв,заједничкиживот,заједничкудушу
илимануизаједничкопотомство.Имеприпада,устварикланскомпредку
одкојегасвиосталипотичу”.10Утотемскомкланупотомствосерачуна
поматеринскојлинији,штонезначидауњемувладаматријархат,јеру

10 R.Supek,Sociologija,Zagreb,str.109.
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већинислучајевамушкарцивладајуродомодносноплеменом.Сродство
сенеодређујепокрвномсродству,негопоправилуегзогамије,којеважи
подједнакозасвечлановеклана.

Великапородицанастајесараспадомродовскогдруштваиполигам
ногбрака.Онајепостојалакодсвихиндоевропскихнарода,авеомадуго
сезадржалакодСловена.КодСрбајепостојаласведопочеткаXXвекаи
познатајеусоциолошкојлитературикаосрпскапородичназадруга.Ве
ликапородица,иакосезасниванамоногамномбраку,умногомеличина
тотемскиклан,потомештосвичлановиносеистоиме,штосусвичлано
виједнегенерацијебратскиудруженипремазаједничкомпретку.Предак
увеликојпородицизаузимазначајноместокаопатријархињеговзначај
сепреносинанајстаријегчланапородице,којируководисвимпословима
породицеизаједничкомимовином.Увеликојпородицинепостојиинсти
туцијанаследства,јерјеонавечнапасејединопојединепородицеунутар
њесамообнављају.

Члановивеликепородице,којаможебројатиидостотинудуша,ста
нујуувеликојкућикојајепросторнорасподељеназапојединепородице,
алињенцелокупанрадиживотимаколективникарактер.Потомствосеу
великојпородицирачунатрилатерално:пооцу,помајциилизаједноипо
оцуипомајци.Одначинакакосерачунапотомствозависиистатусбли
скихрођака,пресвегаујака.Увеликојпородицигдесепотомстворачуна
поматеринскојлинији,каонапримеркодсеверноамеричкихИндијанаца
илиМалајаца,ујакодноснобратодмајкеимавећеправоодоца.Онјепра
визаштитникдецеистарасеоњиховомодгоју.Насупроттоме,увеликој
породицигдесепотомстворачунапоочевојлинији,каоштојетослучај
код ЈужнихСловена,породица готовоусвемуимавишепатријархални
карактер.

Иакосевеликапородицауглавномтемељинамоногамији,постоје
иполигамијскиизузециуобликуполигимије кад једанмушкарацима
вишеженаиполиандријекадаједнаженаимавишемушкараца.НаТи
бету,например,једнаженаможедасеудазавишемужевакојиједелеи
покоравајујојсе.

Патријархалнапородицајесличнавеликојпородици,алисеодње
значајноразликује.Уњојнајвећиауторитет,какоморалнитакоизакон
ски,имаотацпородицеpaterfamilias.Онимаправодапризнадетекао
својекодрођењаилине,даотеражену,даоженисинаилиудакћер,да
ослобађаробовеиусвајановечланове.Отацпородицејевласникчитаве
имовине,женаидецанепоседујуништа,чакимиразженеприпадањему.
Исинсеналазиуистомположају:свештопривредиприпадаоцу.Отацје
иносилацслужбеневластиупородици,онможекажњаватиирасполага
тиживотомисмрћусвојихчланова.Женесеупатријархалнојпородици
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сматранемањевреднимбићима.Мужјеучасусмртиимаоправодаже
ниодредитутора,женанијеималаправанаразвод,пачакикадајебила
удовицанијемоглабитислободна.Јединеслободнеженебилесухетере
јавнељубавнице.11

Патријархалнапородицаунајчистијемобликупостојалајекодста
рихРимљана,алијеумањеиливишемодификованомобликупостојала
угрчкимградовима,инаБлискомиДалекомистоку.КодСловенаонасе
јављалаухибридномобликусавеликомпородицом.

Савремена породица настала је из велике, односно патријархалне
породице,наконграђанскихреволуција,асвојуконачнуфизиономијудо
билајеутокуиндустријализацијеиурбанизацијекојесуженусвевише
извлачилеизкућеиувлачилеурадизванње,упривреднеијавнеслужбе.
Великуулогуутрансформацијипатријархалнепородицеумодернупоро
дицуодиграојеипроцессекуларизације,смањењеулогерелигијеицркве
уживотуљуди.Савременупородицукојасеразличитоназива,почевод
брачнезаједнице,преконуклеарнепородице,доинокоснеиндивидуалне
породице,чинебрачнипарињиховарођенаи/илиусвојенадеца.Осим
смањењабројачланова,савременупородицукарактеришеиравноправ
ност брачних партнера као и широки индивидуализам њених чланова.
Отац,односномужпрестаједабудепатријархалнигосподарпородицеи
постаје самоњен члан.Томе је веомамного допринелоГрађанскопра
вокојејебракудалокарактерслободногуговораизмеђудвестране,које
слободнорасполажусвојомвољомисвојимизбором,пастогаимајупра
вадагараскину.Премаграђанскомправу,несамомужвећиженаможе
поседоватипородичнуимовину,аистотакоидецамогубитипоседници
некеимовинекојомрасполажепородица, јер је „приватновласништво”
неотуђивои„природноправо”свакогпојединца.Услучајуразводабрака
жениприпадаонајдеоимовинекојијеунелаубрак.Заразликуодпатри
јархалнепородице,усавременојпородициотацнемавишенеограничена
правадарасполажедецомидаихкажњава,већјезаодгојдецеодговоран
преддржавом.

Поредравноправностиполова,савременупородицукарактеришеи
редукцијанекадашњихфункцијапородице.Пре свега, економскафунк
ција се углавном сводинапотрошачкуфункцију, јер члановипородице
својураднуделатностуглавномобављајуизванпородице.Поредеконом
скемењајусеидругепородичнефункције.Деоваспитнихиобразовних
функција са породице прелази на специјализоване друштвене установе
 јаслице, вртиће ишколе. Исти је случај и са здравственозаштитном
функцијом,којасапородицепрелазиназдравственеизаштитнеустанове.

Подутицајеминдустријализацијеиурбанизацијеусавременојпо
родицирадикалносемењаиначинживотаљуди.Човексавременогадоба
11 Исто,стр.110.
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заокупљенличнимпостигнућемнапрофесионалном,економскомидру
штвеномплану,постајесвеотуђенији,изолованији,усамљенијииемотив
нопразнији.Каоизлазизтаквогстањаонприбежиштетражиупородици,
одкојеочекујеразумевање,подршку, солидарностиемотивнутоплину.
Великибројљудитоприбежиштеинађеупородици,алиједандеогане
нађе,уследчегадолазидодезинтеграцијепородицеипородичногживота,
штосеманифестујекрозразводбрака,ванбрачнеобликесексуалногжи
вота,насиљеупородици,малолетничкуделиквенцијуидругеоблике.Да
кле,савременакретањаудруштвуипородицидвострукоделујунаживот
иодносеусавременојпородици.Наједнојстраниониделујукаосилекоје
човекачвршћевезујузапородицуипородичниживот,анадругојстрани
каосилекојеводедезинтеграцијипородицеипородичногживота.Многи
социолози,којивидесамоовудругу„тамнијустрану”савременепороди
це,склонисузакључкудапородицакаоустановапостајепревазиђенаида
постепенонестаје.Овакавзакључакјеједностранинеодржив,јерпоро
дица,ипоредизазовасакојимасесуочава,остајетрајнаустановакојаима
фундаменталанзначајзачовекакаопојединцаидруштвоуцелини.Она
иманезаменљивуулогуупримарнојсоцијализацијичовекаиформирању
његовеличности,аистотакопружасавременомчовекумогућностдапре
вазиђесвојуотуђеностидуховнусамоћу.

ЕКОНОМИЈАИДРУШТВО

1.Појамекономијеињенаулогаудруштву

Економијасејављакаопрвадруштвенаактивносткојомсеподстиче
стварањеживотнихдобараиуправљањењима,штојеосновниусловза
стварањеифункционисањедруштва,каоизањеговдаљиразвој.Развој
економијезначајнојеутицаонаразвојтехнологије,друштвеногуправља
ња, културе, личности и друштва у целини. Економија (грч.oikonomia,
oikosкућа;nomosзакон;управљањекућом,домаћинством)уизворном
значењуовимизразомозначавајусеправилаорадуугаздинству,штопод
разумева рационално коришћењерасположивихресурса,штедљивости
редувођењудомаћинства.ЈошустаројГрчкојКсенофонјеподекономи
јомподразумеваовештинууправљањагаздинством,аАристотелвештину
прибављањадобарапотребнихзаживотикориснихзакућуилидржаву.

Развојемдруштваекономијапостајесвезначајнија,јерпотребепо
стају све веће и разноврсније због пораста становништва и промена у
његовојструктури,каоизбогвеликихдруштвенихпроменакојенастају
нарочитоодпочеткаиндустријскецивилизације,каданастајеимасовна
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производњаматеријалнихдобара.Утимусловимарационалноуправља
њерасположивимсредствимаидобрима,нарочитоуширимдруштвеним
заједницама,захтевалојеиодговарајућезнањекојејесамонаукамоглада
пружи.12Такојенасталаекономија,каопосебнаобластнауке,којасебави
изучавањемсвихаспекатаекономскогживотаудруштву.Зато јееконо
мијаутеснојвезисаосталимдруштвенимнаукама,каоисатехничкими
природним.

Основни постулат економије сваког друштва јесте стварањемате
ријалнихдобара(производња)иуслуганачемусеформирајуразноврсни
друштвениодносикојиувеликојмеридетерминишуцелокупандруштве
ниживотодматеријалногстатусапојединцаињеговепородице,преко
прерасподелематеријалнихдобараудруштвудоекономскемоћиодређе
ногдруштва(државе).

Производњаједелатностукојојљудиуразличитимоблицимадру
штвеностистварајуодређенадобра.Саекономскогстановиштаизразом
производњаподразумевасесамостварањематеријалнихдобараимате
ријалнихуслуга,13доксоциолошкиаспектпроизводњеукључујеисваку
другупроизводњустварањедуховнихдобара,новихдруштвениходноса
итд.Изтогапроистичедасуосновневрстепроизводњематеријалнаи
духовна.Материјалномпроизводњомсеозначаваначинпрерадеприро
деукојојљудипретежнокористесвојефизичкеспособностиистварају
материјалнадобракојаимајујасан,физичкиопипљивизглед.Адуховна
производња је таквеприроде гдељудипретежнокористе своје духовне
способностиистварајудуховнадобракојаимајузначењаисмисаозаљу
де.Разликовањеовихврстапроизводњејерелативно,јеруобаслучајаје
неопходнокоришћењесвихспособностиматеријалнапроизводњазах
теваидуховнеспособности,каоштоидуховнапроизводњаналажеифи
зичкеспособности.Производњајејединственадруштвенацелинанаисти
начинкаоштојеиљудскобићетоталитеткојепутемматеријалнихиду
ховнихдобараиспољаваиразвијасебе.

У досадашњој историји испољена су два основна облика произ
водње.Тосунатуралнаиробнапроизводња.Унатуралнојпроизводњи
стварана суматеријалнадобракоја су служила, углавном,непосредном
трошењу.Овајобликпроизводњеодговарао јетрадиционалномпредин
дустријскомизолованомдруштвусанеразвијенимпроизводнимснагама,

12 Економијасеупочеткубавилаистраживањимаприродеиузрокабогатстванација,расподеле
националногпроизвода,факторимапроизводњеуусловимарастућег становништва, огра
ниченихресурсаислободнеконкуренције,акумулацијомкапитала,експанзијомтржиштаи
итд.

13 Производња је „активност претварањафактора производње у производе и услуге који су
пожељнизапотрошњуиинвестиције’’(Д.В.Пирс,прир.Мекмилановречник-Модернаеко-
номија,Београд2003.стр.401)
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гдесуљудибиливезанизаземљуибавилисе,најчешће,аграрномпро
изводњом.Људскадруштвасубиламала,неповезанаинеразвијена,тако
да суљуди размену добара, која су била умалим количинама, вршили
непосреднокрозтрампу,улокалнимзаједницаманатзв.маргиналнимтр
жиштима.Робнапроизводњанастајеуиндустријскомдруштву,сапојавом
значајнијегвишкапроизводакојинеслуженепосредномтрошењу,већсе
размењујунатржиштузановац.Везаизмеђупроизводњеипотрошњени
једиректна,каоунатуралнојпроизводњи,већиндиректнаиуспоставља
сепрекорасподелеиразмене,односнопреконизадруштвенихустанова.
Уовомтипупроизводњељудскадруштвасеповезују,настајуширеираз
вијеније заједнице саиздиференциранимустановамаиновимдруштве
нимодносима.

Основничиноциробнепроизводњесуроба,новацитржиште.Ро-
бајепроизводљудскограданамењенпродајинатржишту,радизадово
љењаодређенихпотреба.Такавпроизводможебитиматеријалнодобро
илинекауслуга.Робајенамењеназадовољавањупотребадругихскојима
произвођачробеступауодносразмене,уступајућиимсвојпроизводили
услугузаодговарајућупротиввредностизраженууновцу.Затојеосновна
карактеристикаробедајеонапроизводљудскограда,којипроизвођачпу
темразменеотуђујерадидобијањаодговарајућепротиввредности.Новац
јесредствокојеслужикаоопштиеквавилентуразменироба.Усуштини,
онпосебинемавредност(осимкованогновцаодплеменитихметалако
јисекористиоуранимфазамаробнепроизводње),алидруштвеномкон
венцијомозначававредност.Новацјевезанзаприродуробнепроизводње
иуњојимаважнефункције:мерилоцена,прометносредство,платежно
средство, средство акумулацијеи законско средствоплаћања.Итржи-
штепредстављаобликразменепроизводаиуслугапосредствомновца,
редованодносизмеђупонудеитражње,местонакомесеобразујецена.
Настранипонудејављајусепродавци,којисвојомпроизводњомилине
комдругомделатношћуобезбеђујузадовољавањепојединачнихилиоп
штихпотреба, ана страни тражњекупци, који, каоносиоциодређених
новчанихсредстава,претварајусвојепотребеуефективнутржишнусна
гу.Затржиштејекарактеристичнаконкуренцијаизмеђукупацаипрода
ваца,алиикупацаипродавацамеђусобно,којанијеизразсамопонудеи
тражњеилинекогдругогвидарационалногпонашања,већистихијских
последицакојесенемогупредвидетииспречити.

Економијанепостојиизваннимимодруштва.Њенаулогаудруштву
је веома значајна.Она задиреу друштвенеодносеи својом садржином
непосредноутиченацелокупанживоткакоодређенезаједницеуцелини,
такоисвакогњеногпојединцапонаособ.Економијајеуређенадруштвена
делатностуспецифичниминституционалнимоблицима.Самопрекоус
постављенихдруштвенихустановамогућејеодвијањепроизводње.
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2.Радиподеларада

Радјесвеснаисврсисходнаљудскаделатност,којасевршиуциљу
стварањаматеријалнихидуховнихдобара,којимачовекзадовољавасвоје
личнеидруштвенепотребе.Затојерадекономсканужностиосновљуд
ске егзистенције, основниусловљудскогживота, даклеусловопстанка
човекаињеговогразвоја.

Рад. -Појам рада се схвата двоструко, уширем и ужем значењу.
Уширемсхватању (филозофско, антрополошкои социолошко станови
ште),радсепоистовећујесадруштвенимделовањем,шторадусуштини
ијесте,алисенеможесвакодруштвеноделовањеокарактерисатирадом.
Учешћерадникауштрајкујестеизраздруштвеногделовања,алинијерад.
Таквихслучајеваимабезброј.Ужесхватањерада(економско),јестеразу
мевањерадакаоједногодчинилацаупроцесупроизводњематеријалних
добара,штојеапсолутнотачно,алинијесамото.Радјесвесна,универ
залнаиорганизованачовековаделатносткојасеодвијауоквируодређе
нихдруштвенихгрупаињомесестварајуматеријалнеидуховневредно
стикојеимајудруштвенизначај.Затојерадсвакаактивностљудикојаје
сврсисходнаикојомсечовекостварујекаостваралачкобиће,анесамо
активноступроцесуматеријалнепроизводње.Карактери садржај рада
одређенисустепеномразвојасредставазарадикарактеромдруштвених
односаукојимасеонврши.Стварајућиматеријалнеидуховневредности,
којеслужезадовољавањуљудскихпотреба,човексепотврђујекаогене
ричкобиће,каобићеsuigeneris,јерон,својомделатношћу,изазивапро
мене,несамоуприроди,већинасамомсебииусвојимодносимаукоје
ступасаосталимљудима.Затојерадсложенадруштвенапојаваињегова
сложеностсеманифестујенавишеначина:1)увршењурадаостварујусе
међуљудскиодноси,којисеиспољавајунесамокаоодносиизмеђуљуди
урадномпроцесу, већиуодносучовекапремараду, осећајући тај рад
каопринудуили као задовољство; 2) у потреби за организацијомрада,
поштојерадуосновипонашањепојединаца,аорганизацијасестварау
конкретнимусловимаодређенихобликадруштвеногживота;3)уодносу
којипостојиизмеђуљудскоградаисвихдругихдруштвенихактивности
ипонашањаљудиудруштву;и4)утомешторад,каодруштвениоднос,
имакарактердруштваукомесеодвија.

Уразматрањимаоосновнимкарактеристикамарада,веомајеважно
указати на друштвени карактер рада. О таквом карактеру рада постоји
мноштворазличитихставовакојисемогуизразитиуследећем:1)радје
друштвеноусловљен,јерувекпредстављаповезивањевишерадовапоје
динацау јединственрад;2)људивршећиодређенеделатности,користе
оруђаиобликерадакојесуимоставилепретходнегенерације,развијајући
ихдаљеиостављајућиихбудућимгенерацијаматимесестваравезау
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историјииисторијачовечанства;и3)упроцесурадаљудиступајууодре
ђенемеђусобневезеиодносе,чимељудскирадпредстављаудруживање
вишерадовауједанјединственрад.

Усавременојсоциологијиуизучавањурада,нарочитоусоциологији
рада,разматрајусепитањакојасеодносена:поделурада,класнуприроду
иотуђенострада,конфликтимаураду,питањараднесредине;питањаод
носарадаипородице,радаидоколице,запосленостиинезапослености;
проблемеженаураду,несигурнострадногместаитд.Тосвеуказуједаје
раднајзначајнијеобележјечовека,дајерадтемељопстанкаиусловраз
војадруштваидајерадмноговишеодсамезапослености.

Поделарада.Онајеуниверзалназаконитостудруштву,јерјеусвим
досадашњимдруштвимабилаизраженакаореаланпроцесидруштвени
однос.Назначајподелерадаудруштвудавнојеуказивано.ЈошјеПла
тонтврдиодајенајбољеинајправеднијеуређенаонадржаваукојојсвако
обављаонајрадзакојијенајспособнији:гдемудривладају,храбрибра
недржаву, а вредни стварајуматеријалнадобра.Класични економисти,
нарочитоА.Смит,указивалисудаподеларадаповећавапродуктивност
рада,амарксистидајеподеларадаисторијскакатегоријакојаомогућава
инастанакприватнесвојине„Различитиразвојниступњевиподелерада
представљајуистотакоразличитеобликесвојине’’.14МарксиЕнгелспо
делурадаанализирајуумногимодсвојихрадова,анарочитоуНемачкој
идеологији,исхватајујекаоскупобјективних,историјскопроменљивих
идубокопротивречниходносаукојељудинужноступајуусвомдруштве
номживоту.Премањимаподеларадајеусловипоказатељстепенаразвоја
производнихснагаиразвијеностидруштвауопште,али јетакођеузрок
поделедруштванакласе,изворнајоштријихдруштвенихсукобаиотуђе
њачовекаудруштву.НамногимместимаурадовимаМарксаиЕнгелса
серадиподеларадаодређујукаотемељдруштвенеструктуре.Тостано
виштесукаснијеприхватилиимногимарксисти,алиуглавномсводећи
друштвену структурунапроизводне снаге ипроизводнеодносе.Поделу
радакаотемељструктуредруштвавиделисуимногисоциолози,наро
читоДиркем.Онје,заразликуодмарксистакојисуистицалидруштве
нокласнудимензијуподелерада,вишеуказиваонадруштвенотехничку
димензију.Узрокподеле рада,Диркем је тумачиопорастом величине и
густинестановништванаодређеномпростору,штојеизазвалонастајање
новихделатности.Нарочитојеистицаодасеподеломрадаповећавасоли
дарностимеђузависностудруштву,поштосејављапотребазапроизво
димадругихондакадасеонибаверазличитимпословима.15

У сагледавању поделе рада кроз призму историјског развоја дру
штва,можесезапазитидаонаимасвојуразвојнулинијуиидеодприрод
14 К.Маркс;Ф.Енгелс,Немачкаидеологија,Београд1964,стр.17.

15 Видетишире:Е.Диркем,Оподелидруштвенограда,Београд1972,стр.8384.
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не,прекоопштеипосебне,допојединачнеподелерада.Природнаподела
радајепрвиначинподелерадаионајеуспостављенаунајранијимљуд
скимдруштвима.Онасезасниванаодређенимбиофизичкимипсихоло
шкимособинамачовека,каоштосуполистарост.Тојеподелапослова
измеђумушкараца ижена; и поделамеђу генерацијама (деца, одрасли,
стари).Овакваподеларадапостојиусвимдруштвимаиисторијскимепо
хама, али је карактеристична за неразвијена и традиционална друштва.
Осимприроднеподелерада,удосадашњојисторијиизраженесутриве
ликедруштвенеподелерада.Првадолазиувремеиздвајањасточарских
иратарскихплеменаодосталихварвара,тедолазидоподелераданасто
чарствои земљорадњу.Другаподелараданастајеиздвајањемзанатства
одпољопривреде;итрећа,појавомтрговине,каогранекојаповезујепо
љопривредуизанатствопосредствомтржишта.Увремепојаветрговине
занатскамануфактурапрерастауиндустријскупроизводњу,настајекон
цетрацијастановништвапоградовимаидолазидоновеподелерада,која
трајеиданас,атојеподеларадаизмеђуселаиграда.

Умодерномдруштвуподеларадапостајемногосложенијаиупро
цесујесталногразвоја,такодасеонаданасможесагледатисамоуколико
сеунапредодредекритеријуминаосновукојихћесевршитиодговарају
ћекласификације.Усоциологији је,углавном,израженакласификација
надруштвенуитехничкуподелурада.Друштвенаподеларадасеврши
поосновураздвајањадруштвенепроизводњенањенеродове.Полазећи
од тог критеријума,могу се разликовати триобликаподеле рада.Први
јеподелараданавеликедруштвенеобластипроизводње(пољопривреда,
индустрија,трговинаитд),итакваподеласеозначавакаоопштаподела
рада.Затим,поделаовихобластинаужегранеињиховеврстеиподврсте
(ратарствоисточарствоуоквирупољопривреде;овчарствоиговедарство
уоквирусточарства;итд)иоваподеласеназивапосебнаподеларада.И,
накрају,појединачнаподеларада,којасејошназиваитехнолошкаподела
рада,аонапроистичеизподелеупроцесурадагдесупојединераднеопе
рацијеуситњенеиосамостаљене.Оваподелараданасталајенапрелазу
измануфактурнеуиндустријскупроизводњуионајепознатакаотејло-
ризам.Оваквом поделом рада у процесу производње знатно је порасла
продуктивнострада,стваранојемноговишеробепојединицивремена,
наглојеповећаванпрофит,штосесвескупаодразилоинавеликепромене
удруштву.Животчовекајеуизвеснојмерипостаолакши,јерјесвевише
ослобађанфизичкихнапора,дошло једоскраћивањарадногвременаи
повећањаслободногвремена,раслесунаднице,повећаванакуповнамоћ
итд.Али,сдругестране,такваподеларадаизазвалајеинекенегативне
последице,каоштосу:дехуманизацијарада,потискивањекреативности,
непрестаноповећањерутинскихпослова,свођењечовекана„додатакма
шини’’итд.
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Техничкаподеларадаозначаваподелурадауоквируједнераднегру
пе,гдесераднаактивностљудиорганизованоодвија,такоштосвакоод
њихимаодређенераднефункције,чијесинхронизовановршењепредста
вљапретпоставкуодвијањацелинепроцесарадаистварањепроизвода.
Такваподеларадаје,усуштини,расчлањавањејединственогпроцесарада
нанизсадржинскиповезанихраднихоперацијакојесеиздвајајузбогпри
родепредметарадаилогичнихфазаупроцесуњеговетехнолошкеобраде.
Тозахтеваиподелуулогаизмеђуучесникаурадномпроцесунаоснову
специјализованихзнањаиодговарајућегискуствауциљунајрационални
јегкоришћењасредставазапроизводњу.Развојтехничкеподелерадајеу
непосреднојвезисаобразовањемуодређеномдруштву.Онаусловљава
непрестаностварањеновихпрофесија,ализахтеваиперманентнообразо
вањељуди,штоподразумеваипроменупрофесијечовекадокрајарадног
века.

Измеђудруштвенеи техничкеподелерада тешко јенаправити ја
снуразлику,јерпостојиутицајтехничкеподелераданадруштвену,каои
утицајдруштвенеподелераданатехничку.Усуштини,друштвениитех
ничкиаспектирадавеомасепреплићуискупачинејединственуљудску
праксу.

3.Технологија

Технологија(грч.techneвештина;logosнаука)јевештинаљудског
стварања;онаозначаваскуподређенихпоступака,средставаизнањакоја
супотребнаупроцесустварањаматеријалнихдобара.Затотехнологија
представљаспецифичноподручјестварањаусловаисредставазаљудску
егзистенцију,пајеинеодвојиваодекономије,јерсепрекотехнологијеод
вијапроцеспроизводњесвихдобараироба.Међутим,технологијасе,у
извесномсмислу,издвајаодекономијеи„претвараусамосталнуактивну
снагуопштегљудскогстварањаанесамоекономскепродукције,односно
наначинсвеколикогпреображајаиприродногиљудскогсвета’’.16Пре
матометехнологијасејављаикаодруштвенотехнолошкаиновација„у
виду технолошких, производних револуција’’.17 Технолошке револуције
започињуодизменаусредствимарада,пасепреносеинаосталечинио
це,укључујућииодносељудипремањима,каоивезеизмеђуљудикојесе
увекпретачууукупнедруштвенеодносе.Оненастајуспонтано,каоре
зултатколективногнапора,акаснијесеуређују,регулишуизаснивајуна
најрационалнијемобликусазнањанауци.Уисторијиљудскогдруштва
постојинеколико технолошкихреволуцијаодкојихсеиздвајају:палео
литска,неолитска,индустријскаинаучнотехнолошкареволуција.18Пале
16 М.Печујлић;В.Милић,Социологија,Београд1996,стр.101.

17 Исто,стр.103.

18 Исто.
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олитскареволуцијанастајеодвременакадасуљудипочелидаправепрва
оруђаодкаменаидасебавеловомириболовом.Алистварнипреокрет
наступатекпроналаскомватренасредњемступњудивљаштваињеном
вишеструкомупотребом,нарочитоутопљењурудеиобрадиметала.Нео
литскареволуција,којасечестоназивааграрнаилиратарска,започиње
обрадомземљеиизрадоморуђазарадодметала,акаснијеипроналаском
точка.Проналазакточкаињеговаприменауобрадиземљеикултивисању
биљакадовелаједокоришћењаживотињскезапреге.Оруђазарадсу,до
појавевучнезапреге,биларелативноједноставнаиприлагођенаљудском
телу,алисеодтадастварајусложенијааграрнаоруђа(плуг,справезавр
шидбуитд).Убрзојеточакпромениосаобраћајитрговину,јерсустворе
натранспортнасредствакојасуомогућилабржесавлађивањепростораи
разменустворенихдобара.Истовременодошло јеидоразвојазанатске
производње,којаје,узефикаснијекоришћењебиљногиживотињскогсве
та,каоипрерадуметала,послужилакаосадржајтрговинеињеномраз
воју.Ратарствојестворилоосновузанастајањеаграрногдруштвакојеје
трајаловрлодуго,сведопочеткаXVIIIвекаибилообележеносталним
обнављањемствореногинезнатнимусавршавањима,односнотрадицио
налномтехнологијом.

Индустријска револуција је започела у савременом друштву, на
основама средњевековног занатства, које се развијало у градовима као
својеврснапроизводна заједница.У занатству јекључнутачкупредста
вљалапосреднапрерадаматеријала,штојеусловилоидрукчијутехно
логију,каоиодвојеностљудиодпредметарада,астопљеностсаалатима
ивештинама.Индустријскареволуцијапочињеепохалнимпреображајем
оних средстава рада које је занатство одвојило од природнихматерија
ла.Открићанаподручјумеханикедоживеласуреализацијутекмасовним
упошљавањемраднеснагекојајенапушталаземљуисело,прелазилау
градовеизанатскерадионице.Стварањемновихсредставарада,нарочито
машине,настајебитнапроменауодносимараднеснагеисредставарада
јерихјемашинараставилаинасебепреузелабитнефункције.Машинаје
одвојилапроизвођачаодсредставарадатакодајеонпостаоњиховпри
падниккојиихснабдеваматеријалимаиконтролишерад.Индустријска
револуцијабилајеосновазанастајањеиндустријскогдруштва,којејеу
првојфазиобележенопроменљивомтехнологијом,алиувекуоквирима
материјалногифизичкогначинапроизводње.Крајеминдустријскерево
луцијеједошлодоувођењатекућетракекаоосновецеловитогмашинског
система,којијеимаозациљдаскративремепотребнозаизрадупроизво
да,односнодаунесерационалнепокретеуцелокупнипроцесрада.Онаје
уведенапрвоуфабрициаутомобила,каоначинњиховогсклапањаифина
лизације,аовајсистемпроизводњепознатјекаоТејлоризам,поњеговом
оснивачуФордуТејлору.
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ПослеДругогсветскогратанаступилајенаучнотехнолошкарево
луцијакојасеодликујеприменоморганизованихзнања,нарочитонауке,
усвимтехнолошкимелементимаињиховомрадикалномизменом.Наука
јеснажноутицаланаоткрићакојасупочеладасеумножавајувећсаин
дустријскомером.Наука јесвојимоткрићимаииновацијамапроменила
средстварада.„Акосеиндустријскареволуцијапрепознајепоспонтано
насталојмеханичкојмашини,ондасенаучнотехнолошкареволуцијале
гитимишепосистематскистворенојумној,интелектуалнојмашини’’.19То
јерачунар.Онпостајекључанизапроменумашинеињеноуклапањеу
једандрукчијитехнолошкисистем.Текућатракапредстављапрелазпре
мааутоматизацији,којајенасталатекса„умниммашинама’’.Уаутомати
зацијисумашинепостављенетакодасеједнафазазаокружујеипрелази
удругуфазунасталаниконтинуиранначин,асвемеханичкеоперације
контролишеуправљачкамашина,односнорачунар.Такоцеопроцеспре
радепостајезатворенсистемкојијеауторегулативан,подконтроломјед
ногцентра.

У време аутоматизације истовремено долази до битних измена и
осталихтехнолошкихчинилаца,нарочитостварањемновихизвораиоб
ликаенергије(нуклеарна,сунчеваиелектронскаенергија)ихемијскере-
волуције.20Цепањеатомскогјезгра(фисија),омогућилојеприменунеис
црпнеенергије,али јеопасностодрадијацијеусловилаоријентацијука
сунчевојенергији,којајеистонеограниченаалимањештетна.Зааутома
тизацијујекључнооткрићеелектронскеенергије,којомсеубрзавапроток
информација.Тимесеотвориламогућностконтролеууправљању,јерсе
аутоматизованпроцесодвијакрозкомуникацијуисталноозначавањеопе
рацијаодстранерачунара.Помоћуинформацијааутоматизацијајепоста
лазатворенпроцескомандовањаматеријалнимстваримаифизичкимма
шинама.Ухемијскојреволуцијисустворенивештачкиматеријали,аони
суубрзодобиливеликуприменууновимсредствимарада,електрониции
поспешилиаутоматизацијузамењујућиприроднематеријале.

Напроменуодносаљудипремасредствимараданајвишејеутицала
аутоматизација.Пошто„умнемашине’’прузимајуконтролунадцелокуп
нимпроцесомрада,процессепретвараусаморегулативансистемпасе
људиповлачеиззначајногњеговогдела.Људисевишеуцелининевезују
запојединеоперације,већзапојединециклусе,односноуместоизолова

19 Исто,стр.105.

20 „Наукајепрекотзв.хемијскереволуцијестворилановепредметерадаштојетакођедопри
нелоаутоматизацији.Интервенцијомнаукеихемијскихпроцесапроизведенесувештачке
сировине,каокомбинацијекојенепостојеуприроди,асатимесезавршиловремепростог
исцрпљивањаприроднихпредметаинаступилаерафлексибилнихсинтезаразличитихком
понентиматеријалакојисучестонузпроизводи,отпаци.Истовремено,хемизацијајеомогу
ћилакоришћењеразнихсастојакаизнафте,угљаидрветакојисуранијеостајалинеискори
шћениистварањесупститутачијејеоличењепластика’’(Исто,стр.105106)
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нихзадатакадолазидоинтеграцијенанивоукомбинованогособља.Ме
ђутим,аутоматизацијасенезаустављанаовојбитнојизмениодносаљуди
премасредствимарада,већјетенденцијадаонаучинисвасредстванеза
виснимодраднеснагеидаудаљиљудеизпроцесапроизводње.„Оваква
оријентација аутоматизације јеу зачеткуостваривања, алионапоказује
потенцијалкојиводикакреацији,стварањунепомеринужде,већпоме
риосећањаислободе’’.21Технологијакрознучнотехнолошкуреволуцију
ствараосновузановитипдруштва,тзв.постиндустријскодруштво.

4.Својина

Својинајеважнадруштвенаустанова,јеронаозначаваначинпосе
довања,присвајањаикоришћењаекономскихдобараиприроднеоколи
некојаокружујељудскодруштво.Својинаистовременоозначаваискуп
праванасталихобичајимаспонтаноилизаконскисанкционисанихкојисе
формирајууљудскомдруштвуповодомконтроле,употребеиприсвајања
којевршепојединци,групеилиинституциједруштванастварима(добри
ма)којасууњиховомпоседу.Својинасепојављујекаодруштвениоднос
измеђувласникаисвихосталихчлановадруштвакојисуизтихправаис
кључениикојиморајуправавласникадапоштују.

Својинајеисторијскинасталаувремедруштвенеподелерадакаои
већинадругихдруштвенихинституција.Упрвобитномдруштвупостоја
лајесвојинасамоуизвесномсмислуионабисемоглаусловноназвати
друштвенасвојина,јерутомдруштвунијебилобитнограскоракаизмеђу
личногидруштвеногинтереса,затоштопотребечовеканисубилеразви
јенеинијебилодруштвенеподелераданидруштвенедиференцијације.
Касније, развојемдруштва, својина једобијалаформеиобликеу вели
којмеризависнеоддруштвенеитехничкеподелерада,развиткапороди
це,државеиприватнихијавнихинституција.Такосеукласномдруштву
својина појављује као приватна својина над средствима за производњу,
штодобијанарочит значајуорганизацијидруштвасаразвијеномподе
ломрадаитржиштем.Својинскиодносисетадавеомапрецизноправно
формулишу,паиодносикојисупосредновезанисасвојинскимправима
иобавезама(државина,службеност,наслеђивање,купопродајаитд).Ка
снијеусоцијализмуукидасеприватнасвојинанадосновнимсредствима
запроизводњу,стварајусеоблициколективнесвојинекаонегацијакла
снеподеледруштва.Усоцијалистичкимземљамасаадминистративним
управљањемпојављујеседржавнасвојинакаоосновнитипсвојинекоја
јеорганскивезанасаодносимаууправљању,пословањуирасполагању.
Токомисторијепознати суразниоблици својине: приватна, породична,
задружна,сеоска,општинска,корпорацијска,друштвена,државнаитд.
21 Исто,стр.106.
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Уструктурисвојинскогодносакојисепојављујекаодруштвениод
носморајуувекпостојатисубјектсвојине(носилац,титулар),објектсво-
јине(предметпоседовања)инекиуређенначинрасполагања(друштвено
организовањесвојине).

Носиоци својине могу бити: појединци (индивидуална, инокосна
својина);групе(колективнасвојина)иинперсоналнеустанове(државна
својина).Објектисвојинемогубити:предметикојимасезадовољавајупо
требељудиупроцесутрошењатихпредмета(средствазаличнуупотребу,
личнасвојина)ипредметикојислужезапроизводњуновихдобара(сво
јинанасредствимазапроизводњу).Одсвихобликасвојиненајзначајнија
је,заукупнудруштвенуорганизацијупроизводњеиначинорганизовања
глобалногдруштвауцелини,својинанадсредствимазапроизводњу.Уко
ликосесредствазапроизводњуналазеувласништвупојединца,ондаје
топриватнасвојинаитакваособа,каотитуларсвојине,стичемногаправа
поосновусвојине,учијојсуосновиправослободногинеометанограс
полагања(продаја,поклон,начинкоришћењаитд)иправонаприсваја
њеоствареногпрофита.Исти је случаји  садругимоблицимасвојине,
каошто су државна својина, онда та права припадају држави.Или ак
ционарској (групној) својини, где поменута права припадају члановима
акционарскогдруштвасразмерноњиховомуделуувласништвуодређене
својине.Изтогапроистичепримарностсвојинскиходносанасредствима
запроизводњуудруштвенимодносимауопште,збогчегаједруштвопре
свегазаинтересованозауређивањеовиходноса.

Преманачинуорганизовањасвојинанасредствимазапроизводњу
можебитиприватнаијавна(друштвена).Прематомедалисуодносирас
полагања засновани на неограниченоммонополу појединаца или група
илинајавнојконтролиначинакоришћењаиупотребесредставазапроиз
водњузакојајезаинтересованодруштвоуцелини.Унајновијемраздобљу
савременогдруштвапојављујесесасвимновобликсвојинекорпорациј
скасвојина.Онанастајенаразвијенојмешовитојсвојиниакционарског
улагања.Корпорацијесуџиновскихразмера,самилионимазапослених,
наједнојстрани,исаподеломкојапроизлазиизакционарскесвојине,од
носнорастављањасвојинскихправанастручне,техничкоорганизационе
иадминистративнепослове,надругојстрани.Укорпоративнојоргани
зацијипоседовањегубизначај,аупрвипландолазиорганизацијасвих
чинилацапроизводњеиуправљање.

5.Организација

Организација(лат.organisatio спајањепојединачнихделовауце
лину)радаимадвестране:технолошкукојасевршипремаподелипосло
ва,оруђима,предметимаивештинама;идругукојајеизведенаизодноса
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управљањаудруштву,најчешћесвојине.Обестранесууузајамномусло
вљавањуичинеодорганизацијезначајнудруштвенуустанову.„Владање
исвојинасуопштиоквирзауређењетехнолошкихелеменатакојисеувек
реализујуконкретноморганизацијом’’22Притомесекаокључничинилац
јављаположајраднеснаге,њенокоришћењекрозповезивањесатехно
лошкимелементима,тесеувекјављакаоуправљање,контроланадњом.
Остваривањемнадзоранадрадномснагом,започињепроцесприсвајања,
реализује се својина, такодаизорганизацијеполазирепродукцијадру
штвеногвладања.Организовањепродукциједеломпроистичеизприроде
својинскиходноса,аделомизприродеобјективнихтехнолошкихчини
лаца,односнозаједничкогстепенањиховогразвоја.Сасвимсуразличите
организацијеиуправљањенаосновунеразвијенедруштвенесвојине,не
развијенеприватнесвојинеиразвијенемешовитесвојине,односнопро
стималатима,сложениммашинама,природнимсировинама,вештачким
сировинама итд.Начин повезивањаљуди са објективним технолошким
чиниоцимаимеђусобноуразличитимдруштвенимодносима,организа
ција радаи самоуправљањепојављују се каоприроднапринуда, „дру
штвена присила и друштвена привола’’. А стварно историјско кретање
показујењихово уобличавање и смењивање, у којем природну принуду
замењуједруштвенаприсила,аовудруштвенапривола.Истовременоова
квокретањеначинауправљањаозначавадруштвенипоредак.

Организација продукције и управљање у примитивним заједни
цама засновани су на природној принуди, голом опстанку. Неразвијена
друштвена својина јепотпуновезивала јединке за заједницу, а скромне
технолошкемогућностизахтевалесустрогинадзорнадрадномснагоми
свимресурсима.Сличноседешавалосааграрнимдруштвом,стимштоје
стварањенеразвијенеприватнесвојинеиралативанразвојсредставарада,
предмета и вештина условљавало независност од целокупне заједнице,
обликовалобезличневезеиорганизацијупродукцијеиуправљања,која
јекомбинацијаприроднепринудеидруштвенеприсиле.Накрајуаграр
ногдруштваствориласезанатскаорганизацијарадаиуправљањакојаје
условљенаспецифичномсвојиномирелативноразвијенимтехнолошким
чиниоцима.Продукциониресурсисубилипоседништвоцелокупнезанат
скезаједнице,ауњојсуусавршениалатиипоступцистварањадобара.
Управљањеседеломзаснивалонаприроднојпринуди,збогограничено
стипродукције,алиинадруштвенојприсиликојадобијајаснообличјеу
контролираднеснагенаосновувештинаиспособности.

Уиндустријскомдруштвустворенаједрукчијаорганизацијапродук
цијеиуправљањакојаимаизвореуразвијенојприватнојсвојиниинапре
довању објективних технолошких чинилаца.Личне везе са заједницом,
потпуносунестале,људисупосталислободни,алиекономскизависни
22 Исто.
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претварањемраднеснагеуробу.Организацијарадаиуправљањаозначава
раздвајањераднеснагеодсубјективнихчинилацаињиховоповезивањеса
објективнимтехнолошкимчиниоцимаузстварањесложенијихсредста
варадаимасовнепродукцијекојадоносимноштворобазазадовољавање
потреба,дакле,једнуопштуразвијеностукојојдруштвенаприсилаза
мењујеприроднупринуду.Управљањедобијавиддруштвенеприсилекоја
сеисказујекаохијерархијапроизводњеуорганизацијиитонарелативно
суров начин као командовање радом.Фабричку организацију рада због
таквихособинаМарксјепоредиосавојском,дисциплинусакасарнском
атмосфером,аконтролурадасаиздавањемиизвршењемнаредби.

Данас, у најновијем раздобљу савременог друштва, појављује се
потпуно нова организација производње и управљања, која се разликује
одиндустријскеорганизације,тојекорпорација.Онанастајенаразвије
нојмешовитојсвојиниакционарскогулагањаимодернојтехнологијикоју
оличавајунаукаиумнемашинерачунарииаутоматизација.Управљање
којеовомеодговарапретварасеиздруштвенепринудеудруштвенупри
волу,односносвојеврснустимулацијуиубеђивање.Високатехнологија
потискује неквалификовани рад и уводи стручно и комбиновано радно
тело, јер је аутоматизација својеврснакомуникација, рачунариоперишу
знаковимасимболичкекомуникацијеицелокупнипроцесиконтролаод
странерачунарајесталнокружењејезичкихинформација.

Модернатехнологијаиразвијенамешовитасвојинатраже,пресве
га, знања и способности а тиме се управљање претвара у комбинацију
друштвенепринудеиприволе.Притомесенеукидахијерахија,алијеона
потпуноразличитаодонекојајепостојалауиндустријскојорганизаци
ји,јерсенаосновузнањастичуодређенеулогеиместакојасуутврђена
правилимаипредстављајувишефункционалнуподређеност,негоједно
линијскокомандовање.Управљањесезатопретварауруковођењеукојем
постојивертикалнаихоризонталнааутономијапослова.Закорпорацијеје
карактеристичнодасупревалиледугпутодорганизовањауједнојграни,
области,каорганизовањуувишегранаиобласти,односнопосталемулти
гранскепродукције.Заразликуодфабрикакојесунастајалеуиндустрији
иускомоквирупроизводње,корпорацијесузахватилесвеоквирепроиз
водњеимногадруштва.Данаскорпорацијепрелазенационалнеграницеу
тежњизаостваривањемпрофита,односноупотразизајевтинијомрадном
снагомисировинама,папостајумултинационалнеорганизације. „Мул
тинационалнекомпанијесу,несамопроизводниџинови,већисвојеврсне
империје којепочињуда контролишу, каколокална, таконационалнаи
интернационалнатржишта,успостављајумонополнањимаиуносеод
ређенопланирањекојесмањујеризикиуклањазастојеупроизводњии
прометуроба’’.23

23 Исто,стр.108.
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ПОЛИТИКАИДРУШТВО

1.Појам,настанакиулогаполитикеудруштву

Политикајеједаноднајопштијихпојмовадруштвенемисли.Делат
ностљуди која се означава изразомполитика окружује човекову свако
дневницусвихепохаитиповаљудскезаједнице.Иакојеовајпојамдана
шњемчовечанствуостаојошодстареГрчке,постојеразличитасхватања
политикеуразличитимепохамаидруштвима,„политикаусвомстаром
(античком)иусвомновом(модерном)обликуимадрукчијезначење’’.24
Појамполитика(polisград,државица,скупграђанакојиобразујузајед
ницу)једограђанскихреволуција(XVIIиXVIIIвек),означаваоунутра
шњипоредакдржаву,односноунутрашњуполитику.АлиуXIXиXXве
ку,уевропскимјезицима,политикајепочеладаозначавајавнуделатност
насвимнивоимаодлокалногирегионалногдодржавног,међудржавног
и светског, глобалног, причему сеизгубила разликаизмеђу спољњеги
унутрашњег.Сдругестране,изразполитикасвесевишекористизаозна
чавањеразличитихобластијавнеделатностипривреднаполитика,фи
нансијска политика, социјална политика, образовна политика, културна
политикаитд.

Усоциолошкомодређењуречполитикакористисенајчешћеудва
основнаимеђусобноповезананачина:Први,уширемсмислу,гдеполити
каозначаваусмеравањељудскеделатностиуправцуостваривањаодређе
нихциљевауразнимсферамадруштвеногживотаекономији,образова
њу,здравству,културиитд;идруги,схватањеполитикеуужемсмислу,где
сеполитикомозначаваусмеравањедруштвениходносаиуправљањедру
штвенимпословимапрвенственопомоћудржавневласти.25Тимејеорга
низацијаиделовањедржавневласти,каоиборбазаутицајнању,схваћена
каосуштинаполитикеиосновнисадржајполитичкогживотаудруштву.

Крозисторију,значењеполитикесеуизворномсмислувезујезапо-
лис,првиобликљудскезаједницеукојемсусезаједничкипословиоба
вљалијавно.Одтадаполитикасуштинскиносиобележјејавнеделатности.
Касније,сведоданашњегвремена,политикаусебисадржиспецифичну
дијалектикујавногиприватног.Утомпроцесуполитикајебитнодобила
назначајуинструментализујућисвојумоћкроздржаву,којајенаглоојача
лапреузимајућимногобројнедруштвенефункције.Створенесуипосебне
друштвенеорганизацијекојесебавеполитикомполитичкестранке,каои
24 Љ.Тадић,Наукаополитици,Београд1996,стр.21.

25 Видети:М.Поповић,Проблемидруштвенеструктуре,Београд1974,стр.262263.
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посебнислојевиљудикојимајеполитичкаделатностпрофесијаполити
чари.Такојенасталаполитикаусавременомсмислу.Политикајепостала
ипредметпосебнедруштвененаукенаукеополитици,односнополитич-
кенауке,учијемјесредиштунаукаодржави,каопревасходнополитичкој
организацији.26

Уантичкомсветуполитикаје,усвомсуштинскомсмислу,предста
вљаостварењеодређенихидејаузаједници.Тосу,пресвега,идејенајви-
шегдобра,правдеиопштекористи.Каоштонаиндивидуалномплану
човектежидаштовишеусавршисвојеморалнеособине,таконаплану
животаузаједниционтежиправдииопштемдобру,тј.усавршавањусвоје
заједнице.Овдеполитикапредстављааутентичнуобластчовековогдела
њаазаједницасеусавршавасамонепрекидномактивношћуњенихграђа
науостваривањуправдеиопштекористи,дакленајвишегдобра.Суштин
скаобележјаполитикестареГрчке,историјскипосматрано,засниваласу
сенаекономскојиполитичкојсамодовољностиполиса,сједнестране,и
нараздвојеностијавногиприватногузаједницикаоцелини,сдруге.

Средњи век је анулирао смисао који је политици давала Антика.
Уместо разликовања јавног и приватног, истиче се разлика световног и
духовног,причемусенеговориоразличитимсферамадруштвеногживо
та,већјесветовноподређенодуховном,животрелигији,адржавацркви.
Световниживотисветовнавластпредстављалисукомплексразличитих
владавинакраљевске,земљопоседничке,владавинеградскогвећаивла
сникакорпорације(цеховиигилде)којесумеђусобнобилеувазалским
односима.ЗаТомуАквинскогстарешинадомаћинствајеузорзапоглава
ракраљевства,самоштојењеговамоћмањесавршенаодкраљевске.У
домаћинству,земљопоседуиликраљевствувладасенаистиначинбес
поговорно и силом.Политика овде није више јавна ствар, јер подручје
политичкогфункционишепомоделуприватног.

Почетак раздвајања привредносоцијалног и политичког живота
означиојепрелазизсредњегуНовивек.Уњемуполитикадобијаиден
титетипостаједелатностноведруштвенеорганизациједржаве.Настан
комграђанскогдруштва,каопосебнесфереживота,долазиуједноидо
поступногослобођењапроизводнопрометнеделатностиодускихстале
шкихстегафеудалногпоретка,којасеконцентришенарочитоуградови
ма.ПолитикаНовогвекабилајеупотпуностисаображенапроменамау
друштвеноекономскојиполитичкојструктури.Онајепредстављаладе
латноствладањадржавомипосредствомдржаве.Такворазумевањепо
литикенајбољесуизразилимислиоциапсолутнедржавеXVIиXVIIвека
МакијавелииХобс,каоипрвимислилацдржавногсуверенитета,Боден.
26 „Ованаукајеједнаоднајстаријихдруштвенихнаука,јерјеполитикапредметкојијевеома

ранопочеодазанимаљудсконаучномишљење,собзиромнањенвеликизначајзаразвоји
благостањедруштва’’(Р.Д.Лукић,Основисоциологије,Београд1994,стр.245)
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Модерносхватањеполитикенијевезаносамозадржавукаоорганизацију
властиисредствовладања,већсеодносиинасвеобликеисадржајеути
цајанадржавуограничавањедржавневласти.Овајпроцесодвијаосеу
активностимаиборбамаграђанскогдруштвапротивапсолутнедржавеи
свихобликаапсолутизма,аутомпроцесуполитикајезадобијаласвојно
вилик.Потребазаограничавањеммоћидржавенасталајеупоредосаја
чањемграђанскогдруштва.Оддруштваприватнихвласника,којисусвоју
послушноствладарунудилиузаменузањиховузаштиту,оносеразвијало
ка друштву јавнихособа које су способне да у јавномпроцесу артику
лишу,износеибранесвојеинтересе.Добијајућијавнизначајиафирма
цију,приватниинтереспосежеусамуструктурувласти,настојидабуде
представљенибрањенупосебномполитичкорепрезентетивномтелу.С
настанкомпарламентакаонародногпредставништва,грађанскодруштво
непосредноутиченадржавуиограничавањенуапсолутистичкусамово
љу.Политикапостајесложенијаделатностаграђанскодруштвонијевише
скупприватнихвласника,већискупјавнихособа.

Од половинеXIX века до данас обележје политичкомживоту да
ју масовне политичке странке и бирократизација државе.Њиховим на
станкомполитикапостајепољесучељавањаинтереснерепрезентацијеи
стручногуправљања,слободарстваиманипулације.Политичкаактивност
сеусмеравапреманормативнојифизичкојсилидржавекојафункциони
шекаотехничкиинструментвладања.Основањенерационалностијеби
рократија,којукарактеришеумећеприменеправилаувршењувласти.„У
модернојдржави’’,истичеВебер,„укојојсевластнеиспољаваниупар
ламентарнимговориманитиупрогласимамонарха,негоувршењууправе
у свакодневномживоту, стваранавластналазисенужноинеизбежноу
рукамачиновништва,каковојногтакоицивилног’’.27Прематоме,„мо
дернипарламентисуупрвомредупредставништваонихкојимасевлада
средствимабирократије’’.28Овдесеполитичкипроцессастоји,пресвега,
у страначкомосвајањудржавепосредствомслободнихизбора, амасов
ност је основна карактеристика јавног политичког процеса. Политичке
странкеумодернојполитицисуосновнипосредникуодржањуравнотеже
масовнедемократије,каоограниченогучешћаширокихслојевауполити
ци,ирационалнедржавенаосновињенестручнеуправе.Улогастранака
састојисеуканалисањузахтева,тежњииинтересадруштвенихгрупау
политичкипрограмиакцијукојетребаспровестисредствимадржаве.

ОсновнутенденцијууполитициXXвекапредстављапревластстра
начкодржавног елемента. На његовим супротним странама стоје два
доминантна искуства политичког живота:тоталитаристичко и плура-
листичко.Тоталитаризамјепредстављаокрајностапсолутнепревагедр

27 М.Вебер,ПривредаидруштвоII,Просвета,Београд1976,стр.437.

28 Исто,стр.474.
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жавеудинамициодносадржавеидруштва,аплурализамполицентрич
ностфактичкемоћиукојојдржавагубиобележјасвевладајућегчиниоца.
Тоталитаризам своје средство и сврху налази у тоталној држави, која
представљасуштинско,општеобавезујућеполитичкојединство.Социјал
ниослонацтоталитаризмајемасовнипокретпопулистичкогтипа(десног
фашизаминацизам,алевогкомунизам),којиуздижевођуањеговесе
одлукеприхватају директно, акламацијом,илипосредством трансмиси
оногмеханизмаувидумасовнихполитичкихорганизација.Овдесепо
литикасводиналидерскопопулистичкиритуал.Плурализам,односно
плуралистичкиконцептполитике,супротстављасеакумулиранојицен
трализованојдржавнојвласти.Онтежидасевластконституишеодоздо
иефикасноконтролише,каоидасеефективнораздвојинавишецентара
иослободисвоједржавноуниверзалистичкепретензије.Такавполицен
тричнимоделполитикеРобертДалјеназваополиархијом,којасуштински
представља владавину мањина, које су функционално одвојене од дру
штвенецелинезакојуважипринципвећинскедемократије.Полиархију
карактеришеаутономијаудруживањаислободнојавноделовањеразличи
тихинтереснихскупина.29

СхватањаполитикеуXXвекуиполитичкаискустваисказалисусе
уширокомспектруодтоталитаризмадорепубликанства.Измеђуњихсу
распоређенимањевишеауторитарни,каоимањевишедемократскиоб
лициполитичкогживота.Свисеонимогугруписатиучетирисхватања
политике:тоталитарно,етатистичко,плуралистичкоирепубликанско.
За тоталитарно схватање политике најкарактеристичније је разумевање
КарлаШмита.Тоталностполитикеје,поШмиту,садржанаутомештоје
свака областљудске делатности подложна разликовању на пријатеље и
непријатеље. „Свакарелигиозна,морална, економска, етничкаилинека
другасупротностпреокрећесеуполитичкусупротносткадапостанедо
вољно јакадаљудеефективногрупишенапријатељеинепријатеље’’.30
Политикаидржаваодносесекаодушаитело.Утомсмислудржавапред
стављасуштинско,тоталноимеродавно јединствозаједнице.Њенамоћ
јетотална,јеронапроизилазиизосновногправа,правадасеповедерат
противнепријатеља.

Етатистичко схватањеполитике најизраженије је кодМаксаВебе
ра.Зањегаполитикапредставља„тежњукаучествовањуумоћиилика
утицајунарасподелумоћибилоизмеђудржаваилиизмеђугрупаљудиу
државиукојојживе’’.31Заоваквосхватањеполитикекључнесудвекате
горијемоћидржава.Моћјеопштидруштвенифеноменкојисејавља
усвакојврсти„заједничкогделањаљуди’’.Њенпосебанслучајјевласт,

29 R.Dahl,DemocracyanditsCritics,London1989,str.220.

30 C.Schmitt,DerBegriffdesPolitischen,Berlin1979,str.37.

31 М.Вебер,ПривредаидруштвоII,Београд1976,стр.433.
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којауосновипредстављаинституционализованумоћкојаумодернодоба
добијаизгледдржаве.Веберсматрадаједржавунемогућепрецизноде
финисатиполазећиодпредметањеногбављења,јерскороиданепостоји
подручјекојенебипотпалоподњенуобласт.Затопреостајејединамогућ
ностдаседржавадефинишеузимајућиуобзирспецифичносредствокоје
јојстојинарасполагању,атојеприменафизичкогнасиља.ЗаВебераје
државаполитичкаорганизацијакојаимамонополлегитимнеприменефи
зичкогнасиља.ПолитикасепоВеберу,налазиутроуглумоћи,легитим
ностиифизичкогнасиља.Онасенајужевезујезадржавукојајеосновни
медијумњеногпостојањаиосновносредствореализацијециљеваразли
читихполитичкихактера.

Плуралистичко схватање политике најпотпуније је изражено код
ДејвидаИстона.Зањега јеполитикауосновидруштвенифеноменкоји
сеподједнако тичедруштва каоцелине,мањихудружењаилибило ко
јихдругихгрупа.Насвимтимнивоимакојисеодносекаоширииужи,а
некаовишиинижи,политикасесастоји„одмрежеодлукаиделатности
којимасерасподељујувредности’’.32Заразликуоддругихврстаделатно
сти,гдесетакођеодлучујеовредностима,политикуодликујеодлучивање
набазиауторитета,односноауторитативнарасподелавредности.Садржај
политикеизоваквогодређењапроизилазииздруштвасхваћеногплурали
стички,односновиђењадаседруштвосастојиизмноштвагрупа,органи
зацијаиудружењакојепоседујуодређенеаутономије.

РепубликанскосхватањеполитикеналазисеурадовимаХанеАрент.
Зањуполитикапредстављапосебнуобластљудскогделањаукојојсена
основумишљења,говораиаргументације,одлучујеојавнимпословима.
Каозасебноподручјеполитикапостојисамоумериукојојграђаниуче
ствујуу јавнимпословимазаједнице, јер„свинашиполитичкипојмови
поретка,важенеопозивокаопретполитичкипојмови;онисвојеоправда
њенисуималиујавном,већуприватномподручју,такодасуониудо
словном смислу неполитички  полису неприпадајући’’.33 Овај концепт
политикеје,какоонакаже,деломисторијскиреализовануантичкомpoli-
suиcivitasu,каоиумодернимреволуцијамаипокретимакојисустворили
републиканскеустановекаоштосуслободнајавност,парламент,установе
локалнесамоуправеитд.Дакле,премаХ.Арент,политикајесамоствар
слободних,делатнихиактивнихљудикојиподручјејавногкаоподручје
заједничкихпослованикаданепрепуштајусиливладавине,рутиниупра
веитајновитостипросвећених.

ОдизложенихсхватањаполитикеXXвека,прво,тоталитарно,по
литику сажима у једну тачку  тоталну владавину, и тиме преко опште

32 D.Easton,ThePoliticalSystem,AnInquiryintotheStateofPoliticalScience,NewYork1963,
str.130.

33 H.Arendt,VitaAktiva,Münhen1981,стр.34.
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политизацијепрактичноукидаспецифичноподручјеисмисаополитич
ког.Преостале три концепције, посматрано у целини, јасно издвајају и
предочавају три кључнеполитичке области владавину,интерес и јав-
ност. Етатистичка схватања истичу област владавине; плуралистичка,
областинтереса;ирепубликанска,политикувезујепримарнозајавност.
Оветриобластивладавина,интересијавностимајусвојеспецифично
стиисвакаодњихизражавапоједансвојственипрепознатљивфеномен.
Владавинаоличаваполитичкумоћ,интересполитичкупартиципацију,а
јавност слободнуполитичкукомуникацију.Владавина сеослањана си
стемустановаизвршнеи управне власти, интерес се реализује посред
ствомпредставничкихизаступничкихтела,докјавностфункционишена
основуопштењаосновнихполитичкихактераграђана.Владавина,инте
ресијавностусвојојцелокупностичинесавременисветполитикеисве
установеиделатностиуовимобластиманазивајусеполитичким.

Савременаполитикапретпостављаоптималнуравнотежувладави
не,интересаијавности,јерсвакаодовихобластиимајакиразлогпосто
јањавладавинаупоретку,интересупотреби,ајавностуслободи.Акоби
разлозипореткапреовладалинадразлозимапотребаиразлозимаслобода,
ондабиполитиказадобилаауторитарнилик,јертадабигушилапотребе
ислободе,Акобисе,сдругестране,целокупнаполитикапретворилау
интереснозаступништво,ондабисетешкоодржалацелиназаједнице.И,
накрају,акобиполитикуодређивалосамослободномњење,ондабине
достатакинституцијапореткалакодовеодоанархије.Збогтогајеусавре
менимполитичкимзаједницаманеопходнаравнотежаовихтријуобласти
политичког.Усавременимдруштвенимзаједницамаувекреалнопостоји
претежностједнеобластиполитикеуодносунадругедве,анајчешћевла
давиненадподручјеминтересаи јавности.Затосуауторитарнипореци
чешћиоддемократских,изатосавременуполитикуувеликојмериодли
кујуборбезапостизањебољегполитичкогпредстављањаивећихполи
тичкихслобода.Инакрају,можесерећидајеулогаполитикеудруштву
регулисањедруштвениходноса,тј.усмеравањедруштвеногживотаљуди
путемдоношењаиизвршењаодлукаузаједнициосвимпословимакојисе
тичуњеногопстанка,функционисањаиразвоја.Таквимделовањем,поли
тикаодржавазаједничкидруштвениживотљуди.

2.Политичкамоћивласт

2.1.Моћ

Моћ јеспособностостваривањаизвеснихпроменаудруштву,или
прецизније,какотоВеберкаже:„Моћпредстављаизгледедасеуокви
руједногдруштвеногодносаспроведесопственавољаупркосотпорубез
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обзиранатоначемусезаснивајутиизгледи’’.34Усуштиниовог,каои
осталих,одређењамоћијенаметањевоље,независноодтогадалићесе
онареализоватиприхватањем,безотпораилисламањемотпора.Заоства
ривањемоћи,поВеберу,најуспешнијасредствасудисциплинаивласт.
Ако сеова средствапоседују,моћнећеостати самошанса, већће сеу
пуномсмислуреализовати.СличномоћдефинишеиГиденс:„Моћјеспо
собностпојединцаилигрупедаостварисопственеинтересе,чакиакосе
другитомепротиве.Топонекадподразумеваидиректнуупотребусиле’’.35
Основни изворимоћи су:материјално богатство и својина, где новац
постајесимболекономскемоћикојимсе,поправилу,могуприбавитисва
друга добра; статус, када моћ проистиче из места које појединац или
групазаузимаусистемудруштвениходноса,онасенаслеђује(племство)
илистичеутокуживота(политичкеелите,свештенство);изнање,којеу
новијевремепостајезначајанизвормоћионихкојигапоседују,нарочи
тознањекојеомогућуједасеостваривеликаекономскадобит,политичка
победа,војничкапревластитд.Монополназнање,безобзирадалисеоно
стичеобразовањемилипроизилазиизположајаусистемукомуницирања
иобавештавања,постајеједаноднајважнијихдруштвенихмонополака
рактеристичанзасавременадруштва.Облицимоћисенајчешћеразврста
вајуподвакритеријума:а)премапоседовању(друштвенамоћипоједи
начнамоћ)иб)премаобластиљудскеделатностиукојојсемоћиспољава
(економскамоћ,политичка,духовнаитд).Структурумоћичине:носиоци
моћи,материјалнобогатство, статуснисимболи (одликовања, титуле,
публицитетиразневрстенаграђивања),контроладруштвенихнорми(то
сунормекојемогубитиуфункцијиучвршћивањаиреализацијемоћи
правне,моралне,религијскеиобичајне),убеђивање,каоначиннаметања
ставовадругима,сила,каосредствопринудеуреализацијимоћи,доми-
нацијаихијерархија,тамогдесереализујемоћтамо јеидоминација,а
хијерархијаповезујевертикалноструктурумоћи.Функцијемоћиуказују
напотребеиинтересе којемоћ задовољава.Томогубитипојединачне,
друштвене,економске,политичкеидуховнепотребеиинтереси.36

Друштвенамоћ.-Тојеорганизованамоћ,односномоћорганизо
ванегрупе,организације,нације,класе,сталежа,слојаилиукупногдру
штва.Међутим,„правадруштвенамоћје’’,премаНојману,„моћвладају
ћекласе’’.37Моћпредстављасаставниелементготовосвихдруштвених
односа.Онапроистичеизположајагрупеилиорганизацијеуглобалном
друштву,каоиизположајаугрупиилиорганизацији.Друштвенегрупе
иорганизацијекојепоседујумоћчврстосуихомогеноструктуиранеса
34 М.Вебер,Привредаидруштво I,Београд1976,стр.37.

35 Е.Гиденс,Социологија,Београд2003,стр424.

36 Ч.Чупић,Социологија,Београд2002,стр.98101.

37 Видети:F.Neumann,Demоkratskaiautоritarnadržava,Zagreb1974,str.7778.
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тачноодређенимиразрађенимулогамаифункцијама.Друштвенамоћу
групамаиорганизацијамапочиванапринципимахијерархијеидомина
ције.Употребадруштвенемоћиможебитиорганизованаилистихијска,
прописанаилислободна.Она је важандруштвеничинилац јеродњеу
великојмеризависиуређењедруштваињеговокретање.Променауодно
симадруштвенемоћиињенојачањеилислабљење,узроксудруштвеним
променама,каоштосуи,обрнуто,друштвенепроменеузрокмењањаод
носадруштвенемоћи.Основниоблициреализациједруштвенемоћису:
присилаипривола.Реализацијадруштвенемоћикрозприсилукарактери
стичнајепретежнозапрединдустријскаитоталитарнадруштва.Ареали
зацијамоћикрозприволује,углавном,обележјецивилизованихдруштава
сауспостављенимправнимпоретком,стабилниминституцијамаидемо
кратскимодносима.Усуштини,најчешћиобликреализацијемоћиусвим
друштвимајестекомбинацијаприволеиприсиле.

Пореддруштвауцелиниидруштвенихгрупа,моћмогупоседовати
ипојединци.Тамоћсеозначавакаопојединачнамоћ.Томожебитимоћ
пророка,владара,ратника,власника,управљачаитд.Њиховамоћуглав
ном извире из унутрашњих својстава њихове личности (телесна снага,
харизма,образовањеилипоседовањеспецифичнихзнања)испољашњих
околности(богатство,положајиулогаудруштвенојструктуриилиполи
тичкојхијерархији).

Политичкамоћ.–Уполитичкојмислиизразмоћјепрвиупотребио
ТомасХобсусвомделуОграђанину(Decive).Онјеуказаонадвазначе
њамоћи:физичко(potentia)иполитичко(potestas).38Али,највећаљудска
моћ,премаХобсу,јемоћдржаве,којуонодређујекаоуједињенумоћнај
већегбројаљуди.Таквамоћнеизражавасеуразумуилиразборитости,
већузаповедањуивољи.Изтога,каоимногихдругихкаснијиходређења
којамоћвидеунаметњувоље,попутВебера,проистичедајеполитичка
моћспособностдасеспроведеполитичкавољабезобзиранапротивљење
других.Политичкамоћпроистичеизулогеиврстеполитичкихсубјеката
удруштву.Њу,поправилу,пратеидеологијекојесекористерадиоправ
дањапоступакамоћних.Моћуодређенојмерипоседујусвиполитички
чиниоци.Затосеполитичкамоћприписуједржави,друштвенимгрупама
иорганизацијама,каоипојединцима.Таконекиполитичкисубјектиимају
власт,доксудругиванвласти,алиипакрасполажуизвесномколичином
политичкемоћи, једниимајуауторитет,другипримењујусилу,унеким
случајевимамоћјевидљивааунекиманије:„Моћјеенергијавластии
ауторитета,истовременоњиховамера,ознакаиактивизација’’.39Безоб
зиранасвојеразноврснеоблике,политичкамоћјеуосновиистапосвојој
суштини.Од начина на који се она реализује зависе облици владавине

38 Према:Љ.Тадић,Исто,стр.109.

39 Ј.Ђорђевић,Политичкисистем,Београд1980,стр.113.
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уодређеномдруштву,јерјевластинституционализованамоћ.Међутим,
немамоћиувластикоја је супротнаинтересима,потребамаиразвитку
друштва,каоштонемамоћиникадасуносиоцивластиуморниинеспо
собни,претворениугрупубирократизованих,неинвентивнихисебичних
појединаца.Утомслучајудолазидосменевластиинаполитичкусцену
ступају они који имају вишемоћи, енергије и ауторитета.Моћ се увек
изражавакаостварнаструктуравластииунутрашњиходноса.Уреализа
цијиполитичкемоћидоминирају:убеђивање,каоначиннаметањасвојих
ставовадругима;исила,каонајдрастичнијесредствопринуде,причему
требаиматиувидудајединодржаваможелегитимнодаприменисилу.

Поредполитичкемоћи,премаобластиљудскеделатностиукојојсе
моћиспољава,најизразитијиоблицимоћису:економскамоћидуховна
моћ.Економскамоћпроистичеизвласништваирасполагањаматеријал
нимдобрима.Онасезасниванавласништвуиуправљањунадсредствима
запроизводњу,каоинаконтролифинансијскихтокова.Поседнициове
моћисучестоуспрезисаносиоцимаполитичкемоћиилијеисамипосе
дујууизвеснојмери.Духовнамоћпотичеизсфереидеја,знања,религије,
каои других културних садржаја.Оведуховне творевинепокрећудру
штво,уливајумусмисаоимогућностопстанка,указујунасредстваици
љевебудућегразвоја.Поседнициовемоћиутичунапроменеивладавину
удруштву,алисунајчешћеподконтроломвласти.

2.2.Властивладавина

Властпроистичеизмоћи.Онанајорганизованијеинајснажнијека
налишеманифестовањемоћи.Због тога је властинституционализована
моћ,јервластинемаизванустанова,институцијаиорганизација.Поли
тичкавластјеосновниобликиосноввластиудруштву.Међутим,поли
тичкавластније јединиобликвласти.Постојеидругиоблицивластиу
друштву,каоштосу:родитељскавласт,црквена,партијска,властудру
штвенимустановамаиорганизацијама(привредним,културним,образов
нимитд).

Политичкавласт.-Онајеосновниобликиосноввластиудруштву.
Политичкавластомогућавапојединачнојилигрупнојвољидасесапози
цијамоћи,наодређенојтериторијиилиорганизацији,наметнеиутичена
делањеипонашањесвихдругихзаповедањемилинаредбом,независно
одњиховогпристанка,узмогућноступотреберазличитихсредстава.Тоје
типичнозафункционисањедржавневласти.Међутим,политичкевласти
имаиизвандржавневласти,каоштоиполитикеимаизвандржаве.Али
јесвакаполитичкавластусмеренанадржаву,односнонауправљањедр
жавом.Државнавластјенајмоћнијаинајобимнијаполитичкавласт,јерје
државареалнонајвећаинајснажнијаорганизацијаусавременомдруштву.
Групеилипојединци,освајајућивласт,учвршћујућијеиорганизујућије
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удржави,држенајмоћнијувластипомоћуњеостварујупресуданутицај
наорганизовањедруштва,друштвенуделатностиуопштенаживотљуди.
Средстваиинструментикојимарасполажедржавнавластсувеликеснаге,
ањиховаупотребаможебитиразнолика.Употребаилизлоупотребадр
жавневластијепопоследицаманајшираинајобухватнија.Државнавласт
подједнакомснагомможедагарантујесигурностилидауносистрах.Она
можебитиигаранцијазаограничењесвакезлоупотребе,можепредста
вљатисагласноствоља,можедасестараодоношењуиизвршавањура
знихналога,можедаконтролишецелокупнидруштвениживот.Сдруге
стране,државнавластможебитииинструментгрупнемоћикојисестара
зареализацијуискључивоуских,владајућих,групнихилипојединачних
интереса.

Заструктуруполитичкевластизначајнасутричиниоца:1)стабил
ноститрајноствласти,2)основничиниоцивласти,и3)узајамниодноси
измеђучинилацавласти.Стабилноститрајноствластисеизражавауоп
штимпитањимастабилностидруштва,апотомкрозпроблеменосилаца
власти:освајањеиучвршћивањавласти,њеноустројствоифункциони
сање,каоиузајамниодноссадругимполитичкимсубјектимаудруштву.
Основничиниоцивластисуоникојивладајуионикојисуподвлашћени.
Узајамниодносиизмеђучинилацавластисувеомасложениизависеод
типадруштва,интересаициљеваонихкојивладајуиподвлашћених,каои
одначинаисредставакојеупотребљавајуоникојивладајууучвршћивању
властиаподвлашћениусупротстављањуилирушењувласти.

Функцијеполитичкевластипроистичуизпотреба,интересаимо
ћиодређеногдруштва,друштвенихгрупа (класаиелита)ипојединаца.
Логикавластипретпостављадавластимаулогудаучвршћујеиодржава
стабилностонихкојивладају;дасучиниоцивластидоброинтегрисани;
давластиматачноодређенуфункцију,обимисадржајкомпетенција;да
сефункционисањевластизасниванаприхватању,сагласностиилипри
нудиисили,каоинавредностиманакојимапочиваиликојеподржава;
дајеодржавањередаудруштвуосновнапретпоставказафункционисање
власти;идасесвакоодступањеисупротстављањевластисанкционише
икажњава.Састановиштафункционисања,властподразумевапостојећи
системипостојећестање.Онарачунанаприлагођавањеподвлашћених
друштвенихгрупаипојединацапостојећемсистему.Одупотребеилизло
употребесредставакојасујојнарасполагању,зависићекарактервласти.
Поредтога,карактервластизависигенералноиодекономијеикултуре,
нарочитополитичкекултуре,одређеногдруштва.Политичкавласт је за
владаоценајвећавредност,јерпомоћуњеониреализујумоћ,интересеи
циљеве.Запотчињене,онајеотуђујућасилакојаподвајаљудеиштити
основнаотуђењамеђуњима.Саширег,друштвеногстановишта,политич
кавласт,безобзиранањенкарактериоблик,усуштининепрелазиоквире
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доминантногдруштвеногодносауодређеномдруштву,којиједетермини
сансвојинскимодносимаидруштвеномподеломрада.

Владавина.-Владавинаје,унајопштијемодређењу,институциона
лизованоуправљањељудимауједнојзаједници.Улитературисеуглав
ном указује на два схватања владавине. Прво, владавином се означава
свака групаљуди која се организује око одређенихинтереса и тежида
створиорганизованеинституционалнемеханизме зареализацијусвојих
циљеваиконтролумеђусобниходноса.40Томогубити,осимдржаве,цр
ква,синдикати,политичкестранке,корпорацијеитд.Овостановиште је
укорењеноуанглосаксонскојполитичкојкултуриисаставниједеотеори
јаоплурализмувладавинскихсистемаипаралелизмупоредака.Друго,из
разомвладавинасеозначавајуинституцијеполитичкевладавинеипроцес
спровођењаполитикеодстранезваничникакојипредстављајудеополи
тичкогапарата.Украјњемисходишту,владавинасеизједначавасатради
ционалнимсхватањемдржаве.Такосепојамвладавинекористидабисе
означила„делатностглавнихполугавласти,руковођењесвимдржавним
пословима,илијошпрецизније,начинделовањазаконодавних,извршних
исудскихорганавласти’’.41Oвoсхватањевладавинекарактеристичнојеза
европскуполитичкутрадицијуионојебилоједноодосновнихкатегорија
традиционалнеполитичкемисли.Умодернојполитичкојнауци,нарочито
развојемплуралистичкогсхватањаполитике,гдесеосимполитичкимин
ституцијамаиструктурама,свевећизначајпридајепроцесуреализације
властикрозуспостављенипоредак,односнопроцесуалнојстраниполити
ке,долазидоприближавањапоменутихсхаватањавладавине(E.Fraenkll,
W.Hennis).

Основнициљвладавине, заонекојивладају, јеприбављањелеги
тимитета,односнооправдања.Тозначидавладавинабудепризнатакао
исправна,правичнаидасезасниванадобримаргументима.Прибављање
легитимитетапочиванаразличитимвредностимаипринципима(религи
озним,обичајним,моралним,правнимиполитичким).Наосновуњихна
сталесуразличитетипологијевласти.Најпознатијутипологијулегитим
невладавинедаојеМаксВебер.ПоВеберупостојетритипалегитимне
владавине:рациналнавласт,традиционалнавластихаризматскавласт.42
Рационалнавластсвојосновоправдањазасниванаверовањуулегалност
законски заснованихпоредакаиправаособакоје сунањихпозванеда
вршевласт.Традиционалнавластсезасниванауобичајеномверовањуу
традицијекојепостојеодувекинаверовањуулегитимностособакојесу
наосновуњихпозванедауживајуауторитетивршевласт.Харизматска
власт сетемељинаизузетнојспособностиилихероизму,каоидругим

40 М.Матић;М.Подунавац,Политичкисистем,Београд1995,стр.135.

41 Исто.

42 Видетишире:М.Вебер,ПривредаидруштвоI,исто,стр.167203.
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„узорнимособинаманекеособеипореткукојијеоваоткрилаилиствори
ла’’.43Дакле,тојеверовањеуличнуспособностпојединцадавлада.

Уисторијскомразвојудруштвапостојалесуразличитевредностина
којимајезасниванлегитимитетвласти.Напочеткуполитичкогорганизо
вањадруштвалегитимитет јеприбављаннаосновумитскихирелигио
знихвредности.Касније,развојемдруштваистварањемвеликихимпери
јаирелигија,нарочитоуЕвропигдејехришћанскомкултуромбиодуго
прожетдуховниживотигдејетакултуранаметнулаучењеобожанском
пореклувласти,властсвојулегитимацијутражиубогу.Монархинарод,
којимонвлада,подређенисубогуибожјимзаконима.Умодерномдру
штву,развојемтеоријеприродногправаидруштвеногуговора,истичусе
захтевизалегитимисањемполитичкевластинаосновуформалнихуслова
и оправдања, кроз различите процедуре: уговор, пристанак, сагласност,
способностиефикасноступрављача.44

Начинвладавинебитноутиченацелокупандруштвениживот.Од
њега зависи квалитетживота у друштву, садржај друштвених промена,
стабилностдруштваидруштвенихинституција,каоидруштвениодноси
уцелини.Затосеначинувладавине,уполитичкојиуопштедруштвеној
мисли,придавалавеликапажња(Платон,Аристотел,Монтескије,Маркс,
Вебер).Херодотјекаоглавникритеријумтипологизацијевладавинеузео
бројуправљачауједнојдржави.Владавинаједногозначенајекаомонар
хија,владавинанеколицинекаоаристократија,авладавинамноштвакао
демократија. Најпознатију типологизацију владавине извео је Аристо
тел,45којујекаснијеобновиоМонтескије.НаАристотеловомкритеријуму
општакорист,Монтескијејеизградиопринципевладавинекојиоткрива
јуприродусвакедржаве.Типринципису:част,врлинаистрах.Частје
унутрашњипринципмонархије,врлинарепубликеистрахдеспотије.46У
политичкојмисли,јошодМакијавелија,доминирадихотомијаизмеђумо
нархијеирепублике.Разликасеуспостављасамопоформалномкритери
јумуодређивањембројауправљача(једаниливише)иначиномоправда
њавладања(политичконаслеђе,пристанакиопштавољазаједницеитд).
Појамрепубликеослањасенакласичнозначење„другогнајбољегпорет
ка’’(Тукидид,Платон)иидејумешовитеиумереневладавине(Полибије,
Цицерон).Уполитичкојмисли,одМедсонаиКанта,уупотребијеизраз
републиканизамукомесесажимајуелементиподелевласти,демократије
ивладавинеправа.
43 Исто,стр.169170.

44 Видети:Ј.Хабермас,Прилогреконструкцијиисторијскогматеријализма,Срајево1985,стр.
251.

45 Аристотелукласификацијиобликавладавинепримењује,упоредо,двакритеријума–фор-
мални,дализаједницомвладаједан,неколицинаилисви;исадржински,далијевладавина
исправнаилиизопачена(Аристотел,Политика,Београд1970,1279bи1289b).

46 Ш.Монтескије,ОдухузаконаI,Београд1989,стр.1829.
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Усавременојполитичкојтеоријибројнисукритеријумизатиполо
гијувладавине.Каоглавникритеријумислуже:а)типпартијскогсисте
ма(једнопартијскиивишепартијскисистеми);б)типодносауструктури
државневласти(поделавласти,равнотежавласти, јединствовласти);в)
типинституционалнеконтролевласти(демократија,аутократија);г)тип
дистрибуцијеполитичкемоћи(плуралистички,монистички);д)типполи
тичкекултуре(патријархални,поданички,партиципативнодемократски);
итипмодернизације(диктаторски,олигархијски,репрезентативни)итд.47

Овом приликом, особито указујемо на инситутуционалне типове
контролевласти.Потомкритеријумупостоједваосновнатипавладави
не,атосу:аутократијаидемократија.Аутократијајетипнеограничене
или апсолутистичке владавине који означава владавинупојединацаили
малегрупељудисамовољомнадцелимдруштвом.Најизразитијиоблици
аутократијесу:деспотија,тиранијаидиктатура.Aдемократијајетипвла
давинекојисеунајширемиизворномзначењуможеодредитикаовлада
винанарода.

2.3.Демократија

Упрецизнијемодређењудемократијепостојеразличитасхватања,
којабитноуносеконфузију,наштасликовитоупозораваСартори:„Демо
кратијајепомпезноимезанештоштонепостоји’’.48Тимеонуказујена
рочитонапостојањевеликихпротивречностиизмеђупојмадемократија
ипраксемодернедемократије,измеђуантичкогполитичкогидеалаовла
давининародаиразличитихполитичкихрежимакојисусебетимименом
називали.Међутим,многиуказујунапотребуформулисањаминималне
дефиниције демократије и утврђивања основних стандарда који омогу
ћавајудасенекисистемназоведемократским.Тимесенеидеупотрагу
заидеалнозамишљенимциљевимакојетребадостићи,већусредствима,
процедурикојасепримењујеупроцесувладавине.Циљдемократије,по
томсхватању,јестесамдемократскипроцес,aтеоријадемократијеjeте
оријапраксе.49

Уформулисању неопходних стандарда који чине демократију, ве
ћинатеоретичарауказуједасуто:вишепартијскисистем,ширењеправа
гласа,тајностгласања,парламентаризамиодговорноствладепредпарла
ментом;независносудство;одвајањецрквеоддржаве;једнакостграђана
пред законом; поштовање слободе изражавањамисли,штампе, збора и
удруживања; заштитаправамањина;равнотежаизмеђувластииопози
ције;подељена,ограниченаикомпромисусклонаисмењивавласт.Узи

47 М.Матић;М.Подунавац,Исто,стр.139.

48 G.Sartori,Théoriedeladémocratie,Paris1958,str.3.

49 P.Corcoran,TheLimitsofDemocraticTheory,London1987,str.23.
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мајућиуобзирсвеовеелементеизгледадабисе,каонајсажетијамини
малнасавременадефиницијадемократије,моглаприхватитидефиниција
М.Липсета, по којој је демократија „политички систем који омогућава
регуларне уставнемогућности за промену властии друштвенемехани
змекојинајвећемделустановништваомогућавајудаутиченанајважније
одлукетакоштоимамогућностизбора’’.50Умодернојполитичкојмисли
указујесенапостојањевишемоделадемократијеи,сходнотоме,дајусе
различитедефинициједемократијеиливршекласификациједемократије
поразличитимкритеријумима.Међутим,овомприликом,особитоуказу
јемонатринајутицајнијатипадемократије,којичинеокосницуцелокуп
неполитичкемислиодемократији.Тосу:античкадемократија,либерална
демократијаиплуралистичкадемократија.

Античкадемократија.–Онајеосновнитипдемократијепремако
јојсукаснијенастајалеиупоређивалесеготовосветеоријскеиемпириј
скеконцепцијеодемократији.НасталајеустаројГрчкојгдесеполитика
разумевалакаоостварењеидејенајвишегдобра,правдеиопштекористи.
Тујеречољудскојтежњикасавршеностизаједнице,којасеусавршаваса
монепрекидномактивношћуњенихграђана.Политичкиживотодвијасе
уполису(граддржава)исамојеонподручјеслободеиједнакости.Полис
јерелативномалазаједница,којајесамазадовољаваласвесвојепотребе
(економске,културнеитд).Истовремено,полис једруштвослободнихи
једнакихграђана.Онислободнодискутујуојавнимстварима,водедија
логимеђусобносеубеђују,ањиховутицајувођењујавнихпословазави
сиодснагеиубедљивостиаргуменатакојимасеборезаодређенеставове.
Слободаграђанинаполисасадржанајеуњеговомpraxisu(врстаделања)и
lexisu(говор),каоосновнимсредствимањеговогутицаја.Политичкапра
ваималисусамоодраслимушкарци,староседеоци.Тимесеибројграђа
накојиучествујууполитичкомживотусвеонаоптималанброј.Учешћеу
јавномживотупретпостављалојеодносенепосреднеполитичкекомуни
кације,готоводомеђусобногпознанстваграђана.Полисјезаједницаиз
нутраповезанаобичајимаиантичкимвредностима,безцентралнеуправе
и контроле.Друго обележје грчких политичких заједница јесте раздво
јеностсферајавногиприватног.Полисобразујетипделатностииодно
сакојиважесамозаподручје јавног.Приватнасфераимасасвимдруга
унутрашњаправила.Заразликуодјавног,каоподручјаслободе,приватна
сферајеподручјенужности.ОнајеустаројГрчкојназиванаоикос,што
истовременозначипородицаидомаћинство.Поредакуоикосубиојепод
ређендиктатукућногдомаћина,оцапородице.Овденијеважиласлобода
ивештинајавнограсправљања,већзаконнадређеног,јачег.Ствариполиса
иствариоикосабилесустрогораздвојенекаоподручјејавногиподручје
приватног.Унутаровогразликовањапостојиивезаизмеђуовихподручја,
накојуАнаХарентуказује:„Оноликоколикојеуопштепостојаоодносиз
50 M.Lipset,PoliticalMan.TheSocialBasesofPolitics,NewYork1960.
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међуовадваподручја,природнојеважилодајенадмоћживотнихнужно
стиунутардомаћинствапредстављалапредусловзаслободууполису’’.51

Античка демократија почивала је на осећањима јавне дужностии
личневрлинеихрабрости,каоидубокојзависностиодприпадностипо
лису,односнозаједници.„Највећадостигнућаантичкедемократијебила
су дела у којима се потврђује одговорност грађана према заједници’’.52
Условизанастанаковогтипадемократијесу,премаХелду,пресвега:мала
идоступнадржава–град,робовскапривредаидомаћирадженаупри
ватномдоменукојиослобађајувремезазаполитичкоангажовањеијавне
дужностимушкарацаиограничавањеграђанстванарелативномалиброј
слободнихграђана.53Основлегитимацијеовогтипадемократијејестање
укомеграђаниуживајуједнакостдабивладаликаослободниидабисе
њимавладало.Основнаобележјаантичкедемократијесу:директноуче
шће грађана у остваривању законодавне и судскефункције; скупштина
грађана(агора)јеносилацсувереневласти,обимтевластиобухватасве
заједничке,јавнепословедржаве(града);вишеструкиоблициизбораљу
динајавнефункције(непосредниизбори,коцка,ротација);немаразлике
уповластицамаизмеђуизабранихносилаца јавнихфункцијаиобичних
грађана,осимзадужностивезанезаратиодбрану,ниједнафункцијапо
јединцунеможеприпадатидвапута;краткироковијавнеслужбезасве;
плаћањезараднајавнимфункцијама.54

Либералнадемократија.–Тојепредставничкадемократијауко
јој сви пунолетни грађаниимају право гласа имогу да бирају најмање
измеђудвестранке.Либералнадемократијафункционишеуусловимаза
гарантованихполитичкихслободаиграђанскихправа,тржишнеекономи
је,правнедржавеивладавинеправа,вишестраначкогсистемаиопштег
правагласа.Основнизахтевлибералнедемократијејеминималнадржава
ислободнотржиште.Изборисуосновлегитимитетадемократскевласти.
Либералнадемократијанастајеизмодификацијеначелафилозофијели
берализмасапринципимадемократије,посебнонаглашенимутрадицији
францускоглиберализма.УЕнглескојсудо,половинеXIXвека,преовла
даласхватањаодемократијикаоаутономијиииндивидуалнојслободии
одговорности, ауФранцуској,идејадемократијекаопартиципације, са
наглашенимтежњамакапопулистичкојвладавинииједнакости.Међутим
уобетрадициједелујуснажниутицајилибералнихидејакоједемократ
скеслободесмештајупретежноуполитичкусферу,докседосоцијалне
демократиједолазизнатнокасније.Америчкоискустволибералнедемо
кратијенастајеподутицајеменглескеполитичкетрадиције,али,посвојој
51 Х.Арент,Исто,стр.33.

52 М.Матић,Либерализам,популизамидемократија,Београд1992,стр.132.

53 D.Held,Modelidemokratije,Zagreb1990.

54 М.Матић,Исто,стр.132.
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отвореностипремаразниминтереснимиполитичкимгрупама,изражено
је каокомбинација либералнеиплуралистичкедемократије.Либерална
демократијаинсистиранаслободиличностиислободнихиндивидуалних
опција,насамореализацијинепоновљивих јединки,плурализмуидејаи
социјалномекспериментисању.

Либералне идеје о политичком уређењу друштва започињу поли
тичкомфилозофијомХобсаиМакијавелија,апотомЛокаиМонтескијеа.
ЗаједносаМонтескијем,Локјеразвиоиобразложиоопштипланоргани
зацијевластиукојојвластпремаграђаниматребадабудезаштитничка
(протективна –Хелд). То су идеје о подели и равнотежи грана власти,
теоријаприроднихправаиполитикауграницамаправа,судскаконтрола
уставностиизаконитости,каоинеприкосновеностсуда.Овимутемеље
њималибералнедемократије,значајандоприноспружиојесвојимдопу
намаЏејмсМедисон,творацамеричкогустава,којијеразрађиваоустав
нарешењазаштитеиндивидуаодстранеколективитета.Затим,Бентами
ЏејмсМилдопунилисуизорнеидејеолибералнојдемократијиоправда
њемлибералнедемократскедржаве,којаимафункцијудаосигуранеоп
ходнеусловезасвеиндивидуеданатржиштуследесопственеинтересе
безризикаполитичкогуплитањаидаприватноприсвајајусредства.Др
жавајенеутралниарбитарразмене,утакмицеињиховзаштитник.Исто
времено,колективнодоброможедаседокрајаостварисамоакосеин
теракцијаиндивидуаспроводикрозслободнуутакмицуиразмену.Друга
допунајезахтевзаконтролисаномиодговорномвладомкојаморабити
засновананаполитичкиммеханизмимаодговорностииконтроле,каошто
сутајниизбори,надметањепотенцијалнихпредставникаитд.Такосеус
постављаравнотежаправаимоћи, ауторитетаи слободе, аулогавладе
стичереалнуоснову.Сдругестранедабивладаоствариласвојеосновне
циљеве  издржавањељуди, изобиље, правнополитичку равноправност
исигурностонамора,путеммоћнедржавневластиињенеприменена
девијантнељуде,даосигура„гвозденудисциплину’’(Мил).Сузбијањене
послушностиидевијацијакојеугрожавајуприватнусвојинуислободну
тржишнуразмену,употпуностијеоправданокаоинтервентанафункција
државекојатимепотврђујесвојдемократскикарактер.

Либералнитипдржавејеонадржавакојатежиминималномуплита
њуупривредуидруштво,државакојаделујенаначелуlaisserfaire–la-
isserpasser,дакленаочекивањимамаксималнедруштвене,аособитотр
жишне,саморегулацијеистварањаамбијентаслободе.Зато,„либерална
демократијаможебитисамоограниченавладавина,јерсесвимелементи
мауоквирулибералнетрадицијепојединцимадајуправаипризнајупра
веднизахтевикоједржаваморапризнатиипоштоватиикојисе,уствари,
могуистицатипротивње’’.55Либералнимислиоципренаглашавајузначај
политичкихчинилацазадемократију,сматрајућидајелибералнаеконо
55 Џ.Греј,Либерализам,Подгорица1999,стр.97.
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мијасфера„политичкинеутрална’’иакоисторијскоискуствопоказуједа
сеунутартесфереодвијајупроцесидалекосежногнарушавањаиразара
њасоцијалнеиекономскеравнотежеидапотпунопрепуштањеекономске
сфере личним интересима убрзо укида постулате релативне друштвене
једнакости,атимеислободу,каосуштинусвакедемократије.

Либералнадемократијаиманајдужеисторијскоискуствоиона је,
саизвесниммодификацијама,најраспрострањенијиинајпопуларнијитип
владавинеусавременомсвету.Упосткомунистичкимземљамацентралне
иисточнеЕвропе,каоиувећиниземељауразвоју,успостављаселиберал
надемократијаинањенимпринципимаорганизујецелокупнодруштво.
Данашњојпопуларностилибералнедемократије,нарочитосудопринели
успеситржишнеекономијеуразвијнимземљамаЗапада,којасеповезује
саовимтипомдемократије,затим,глобализацијацелокупнихдруштвених
односа,аособитоекономскихиполитичких,иутицајсредставамасовних
комуникација.Сдругестране,либералнадемократијауземљамањеног
настанка (Енглеска,некеевропскедржавеиСАД),наилазинатешкоће,
јер„свевећибројљудипостајенезадовољанилииндиферентануодносу
наполитичкисистем’’.56ПремамишљењуДанијелаБела,какоистичеГи
денс,разлогјеутомештосувладенационалнихдржавапостале„сувише
маледабисеизборилесвеликимпроблемима’’,каоштосуутицајглобал
неконкуренцијенасветскомтржиштуилиуништењеживотнесредине;с
другестране,владесупостале„сувишевеликедабисеухватилеукоштац
самалимпроблемимапојединихградоваилиобласти’’.57

Плуралистичкадемократија.–Овајтипдемократијенастаојекао
демократскиодговортоталитаризму,алиикаоалтернативакласичнојли
бералнојдемократији.Постојеразличитиваријететиплуралистичкедемо
кратије,мећукојимасунајпознатији:полиархија(Р.Дал),58полицентрич
надемократија(Н.Бобио)59иконсензуалнадемократија(А.Лајпхарт).60У
заснивањуплуралистичкогтипадемократијеполазисе,усуштини,одми
шљењадасуидеалилибералнедемократијеураскоракусастварнимста
њемиемпиријскимпроцесимаусавременомдруштву.Томишљењеима
приличнодугутрадицију,јошодМедисонаиЏ.С.Мила.Онисматрајуда
јереалистичкаидејадемократскогпроцесаињенаемпиријскапотврдау
групнојполитицииинтеракцијамасањиховимпритисциманасредиште
власти,аненаглобалнимполитичкиминституцијамаињиховомодносу
премаграђанину,народуиликласи.

56 Е.Гиденс,Исто,стр.434.

57 Исто.

58 Р.Дал,Исто.

59 Н.Бобио,Будућностдемократије,Београд1990.

60 А.Лајпхарт,Моделидемократије,Београд,Подгорица2003.
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Носиоциполитикеуемпиријскомсмислу,премаплуралистима,јесу
групекојесеналазеуодносимахоризонталнограспоредамоћииутицаја,
анеухијерархијскојструктурипоретка.Изворииобиммоћигрупава
рирајуиусмеренисупремаразличитимцентримаодлучивања,причему
непостоји„највишицентармоћи’’.Радисеоинтересномпроцесукоји
резултираунагодбамаикомпромисимагрупа,причемусениједанинте
реснереализуједокраја.Плуралистичкимоделдемократијејезаснован
надисперзијимоћи,аненањенојконцетрацији.ТакојепоМедисону,а
потомиДалуиТруману,свакаполитичкавећинасамонумеричкаиве
штачка,анеизворнадемократскакатегорија.Политикаје,премањиховом
схватању,процескојимуправљамноштвомањинауместо једневећине,
којаможедавладаалинедаефективноисталноучествујеуплуралној
политициуправљањаиодлучивања.Тимесенеоспоравазначајинститу
ционалнихформилибералнедемократије,партија,избора,јавногмњења
итд.,алисеонепосебинесматрајудовољнимзастабилностдемократ
скогпроцеса.Многисавремениполитичкимислиоциуказујудаграђанеу
развијенимземљамаЗапада,аособитоСАД,неинтересујеилисеодбојно
односепремаполитици,аливећинањихкористислободноудруживањеу
разнеинтереснегрупезаостваривањенајразличитијихинтереса.Тоука
зуједасенерадиополитицикојасереализујепредвиђенимканалимаи
институцијама,већдасеполитикастварауоквируслободнообликованих
групаињиховихинтереса.Начинделовањатаквихгрупанијерегулисан
некимопштеважећимконвенцијамаиправилимаигре,већнепосредним
обичајима и договорима самих актера плуралног процеса,што му даје
обележјадемократскеспонтаности.Заговорнициплуралистичкедемокра
тијеизричитосматрајудајеинеучествовањеуполитицилегитимниоб
ликизначајанпозитивнифакторплуралистичкедемократије.Слободаод
билокојихобликасоцијалнепринудеипритисканаучешћеублажујеи
спречаваразнеобликефанатизованихпокретаивеликихгрупа,којимогу
унетисубверзивнетенденцијеудемократскипроцес.

Политикауплуралнојдемократијиодржава се збогбазичногкон
сензуса међу грађанима у постојећој политичкој култури. Она није ре
зултатнадметањаикомпромисамеђукомпетентнимелитама, већизраз
прилагођавањаелитаивођствапостојећимконсензусимаграђанаиосе
ћањуујавнимпитањима.Затојеплуралистичкадемократија,пресвега,
друштвенапраксасависокимспособностимаадаптације,анеизразспо
љашњихдетерминацијаи„модела’’,односно„процедура’’.Онајеспеци
фичанначинповезивањадруштваидржавеикорекцијалибералногтипа
демократије,којасеуосновиодупиресвакојтенденцијимонополизмаи
тоталитаризма.Међутим,плуралистичкитипдемократијенијеодговорио
намногесавременезахтевеинијеоднеопревагууполитичкомживоту.У
хемисферизападнихдемократијаонкоегзистирасалибералномдемокра
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тијом,нарочитоуСАД,идржавностраначкимкомплексом,укојемсејош
увекконцентришеогромнаполитичкамоћзаједнице.

2.4.Грађанскодруштво
Изразграђанскодруштвосеуполитичкојмисли,одњеногнастанка

пасведополовинеXIXвека,углавномизједначаваосаполитичкоморга
низацијомдруштвадржавом.Разумевањеграђанскогдруштвауњеговом
историјскомразвојунајчешћесевезивалозапитањасхватањаиостваре
њадемократске једнакостиислободе,променљиведруштвенеусловеи
појмовнаодређењауодносунаполитичкуорганизацијудруштва.Затосе
развојеммодернедруштвенемисли,превасходнолибералнеипросвети
тељске,диференцирањемдруштвенихустановаијачањемдржавногапа
рата,долазидораздвајањаграђанскогдруштваидржаве.Таквадистинк
цијабилајеизраженанајпреуделуГрађанскодруштво(1851)Вилхелма
Рила(WilchelmHeinrichRiehl),гдеонистиче„даграђанскодруштвони
поштонијеизједначеносаполитичкимдруштвом,дасепојамдруштва,
уужемсмислу,макакочестоондоистаможеводитипојмудржаве,ипак
моратеоријскиодвојитиодњега’’.61Дакле,грађанскимдруштвомознача
ванојеноводруштвокојесеуспостављалоналибералистичкимначелима
усвимобластимадруштвеногживота.Његовомнастанкунарочитосудо
принели:распадфеудалнихдруштвениходносаинастанакиндустријског
начинастварањаматеријалнихдобара,развојградова,успостављањено
вихобликадруштвеноекономскихиполитичкиходноса,секуларизација
друштва,каоивеликиутицајпросветитељскеилибералистичкеидеоло
гије. Зато се грађанскодруштвовезујеискључиво заполитички систем
либералнедемократије, јерdifferentia specifica либералнедемократије у
односунадругеполитичкережимејестењенапримарнаобавезадасепре
маграђанимаодносикаопремаслободнимиједнакимпојединцима.Та
кав услов претпоставља уређење целокупног друштвеног и политичког
животананачелималибералнедемократије,каоштосу:слободеиправа
човекаиграђанина,тржишнаекономија,легитимноистицањепојединач
нихинтереса,вишестраначкиипарламентарнисистем,поделавласти;и
тд.Утоммиљеу,каоиускладусаодређенимкултурноидентификациј
скимпростором,крозеволутивнепроцеседолазидостварањалиберал
нодемократскезаједнице,односнограђанскогдруштва.Такводруштво,
уодносунадржаву,имазнатнуаутономију,јерлиберализамразграничава
јавнусферудржавеодприватнеинтерактивностиграђанскогдруштвати
мешто „правноиинституционално стриктнонормиралимитедржавне
интервенцијеусфериприватногживота’’.62
61 Према:Ђ.Стојановић,Грађанскодруштво,Београд2006,стр.45.

62 Ђ.Стојановић,Исто,стр.5.
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Многиполитичкимислиоци,нарочитоодXVIIIвекапасведода
нашњихдана, бавили су се различитим аспектима грађанског друштва.
Хјум,ФергусониСмитсуистицаливажностекономскесфереуразуме
вањуграђанскогдруштва,указујућинанужностодвајањаекономскиход
носаодконтроледржаве,причемусуистицалидасуприватниинтерес
итржиштесаморегулишућеобластиграђанскогдруштва.Дидро,Волтер
иКантсуистицалиидејујавнесферекаопросторагдеприватнелично
сти,крозпроцесемногострукихиразличитихинтеракција,формулишу
збирнеинтересеипогледе,ањиховзаједничкиидентитетсеодређујекао
идентитетприпадникаграђанскогдруштва.Нарочитовеликидоприносу
дефинисањуи разумевању грађанског друштва, пружио је немачкифи
лозофХегел.Онјеграђанскодруштвосместиоусферуизмеђупороди
цеиуниверзалногморалногживотадржаве,такодасеонопозиционира
каоексклузивнасферапартикуларног,областкојукарактеришеиодређује
универзалниегоизамиекспресијаиндивидуалногинтереса.Истовреме
но, грађанско друштво, премаХегелу, имаинтегративне квалитете који
спречавајуњеговуаутономијуипотпунуиндивидуализацију.Тосуинсти
туцијеизобластијавногинтересакојерегулишуекономскеактивности,
затим:главнедруштвенекласе,професионалнеасоцијације,црква,обра
зовнадруштваиградскавећа.Такође,Хегелуказујеинанужностдасе
грађанскодруштвоконтролишеиограничаваизвршниморганимадржав
невластикакодржаванебиподлеглаутицајуслободнеигрепојединачних
интересаисубјективногмишљењаграђана,јер„државајесједнестране
спољашњанужностињиховавишамоћ,асдругестране,онајењихова
иманентна сврха’’.63Маркс, као имногињегови следбеници, грађанско
друштво је разумевао и објашњавао као буржоаско друштво, које је по
својојприродикласно,антагонистичкодруштвоионосеодржаваискљу
чивометодамасиле.УтеоријскојмислиXIXвекаграђанскодруштвосеу
суштиниупотребљавакаопојамсупротандржави,заповлачењеразлике
измеђуприватногијавногправа.

ТокомXXвекаграђанскодруштвонијеималобитнијуулогуудели
малибералнихполитичкихмислилаца.ТекшесдесетихгодинаXXвека
долазидоизвесногреафирмисањаконцепцијаограђанскомдруштву,нај
преукрилулевицезбогконцептуалнихдеформацијамарксизмаипраксе
комунистичкихтоталитарнихрежима.Крахомкомунистичкихрежимау
земљамацентралнеиисточнеЕвропе,крајемXXвека,почињудасеисти
чуидејеограђанскомдруштвуиистовременонастајемрежаразличитих
асоцијацијанезависниходдржаве, које суили експозитуре асоцијација
изиностранстваилиаутохтоне.Такозачетограђанскодруштвоуовимзе
мљама,какоуказујеТејлор(CharlesTaylor),„повезујеграђанеустварима

63 G.W.F.Hegel,Osnovnecrtefilozofijeprava,Sarajevo1989,str.378.
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одзаједничкогинтереса,акојебисамимсвојимпостојањемилиделат
ношћумоглодаутиченадржавнуполитику’’.64Овеасоцијацијесеборе
противарбитрарногирепресивногиспољавањадржаве,алиистовремено
иза:очувањеаутономностијавнесфере,гаранцијеличнихслобода,исти
цањепосебнихинтересакаолегитимних,задемократскепроцедуреупо
литичкомживотуисл.Сдругестране,Тејлоруказујеинафункционисање
грађанскогдруштванаЗападу,којеуизвеснојмерипостојиалисеитамо
онопоставља каоциљкоме треба тежити, без обзирана развијенумо
дернудемократскувладавину.Утомконтексту,Тејлористичетримоде
лафункционисањаграђанскогдруштванаЗападу.Првијеуминималном
значењу,грађанскодруштвоегзистиратамогдепостојеслободнаудруже
њакојанисуподтуторствомвласти.Другије,устрожијемодређењу,гра
ђанскодруштвопостојитамогдедруштвокаоцелинаможесамосебеда
структурираидакоординирасвојеактивностикрозслободнеасоцијације
грађана.Итрећимодел,ограђанскомдруштвусеможеговорититамогде
биудружењаузаједничкомнаступумоглазначајнодаодредедржавнупо
литикуилидаутичунањенсмер.ОвајпоследњиприступТејлорвезује
каоалтернативуилидодатакдругомзначењу.

Сажето одређењемодерног грађанскогдруштвамоглоби се озна
читикаосистемрегулисанихиправноуређениходносаграђана,грађан
скихасоцијацијаиинституцијадефинисанихкаоједносасвимаутономно
подручјекоје,каосвојглавниатрибут,носиспречавањеутицајаиарби
трарностиполитичкевласти.Сдругестране,грађанскодруштвосеможе
одредитиикаосвојеврснаподршкалибералниминституцијамаиподручје
отпорадоминацијидржавеукомесвојеместоналазеасоцијацијеразличи
тихуверења,ставова,интересаипраксе.Међутим,иакосуграђанскодру
штвоидржаваконцептуалнораздвојениентитети,онинемогуостварити
потпунуаутономијуумеђусобнимрелацијама.Држависенеможеодузе
тинужнасилакојајенеопходназаодржавањеопштегредаимира,каои
целокупнестабилностидруштва,алиистовременониграђанскодруштво
неможедасеразвијабездовољнојаке,организованеидемократскедр
жаве.Слаба,неорганизованаинефункционалнадржаваможебитивелика
баријерауактивностимаиразвојуграђанскогдруштва.Затосеусавреме
нимтеоријамаограђанскомдруштвуистичузалагањазаразграничењем
грађанскогдруштваимодернедемократскедржаве,каоипотребадасе
грађанско друштво и држава стално демократизују јер то јемеђусобни
условзавластитидемократскипросперитет.

64 Ч.Тејлор,Призивањеграђанскогдруштва,Београд2000,стр.10.
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3.Држава

3.1.Појаминастанакдржаве

Држава је основни и најважнији облик политичког организовања
друштва.„Савременочовечанствоживиуорганизованимполитичкимза
једницама–државама’’.65Државајеједнаоднајстаријихинајзначајнијих
друштвенихтворевина.Јошодсвогнастанкаонасенаодређенначинпро
жимасадруштвомиизазиванепрестанопажњумногихмислилацакоји
сунастојалидаоткријусуштинудруштвеногживотаиодносачовекаи
друштва(државе).

Појамдржава у словенским језицима потиче од глаголадржати
(власт,људе,територију),штоуказуједаједржаваонатериторијасасво
јимстановништвомкојудрживладарподсвојомвлашћукаосвојпосед.У
овомсмислусеизраздржавакористииуДушановомзаконику.Увећем
бројудругихјезиканазивзадржавујеизведенодлатинскогstatus(изкон
текстаstatusreiRomanae).Такавјекорененглескеречиstate,француске
etat,немачкеStaat,италијанскеstato,итд.Израздржавасеупотеребљава
удваосновназначења.Уужемсмислу,називомдржаваозначавасесам
државниапаратхијерархијскаорганизацијасастављенаодносилацадр
жавневластиичиновникакојиулазеусаставњенихразличитихоргана.У
ширемсмислу,поддржавомсеподразумевацелокупнодруштвообухва
ћеноједномдржавноморганизацијом,дакленесамодржавниапарат,него
итериторијаистановништвокојисуподистомдржавномвлашћу.Ово,
шире схватање државе је преовлађујуће у социологији. Дакле, основна
обележјадржавесу:1)територија,којаимапрецизноодређенегеографске
границедокојихсепростиредржавнавласт;2)становништво,којенасе
љаваодређенутериторију,поштујеуспостављенувластињенуполитику;
и3)суверенавласт,којасамостално,каоврховнавластнаодређенојтери
торији,сувереноуправљадруштвом.

Државајеполитичкаиисторијскатворевина.Онанастаје,умодер
ном смислу речи, токомXVI века, упоредо са јачањем грађанског дру
штва.ТојебилаапсолутнамонархијауземљамаевропскогЗапада,којаје
својимауторитетомстајалаизановихправаислобода,одекономскихдо
политичких.Онаје,каопрвамодернадржава,извршилаконцетрацијуи
централизацијувојне,управнеиправнозаконодавневласти.Апсолутна
монархијајеуспоставиластајаћувојскуипрофесионалнудржавнуупра
ву,најединственимправнимиорганизационимтемељима,уместораније
приватне, сталешке управе, са полуфеудалним и локалним обележјима.
Новадржавнауправапоказалаједелотворностдржавногапаратауусло
вимаслободногтржиштаидисперзијецивилнесфере.
65 Н.Пашић,Савременадржава,Београд1976,стр.279.
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Модернадржава,која јенасталапречетиривекауразвијенимзе
мљамазападнеЕвропе,ималаје,упросторномивременскомсмислу,вео
маразноврснеобликеиобележја.Учитавомтомразвитку,дветенденције
сучинилецентралнуперспективумодернедржаве:прва,доследнаинсти
туционализацијадржавеињенопретварањеунеутралнуструктурувла
сти;идруга,настојањедасекроздржавупомиризахтевзапунимјавним
ауторитетомдржавневластисазахтевомзапунимпоштовањемслобода,
праваидужностињенихприпадника,грађана.Државана једнојстрани
моразадржатимонополпринудедабисеосигуралаосновазанесметано
одвијање тржишне размене и друштвеног саобраћаја, уз гаранције без
бедностиличногипородичногживотаграђана.Надругојстранипотпуно
препуштање ових регулативних и принудних овлашћења државимогло
бидовестидопотенцијалноготуђивањадржавеоддруштваиугрожавања
грађанскихправаислобода.Суочавајућисесаовомдилемом,либерална
теорија јекаокључнуиновацијууњеномрешавањупонудилаинститу
цијурепрезентативневладе,уформипредставничкедемократијеипар
ламентаризма.Изаулогарепрезентативнихинституцијастајалесуидеје
природногправаиполитичкеједнакостисвихграђанауједнојдржави.

КрајXIXидругаполовинаXXвекапротичуузнакуновихтеориј
ских и политичких контроверзи око државе ињене улоге у развијеном
индустријскомдруштву.Те контроверзе замећу сеизмеђу теорије о од
умирањудржаве,којупропагирамарксизам,сатезомодржавикаокла
сноминструментуиоличењемполитичкоготуђењакојетребапревазићи
у будућој „бескласној асоцијацији слободних произвођача’’; и модерне
грађанскетеорије,саМ.Веберомначелу,којомсеуказуједадржаваније
самоизразкласнихсупротностиудруштвувећдалекосложенијихпотре
баипроцесанеопходнедруштвенерегулације.ПоВеберу,државасене
можесвестинакласнеодносе,нитијеонасамопродужетаккласнеструк
туреикласнихборбиудруштву,утомсмислудауинтересувладајуће
класештитикласнипоредак.Чакиакобисеудруштвуувеланепосредна
демократрија, улогу државе у комплексној стварностимодерне привре
деидруштванеможезаменитиниједандругиобликрегулисања,јерсу
у најважнијимпословима увек неопходни државни апарат и професио
налнабирократија.Увиђајућидасебирократскеструктуреудржависве
вишеразгранавајуијачају,Веберјеприхватиолибералностановиштео
потребиорганизованепротивтежемоћнојбирократскојдржави.Тупро
тивтежуВебер налази у приватном капиталу, такмичарском партијском
системуијакомполитичкомвођству(лидерима),којибирадилинајачању
националнемоћиипрестижаитакопредупредилидоминацијудржавног
чиновништваињиховуарбитрарноступолитичкимтоковима.Поредових
кључнихтеоријскихконцепцијаодржави,постојијошмноштводругих
теоријакојесемогуразличитокласификовати.66

66 Каонајпознатијетеоријеосуштиниинастанкудржавенајчешћесенаводе:1)етичкорацио
налистичке,2)патријархалне,3)теистичкетеоријеилитеоријеобожанскомпореклудржав
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3.2.Структурадржавневласти

Основнакарактеристикасавременедржавејестепостојањенизаор
ганаиинституцијакојивршеодређенефункцијевласти.Међутиморга
нима,одпосебногсузначајаоникојимајеповереназаконодавнаиизвр
шнафункцијаиливласт.Организованавластсенеможезамислитибез
регулативе и извршења.Овефункције суњен витални услов.Положај,
карактер и односи институција које врше овефункције су од основног
интересаизначајакакозакарактерисуштинуједногполитичкогуређе
ња,такоизањеговуефикасност,анарочитозаефикасноствласти.Упо
литичкомконституисањусавременедржавепостоједваосновнасистема
организацијевластикојиполазеодначелаподелевластиназаконодавну
иизвршнувласт,каоинасудскувласт.Тосупарламентаризамипредсед
ничкисистем.Поредовихосновнихсистемапостојеиразнимешовитии
неиздиференциранисистеми.

Основниоблицидржавневласти.–Тосу:законодавнавласт,извр
шнавластисудскавласт.

Законодавнавластјевластдоношењазакона.Тојенајважнијавласт
удржави,поштосуизвршнаисудскавластдужнедаседрже законау
свомрадуидапримењујузакон.Међутимзаконодавнавластнијеувекпо
стојалајернисуувекпостојализакони.Унеразвијенимдруштвимауглав
номнепостојеопштиакти(закони),већсамопојединачни.Законскавласт
јенасталаизпотребедасеопштим,унапредпрописаним,правилимаре
гулишецелокупнаделатностдржавнихорганаиграђана.Утрадиционал
ним друштвимаживот грађана ифункционисање друштвених институ
цијабилојерегулисанообичајима,моралнимнормамаитекделимично
правилимакојасубилаповременоиздавана.Заделатностдржавнихорга
нанисубилапрописананикакваправила.Развојемдруштванастајеисве
већасложеностдруштвениходноса,којисусебрзомењали,штојенамет
нулопотребудасетиодносирегулишустабилнимправилимакојаимају
општикарактер,правилимакојаћебитиподједнакопримењиванауистим
случајевимаикојаћебитиунапреддонета.Постаје,дакленеопходнода
државасвојимпрописимасамарегулишетеодносе.Танеопходноствезу
јесеепохупрелазатрадиционалногуиндустријскодруштво,каданастаје
савременадржавакојаспроводиширокузаконодавнуделатност.Закони,
каоопштапрописанаправила,требадасеприменеуживоту,удруштве
нимодносима.Натоуказујумногимислиоци,аособито,даљудитреба
стварнодасепонашајупозаконима,штозначидањихтребадапримењу
југрађаниусвојиммеђусобнимодносима,каоиуодносимасадржавом.

невласти,4)објективноидеалистичке,5)биологистичкоорганистичке,6)теориједруштве
ногуговора,7)теоријесиле,8)функционалистичкеи9)марксистичкетеорије.
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Сдругестране,правилакојасеодносенараддржавнихорганатребада
примењујусамидржавниоргани.Затосеопштаправилаиззаконаконкре
тизујудаљеууправнимисудскимактимадржавнихорганаиуправним
пословиманедржавних субјеката.Односиизмеђу законодавнеидругих
државнихвластимогубитиразличитоуређени.Одначинауређењатих
односазависиобликдржавневласти.

Извршнавластјеобластдржавневластикојаизвршавазаконеидо
носиправнеактепотребнезањиховоизвршење.Тосуобичноактиуправ
неилисудскеприроде(уредбе,одлуке,пресудеитд).Извршнавластсвојим
правнимактимаконкретизуједиспозицијеопштихзаконскихнорми,ства
раусловезаприменузаконаилинепосреднопримењујезакон,апосебно
актефизичкеидругепринуде,пасезатоназиваиизвршноуправнавласт.
Извршнавластобухватасвеосталедржавневластисемзаконодавне.У
парламентарномсистему,којијеуспостављеннапринципуподелевласти,
извршнавластповеренајеистовременошефудржавеивлади.Шефдр
жавејетитуларниносилацвласти,астварнаизвршнаиуправнафункција
поверенесувлади,којауживаповерењепарламента.Упредседничкомси
стему,извршнавластјеповеренапредседникурепубликеилидржаве.У
складусаовимсистемомпредседниктребадабудебираннепосредноод
народа,алипредседничкисистемможепостојатиикадапрадседникаби
рапредставничкотело(парламентилискупштина).Ускупштинскомси
стему,којијеуспостављеннапринципујединствавласти,извршнувласт
вршискупштинапрекоодређеногтела(савет,извршновећеисл).

Судскавластсеостварујеуопштемсистемудржавневласти,јерсу
судовисамодеоапаратадржавневластиисвојомделатношћуостварују
општециљевеиинтереседруштва. Зато се тешкоможе говоритионе
којаутентичнојсудскојвласти,већ,пресвега,осудскојфункцијикојасе
остварујесагласнопринципимаитежњамадржавневласти.Истовремено,
судствојеиједанобликизвршневласти.Утомконтексту,зафункциони
сањесавременедржавенајважнијејеначелоонезависномсудству,којесе
огледауфункционалнојнезависностисудоваоддругихдржавнихоргана,
безобзирадалисерадиоуправним,извршнимилизаконодавниморга
нима.Ниједан државни орган, по начелу независног судства, није над
лежандасудуиздајенаредбеиликакведругесугестијекакодасуди.То
правонемајунизаконодавнатела(парламенти,скупштине),којадоносе
законскепрописе.Начелонезависног судстваналази своје оправдањеу
друштвеномзначајуправосуднефункције.Судовиодлучујуоживоту,сло
боди,имовинииугледуграђана,каоиоуставностиизаконитостиодређе
нихаката(уставнисудови).Затојенужноспречитинезаконитостњихових
одлука која бибилапроузрокованаутицајимадругихоргана.Гаранције
за остварење начела независног судства леже пре свега у организацио
нојодвојеностисудоваоддругихоргана.Уизвеснимправнимсистемима,
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радиостваривањаовогначела,гарантујесеуизвеснојмериспецифични
статуссудаисудија.

Организацијадржавневласти.–Уполитичкомконституисањуса
временихдржавапостоједваосновнаорганизационаначеланакомепо
чивају одређени системи власти. То су: начело поделе власти и начело
јединстваиликонфузијевласти.

Поделавласти.Овоначелонасталојеупроцесуконституисањаса
временедржаве.Његовутемељивач јеЏонЛок.Онсезалагаозалична
права човека, али је, уједно, бранио и интересе приватне својине. Зато
јеуказиваонапостојањетривластиисматраодабезнезависногсудства
које„изричеправо’’немасигурногправасвојинениосновнихправачо
века.ПремаЛоку,усистемуподелевластиаристократијаимонархбиза
држали представљање државе и извршну власт, а буржоазији и народу
бисеобезбедилоодговарајућеместоиучешћеупредставничкимтелима
(парламенту).67РазрађенутеоријуоподеливластидефинисаојеМонте
скије.Онјеполазиоодидејеслободеињеноостваривањејевезиваоза
одређенуједнакост.Истакаојепринциппремакомезаконодавнаиизвр
шнавласттребадабудумеђусобноодвојене,јербисвакоњиховосједи
њавањеурукамаједногчовекаилителадовелодотиранијеинасиља.А
судскојвластијепредвиђаодопунскуиспореднуулогу,јерона,поњему,
нијеправавластитребадабудеподконтроломпарламента.Монтескије
је сматраодаизвршнавласт требадаприпаднемонарху, а законодавна
властдабудеподељенаизмеђународаиплемства.68Оватеоријаималаје
прогресивникарактер,јерјезначилаограничењеапсолутизмаиподсти
цајзаразвојслободе.Онајепосталаједнаоднајвећихинајутицајнијих
политичких теорија и један од најзначајнијихмеханизама организације
демократскевласти.Упракси,поделавластипостајеправнотехничкона
челорасподелеправнихфункцијаиуређивањеодносаизмеђузаконодав
них,извршнихисудскихоргана.Тојенаметнулоипотребудасепоједини
државниорганиспецијализујузавршењеодређенихфункцијакакобиих
штоуспешнијеиефикаснијеобављали.Уидеалномконцептуправнотех
ничкеоперационализације,поделавластибилабиостваренаондакадаби
вршењесвакеодтривластибилотакоорганизованодасвакувластвр
шиискључиво само једанорганили системоргана,потпунонезависно
оддругадваоргана.Ованезависностсесастојииздваелемента.Прво,
органиниједневластинесмејусемешатиупостављањеилисмењивање
органадругихвласти;идруги,органиниједневластинесмејусемешати
уделатносторганадругихвласти,штозначиданемогупоништаватиакте
којебионидонелинитииммогуиздаватинаредбекаквеактедадонесуи,
67 Видети:Џ.Лок,Дверасправеовлади,књ.III,Београд1978.

68 Видети:Монтескије,Одухузакона,исто.
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разумесе,јошмањесамимогудоносититаквеакте.Уполитичкомкон
ституисањусавременедржавепостоједваосновнасистемаорганизације
властикојиполазеодначелаподелевласти.Тосупредседничкисистем
ипарламентаризам,мада се запарламентаризамчестокажеда јеизраз
системасарадњевласти.Режимподелевластијенајдоследнијеизведену
председничкомсистемуСАД,арежимсарадњевласти,упарламентарном
системуЕнглеске,укомеосновнувластчинивлада,ифранцуски(доПете
Републике)укомеосновнувластчинипарламент.Поредовихосновних
системапостојеиразнимешовитиинеиздиференциранисистеми.

Јединствовластије,такође,једноодорганизационихначеланако
мепочивајуодређенисистемивласти.Подјединствомвластисенајчешће
подразумевасједињавањесвихфункцијавласти(законодавне,извршнеи
судске)уједноморгану.Постоједваобликасистемајединствавласти.У
првом,једандржавниорганпостајеапсолутниносилацсвихфункцијау
системувласти,вршећиихнепосредноилипрекосвојихорганакојису
муфункционално,организационоихијерархијскипотпуноподређени.То
јеобликконцетрацијеимонополизацијевластиуједномносиоцу.Такав
системвластиодређујесекаоаутократски,односнокаотипнеограничене
илиапсолутистичкевладавине,којиозначававладавинупојединацаили
малегрупељудисамовољомнадцелимдруштвом.Другиобликсистема
јединствавластијекадајеједанјединственхијерархијскиоргануређенса
низоморганаукомесвакувластвршипосебанорганилинизоргана,али
такодасе једанодтихпосебнихорганакојиврши једнувласт (обично
законодавниорган)налазиизнаддругихиделимичновршиидругедве
власти.Уовомслучајуносилацјединствавластијепредставничкиорган
(скупштина),којијеизабранкрозодређену(прописану)процедуру.Такав
системвластисеодређујекаоскупштинскисистем.Најизразитијипри
меритаквогсистемазабележенисууисторијизавремевладавинеКон
вентапослеФранцускереволуције(17921794)исистемПарискекомуне
од1871. године,каоирежимикојисууспостављенипослеОктобарске
револуције (совјетскисистем)искупштинскисистемусоцијалистичкој
Југославији.69

3.3.Класификациједржаве

Постоји мноштво различитих класификација државе, међу којима
доминирају: а) према организацији државне власти; и б) према класној
суштинидржаве,што јеизраженоумарксистичкојсоциологијигдесе
тип државе одређује према владајућој класи (робовласничка,феудална,
буржоаскаипролетерска).Критеријумизакласификацијудржавапрема

69 Ј.Ђорђевић,Исто,стр.577590.
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организацији власти најчешће се узимају: облик владавине, облик дру
штвеногуређењаисистеморганизацијевласти.

Премаобликувладавине,државеседеленамонархијеирепублике.
Монархијесудржавеукојимафункцијушефадржавевршефизичкалица
којатопостајунаслеђемитуфункцијувршедоживотно.Монархијемогу
битинеограниченеиограничене.Неограниченеилиапсолутнемонархи
јесуонемонархијеукојимајевладарједининосилацсувереневласти.У
ограничениммонархијамавластмонарха је ограниченанародномскуп
штиномиуставом.Монархијеукојимасумонарсиограничениуставом
називајусеуставниммонархијама.Уставнемонархијемогубитипарла
ментарнеидуалистичке.Упарламентарниммонархијамамонархвлада
алинеуправља.Онимарепрезентативнуфункцију,астварнувластима
парламент.Удуалистичкиммонархијамавладарсеналазиначелууправ
нихоргана.Онпостављаиотпуштаминистре.Утаквојситуацији,управ
ниорганизависеодвладара,анеодпарламента.Монархије,каооблик
владавине,усавременомсветунемајувећизначај,већиномсууставнеи
изражавајусимболполитичкетрадицијепојединихнарода.Републикесу
државеукојимајешефдржавепостајеизбором.Поначинуорганизације
ивршењувластиразликујусерепубликесаскупштинскимсистемомире
публикесапредседничкимсистемом.Ускупштинскомсистемутежиште
властисеналазиускупштини,ашефудржавеприпадаспореднаулога.
Упредседничкомсистемутежиштевластисконцентрисанојеуфункцији
председникадржаве,причемупредседникискупштинаупоредообавља
ју свакисвојеуставомутврђенефинкције власти.Опредељење за један
илидругиобликрепубликеутичевећибројдруштвенихфактора,одкојих
сунајважнијионикојиизражавајуисторијскеоколностиукојимасеовај
обликуспостављаитежњазадоследнијимостваривањемдемократских
односа.

Према облику државног уређења, који је одређен односомизмеђу
органавластиудржави,постојиподеладржавана:просте(унитарне)и
сложене(федерације,конфедерације).Простаилиунитарнадржавајеона
државаукојојуставомнемапосебнодефинисанихдруштвенихзаједни
ца,побилокомоснову,иуњојцентралниорганивластивршевластна
целојдржавнојтериторији.Овајобликдржавногуређењајезаснованна
организациономначелухоризонталнеподелевласти.Сложена(федерал
на)држава,илидржавназаједница(конфедерација),јеонадржаваукојој
сепојединимњенимделовима,груписанимуцелинепоразличитимосно
вама(националној,историјској,географској,политичкој,економској,вер
ској,културнојитд)дајемогућностдауоквируодговарајућихзаједница,
уодређеномстепену,самосталноуправљају.Притомјезатаквезаједнице
карактеристичнодаонепредстављајухомогенуцелину,којаимаобележја
друштвенезаједнице.Овајобликдржавногуређењајезаснованнаорга
низациономначелувертикалнеподелевласти.Уконфедерацијиовона
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челојепримењеноувећемстепену,ауфедерацијиумањем.Положаји
надлежностчланицафедерацијеиликонфедерацијеуређујесеуставом.

Премаорганизацијивласти,државесекласификујунаонесасисте
момподелевластиинаонесасистемомјединствавласти.Отомејевећ
билоречи.

У савременом друштву улога државе је неупоредиво већа и обу
хватнијанегоикадараније.Речје,пресвега,опостиндустријским,сло
женим, друштвима  друштвимамилионскихмегалополиса, гигантских
корпорација, транснационалних интеграција, развијених и усавршених
комуникацијаиинформационихсистема.Удржавитаквогдруштва,тзв.
државиблагостања,концентришесевеликамоћ.Тамоћсадржанауње
нојекстензивностиимултифункционалности.Тенденцијскионаобухвата
свепоредруштваподвргавајућиихсистемскомделовању.Утомконтек
сту улога државе се претвара у стручноуправну делатност различитих
државних агенција које уређују односе у разноврснимподручјима дру
штвеногживотапривреди,образовању,социјалномстарању,здравстве
нојзаштити,културиијавномживотууопште.70Моћдржавеблагостања
проистичеизнеколикоосновнихкарактеристикасавременедржаве:она
имамонополдоношењаопштеобавезнихправилапонашањаи способ
ностдањиховуприменуобезбедиупотребомрепресивногапарата(војске
иполиције);њенаснагазаснивасенасвевећојинтервенцијиуекономски
живот;онасенаодређенначинјављаикаотутордруштватимештоњен
апаратвршипрерасподелупутемопорезивањаитимеобезбеђујесредства
завршењеразнихобликасоцијалнезаштите;онавршивеликиутицајна
радобразовнихикултурнихинституцијаиостварујеконтролунадсред
ствимамасовнихкомуникација;врховидржавногапаратаиполитичких
странакасамосталноодлучујуопитањимафункционисањаиразвојадру
штва.Овекарактеристикенајразвијенијихдржавапопримајусвевишеи
другесавременедржавеусвету.Савременадржавасвевишејачаиима
свеизраженијуулогуудруштву,алисеистовременоисвевишеуказујена
потребуконтроледруштванаддржавом.

Кризадржавеблагостањазапочелајеседамдесетихгодиназбогпре
великихочекивањадруштваусветузахваћеномкризомисвеобухватно
шћудржавнеконтроленадукупнимдруштвенимживотом.Утојситуа
цијисвевишедолазедоизражајатеоријеокритицидржавеблагостања
итражењуновихрешењаообуздавањудржавеилитеориједемократске
државе.71Премаовојтеорији,друштводабиостварилоконтролунаддр
жавом,организацијадржаветребадасезасниванадвапринципа:принцип
поделевластиипринципнеутралностијавнеадминистрације.Примена
првогпринципатребадаомогућиограничавањедржавнемоћи,априме

70 J.Habermas,Problemilegitimacijeukasnomkapitalizmu,Zagreb1982,str.918.

71 Видети:М.Печујлић,Савременасоциологија,Београд1991,стр.175178.
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надругог,даобезбединезависностдржавногапаратаодекономскихмоћ
никаиполитичкихстранакакојесемењајунавласти.Затим,истичесе
потребаструктурнограстерећењадржавемногихактивностиуправљања
усферидруштвеноекономскихисоцијалниходносауимењиховогвра
ћањаприватномпредузетништву,каоиповећанепартиципацијецивилног
друштванаживотнимпитањимакојасевишенемогуефикаснорешавати
систематскимдржавнимуправљањем.Тојеширокиспектарпитањаод
привредепрекосоцијалнихпитањадоекологије.

4.Политичкисубјекти

4.1.Политичкестранке

Основнисубјектиуполитичкимпроцесимасудруштвенегрупераз
личитихобликаорганизовања,одкојихсунајзначајнијеполитичкестран
ке.Политичкестранкесупарцијалнедруштвенегрупекојенастајуради
ангажовања у политици, или прецизније, то су политичке организације
усмеренекалегитимномосвајањувласти,поправилукрозизборнипро
цес.

Појамполитичкастранкаилипартијаимаширокуупотребуусвако
дневнојдруштвенојиполитичкојкомуникацији.72Странкесуполитичке
институцијемодерногдобаисматраседасунасталепослеамеричкеи
францускереволуције, развојемпарламентаризмаиизбора.УАмерици
супрвестранкеформиранекрајемXVIIIвека,анаизборима1792.године
наступилесуФедералистичкаиДемократскоРепубликанскастранка.У
западноевропским земљамастранке сунасталепочеткомXIXвека.По
степенимширењемправагласаипорастомзначајаизборнихскупштина,
политичке странке су постале организације са сталним чланством. До
XIXвекаонесупостојалесамоузачећу,попутвиговацаиторијеваца,у
Доњемдомубританскогпарламентаилијакобинциижиродинциускуп
штинама Француске револуције. У Србији извесни зачеци политичких
странакауочавајусечетрдесетихгодинаXIXвека,увремеУставобрани
тељскеопозицијеМилошевомрежиму.ТокомXIXвека,почелојеоснива
њеполитичкихстранкаиуземљамаЛатинскеАмерике,АзијеиАфрике,
анајвећибројњихоснованјетокомXXвека,штосепоклапасаборбом
овихземаљазањиховоослобађањеодколонијалнезависности.Оснивање
политичкихстранака темељисенаполитичкимслободамаиправимау
чијемјесредиштуслободаполитичкогизражавањаиправонаполитичко
72 Усрпскомјезикусепаралелноупотребљавајуизразистранкаипартијауистомзначењу.

Чининамседаприродинашегјезикавишеодговараизразстранказаозначавањеорганиза
цијеполитичкихистомишљеника.Такосеовајизразкоднаскористиоддавниназаознача
вањеполитичкеорганизације(С.Јовановић,Ј.Продановић,Р.Лукић,Д.Јанковићидруги.
Такође,изразстранкаимашируупотребуипреовлађујеусоциолошкојиполитичкојлите
ратури.
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удруживање.Означајуовихслободаиправазаразвојдемократскогдру
штвауказивалисумногимислиоци,анарочитоБенџамин,МилиТоквил.
Затополитичкестранкеимајузначајнуулогууостваривањудемократског
политичкогсистема.

Политичкестранкесуорганизованедруштвенегрупе.Онесудобро
вољне,релативнотрајнеорганизацијеидејнихиполитичкихистомишље
ника,чијијециљпреузимањеивршењедржавневласти,илибаручешће
уњојилисталанутицајнањурадизаштитеиостварењаодређенихинте
ресауоквируједнеидеолошкеконцепцијеоопштојдржавнојполитиции
заједничкиминтересимадруштва.Странкесу,поправилу,трајнеинсти
туцијеукојимасеодвијанизполитичкихактивности,каоштосумоби
лисањечланства,фиормулисањециљева(идеологије),решавањеконфли
ката,доношењенормиоустројствуиначинурада,изборфункционераи
чиновникаитд.Политичкестранакеимајусвојеконститутивнеелементе,
начинорганизације,ауполитичкојструктуридруштвапостојестраначки
системиукојимастранкефункционишу.

Уконститутивнеелементеполитичкихстранаканајчешћесеубра
јају:чланство,којесеформализујепопуњавањемприступницеилиупи
сом, чланском картом, плаћањем чланарине и поштовањем страначког
програмаидисциплине;руководство,којеуцелиниилинанивоутери
торијалнеорганизације,представљаузаккругљудиионоимапресудан
утицајнаодлукеидистрибуцијумоћиу странци,нарочитоонокоје се
налазинаврхупирамидеоличеноустраначкомлидеру;организација,која
обухвата унутрашњемеханизме деловања, начин организовања и доно
шењаодлука,атојепредоченоустатутустранке;иидеологија,којачини
„системуверења,идејаипредставаодруштвуиоуређењудруштвених
односакрозкојидруштвенегрупе(класеислојеви)изражавајусвојеин
тересе’’.73

Начинорганизације политичких странака одређен јењенимполи
тичкимциљевима.А„организацијастранкепредстављасистемвезаиод
носаукојеулазечлановитокомутврђивањаилиреализацијеполитике,
ставоваиодлука’’.74Усвакојстранципостојиподеланадлежности,права
иобавеза.Дабиосвојилевластизадржалесенавластиакосујеосвојиле,
странкесеорганизују,утврђујуправаиобавезечлановаируководства,као
исистемвезаиодноса.Значајнијаулогастранкеуполитичкомсистему
захтеваиразвијенијуњенуорганизационуструктуру.Уређивањеодноса
устранциизмеђуруководства,одлидерастранкедопредседникамесног
одбора,члановастранкеистраначкогапаратарешавасеначиноморгани
зовања.Уколикосустранкемасовнијеутоликојепитањењиховеоргани
зацијесложеније.Начинорганизовањастранкеуглавномзависиододноса

73 В.Гоати:„Политичкепартије’’,Енциклопедијаполитичкекултуре,Београд1993,стр.851.

74 Р.Смиљковић,Организацијеиполитика,Београд1985,стр.80.
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измеђучлановастранкеињиховогвођства,каоичврстиневезечланова
застранку,односноњиховопоистовећивањесастранком.75Уначелуод
носизмеђучлановастранкеињеногвођстваможебитиаутократскиили
демократски.Ауторитарнестранкесустрогоцентрализованеиуњимаје
власт руководећегцентранад чланствомпотпуна.Демократске странке
допуштајувећистепенсамосталностичланстваипостојањеунутрашњих
фракцијаиструја.Иуједномидругомобликустраначкиходносаможе
серазликовативећиилимањистепенаутократије,односнодемократије.

Страначкисистемиукојимаполитичкестранкемогупостојатииде
ловати,најчешћесеозначавајукаоједностраначки,двостраначкиивише
страначки.Једностраначкисистем,илиполитичкисистембезопозиције,
значизабранупостојањадругихполитичкихстранака.Првиједностранач
кисистемнастаојеуСвовјетскомСавезу,наконОктобарскереволуције,а
такавсистем,саразличитиммодалитетима,функционисаојеиуземљама
„реалногсоцијализма’’иуЈугославијидо1990.године,каоиумногим
економскинеразвијеним земљама.Двостраначки систем заступљен је у
земљамагдепостојетрадиционалнодведоминантнеполитичкестранке
(КонзервативнаиЛабуристичкауВеликојБританији;КонгреснаиДемо
кратскауСАД)ионеуизборнимциклусимачестомењајуулогестранке
навластиистранкеуопозицији.Заизбореутаквимстраначкимсистеми
макажеседасеони„заснивајунапринципупобедникузимасве.”76Више
страначкисистемјетековиналибералнедемократијеионфункционише
уразвијенимземљама.Абројполитичкихстранакаиодносиизмеђуњих
зависеодзаоштреностисоцијалнихконфликатаудруштву,затимодподе
љеностидруштвапонационалној,религијској,раснојирегионалнојосно
ви.Уколикоунекомдруштвупостојеснажносупротстављенедруштвене
групеформираненапоменутимосновамаондајеизвесноповећањеполи
тичкихстранака.

Друштвенаулогастранакаусавременимдржавамадемократскогти
пасастојисеуњиховомпосредовањуизмеђупојединцаидржаве,односно
државнеорганизације.Онеслуже,какоосвајању,такоиконтролидржавне
власти.Усуштинидвесуосновнефункцијеполитичкихстранака:Прва,
борбазаосвајањевласти;идруга,идеолошкоосмишљавањетеборбе,од
носностварањеидеологије.Функцијеполитичкихстранакареализујусе
уодређенимдруштвеноекономскимиисторијскимусловимаконкретног
друштваштоможедаутичеинањиховоостваривање.Усклопуовихсу
штинскихфункција,могусеутврдитиинекедругефункције,каоштосу:
политизацијадруштва,уобличавање јавногмњења, стварањеполитичке
идеологије,мобилизацијачланствазаосвајањевласти,учешћеуизбор

75 Видети:С.Антонић,Елита,грађанствоислабадржава,Београд2006,стр.155183.

76 Е.Гиденс,Исто,стр.436.
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номпроцесу,вођењекадровскеполитике,вршењевласти,акосеонаосво
јиилиутицајнавластуколикосестранаканађеуопозицији.

4.2.Друштвенипокрети

Друштвенипокретисуусуштинипојавамодерногдоба.Онисеја
вљајуупоредосаосвајањемдемократскихправаиширењемпростораза
политичкеслободеграђана.Усавременимдруштвимадруштвенипокрети
чинезначајнеполитичкесубјектеиважнечиниоцедруштвенединамикеи
социјалнихпромена.Појамдруштвенипокретмеђупрвимајеусоциоло
гијуувеоЛоренцШтајнполовиномXIXвека,77азаАленаТуренасоцио
логијаусредиштусвојихистраживањаимадруштвенепокрете.78Постоји
мноштворазличитиходређењадруштвенихпокретанарочитокодсавре
менихсоциолога,попутБотомора,Хеберлеа,Туренаидругих.Усвимиз
учавањимадруштвенихпокретапостојинеколикозаједничкихобележја
којасенајучесталијеистичу,атосу:даједруштвенипокретјавнаидо
бровољнаакцијаљудипрожетаделатномутопијом;дапредстављанајсна
жнијиобликколективногделовањаљуди;даизрастаизнезадовољених
потребаиизражаваодређенесукобеинтереса;дапокрећерешавањенеког
друштвеногпитањаодширегзначаја;даизражавапокушајдасеоствари
заједничкиинтересилипостигнезаједничкициљкрозделовањеизванпо
стојећихинституцијаида,усуштини,тежидруштвенимпроменама.Као
реакција на друштвенепокрете, понекад се јављајуи антипокрети који
иступајууодбрануstatusquo.79Поредтога,антипокретимасеозначавајуи
покретикојиустајууодбранупостојећегпореткаиликојиугрожавајуде
мократију,каоипокретирелигијскеискључивости(панисламизам)или
оникојиводеуирационалностимистику.

Постојеразневрстедруштвенихпокрета,ауновијевремејенаји
зраженијаподеланакласичнеинове(алтернативне)покрете.Укласичне
покретеубрајајусепокретинасталиуиндустријскомдруштвуионисука
рактеристичнизаXIXипрвуполовинуXXвека,међукојимасураднички
инационалнипокретинајзначајнији.Новимдруштвенимпокретимаозна
чавају сепокретинасталиупостиндустријскомдруштву,напрелазуиз
просперитетнеукризнуфазуразвојадруштва,наконшесдесетихгодина
XXвекаодпокретазаграђанскаправаистудентскогпокреташесдесе
тих,феминистичкогпокретаседамдесетих,прекоантинуклеарнихиеко
лошкихпокретаосамдесетих,пасведопокретазаправахомосексуалаца
деведесетих.

77 В.Павловић,„Друштвенипокрети’’,Енциклопедијаполитичкекултуре,исто,стр.274.

78 Видетишире:А.Турен,Социологијадруштвенихпокрета,Београд1983.

79 Покретзаправоженанаабортус,произвеојепокретактивиста„правонаживот’’,којисусе
противилиабортусуисматралидагатребазабранити.
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Сматраседасуновидруштвенипокретипродуктдруштвакаснемо
дерностиидаширењеновихдруштвенихпокретаодражавановеризике
скојимасесуочавасавременодруштво.Постојећеполитичкеинституци
јесветежесеносесновимизазовимаинисуустањуданађурешењаза
многеновепроблеме,каоштосу:проблемиживотнесредине,опасности
однуклеарне енергијеи генетскимодификованихорганизама, снажном
утицајуинформацијскетехнологије.Затосечестоидогађадаполитичке
институцијеигноришуилиизбегавајударешавајутепроблемедокнепо
станесувишекасно.Сдругестране,свевишедолазидоизражајаповећа
нипритисакирепресијадржавеиотуђенихполтичкихивојнихапарата,
јачајунеоконзервативнеснагеиидеологије,такодајесавременичовексве
вишеизложенновимоблицимадоминацијеирепресије,свејевишекон
тролисаниманипулисан.Токодљудиствараосећајда„губеконролу’’над
својимживотимауусловимабрзихпроменаисвевећихризика.Поједи
нацсеосећанесигурно,изолованоибеспомоћно.Вераутрадиционалну
политикуињенеинституцијејењава,такодаљудиувиђајудасеморају
личноангажоватиидасемноговишеможепостићинепосреднимдело
вањемиучешћем,негоослањањемнаполитичкеустановеиполитичаре.
Затоновидруштвенипокретинаглојачају,постајусверазноврснији,ма
совнијиитериторијалносвешири,анекиодњихсвевишедобијајуинтер
националникарактер(еколошки,антинуклеарни,мировни,антиглобали
стичкиитд).Развојуиефикасношћуделовањановихдруштвенихпокрета
нарочитодоприносиинформацијскатехнологија(интернет,мобилнииса
телитскителефони,факсови,сателитскаикабловскателевизијаитд).Та
технологија,крозсавременеелектронскемреже,омогућаваактивистима
друштвенихпокреташиромпланетедабудуусталнојкомуникацији;да
сеефикасноорганизујуикоординирајусвојеакције;дасеповежусадру
гимпокретимаигрупама,невладинимихуманитарниморганизацијама;и
даводеразличитекампањеујавноминтересу.Истовремено,електронске
мрежеомогућавајуимиприступизворимаинформацијаимогућностда
одмахреагујунапосреднонакондогађаја,давршепритисакнакорпора
ције,владеимеђународнеорганизацијеуоквирустратегијесвојихкампа
ња,штосенајилустративнијепоказалоувремемасовнихпротестапротив
СветскетрговинскеорганизацијеуСијетлу.80

Новидруштвенипокретисвевишеимајумасовнуподршку, јерих
људидоживљавајукаосредствозаистицањесложенихпитањаињихово
постављањеусредиштеживота.Тозначидаграђаниудруштвукаснемо
дерностинисуапатичниинезаинтересованикакосетопонекадтврди.У
томсмислудруштвенипокретидоприносеревитализацијидемократијеу
многимземљамаичинесвезначајнијисубјектполитике.

80 Е.Гиденс,Исто,стр.442.
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4.3.Интереснегрупе

Интереснегрупеилигрупезапритисаксувеомазначајнисубјекти
политикеалисузасоциологијувеоматрусноподручјеистраживања,јер,
какосесматра,нисувидљивенаповршинидруштвеногживотаисвако
дневнеполитичкеактивности.Изразинтереснегрупе јеусвојенкаопо
јам за анализу структуредруштваињеговихполитичкихоблика, каои
„једанодинструмената откривањаи објашњењаполитичкихпроцесаи
односа’’.81Интереснегрупесуобликнајразличитијегполитичкоггрупи
сањаиорганизовањаљудипремаконкретниминтересимакојиихудатој
ситуацијиповезују.82

Рађањемодерне теорије интересних група, „теорије која на поли
тикугледакаонаборбугрупазареализацијусвојихинтереса’’,83везује
сезапојавуБентлијевекњигеПроцесуправљања(1908),мадаонасвоје
порекловучедубљеизисторијеполитичкемислиинепосредносевезује
заЈерингаинемачку„интереснујуриспруденцију’’,кадаседемократија
вишенијемоглаоправдатиисхватитисгледиштатрадиционалнихсте
реотипа либералнеполитичкефилозофијеЛока,Бентама,Токвилаитд.
Уанализиполитичкогпроцеса,Бентлијеуинтересугрупевидеоначин
заразумевањеполитичкогживота„Крупанзадатакупроучавањубило
којеформедруштвеногживотајеанализагрупа’’.84Појмовигрупаиин-
терессузаБентлијадвестране једнеистествари, јернепостојигрупа
безсопственихинтересааинтерессеразумекаоеквавилентгрупе,пасе
затогрупаиинтерессенемогуделитикаоштојеисадржинанедељива
одформе.Изтогапроистичедасеможеговоритиоинтереснојгрупиили
огрупноминтересу.Затим,Бентлијеповезаоинтерессапонашањемили
делатношћугрупе,гдеуказуједаинтереснијеништадругонегонастоја
његрупедаделујенаодређениначин,истокаоштогрупапостојисамо
каогрупнаделатност.Изовогаследидајепутзасазнањеиистраживање
интересаискључивоупосматрањупроцесаделатностигрупа.Уовојкон
цепцијиинтересисувезанизагрупеанезапојединцечијаструктуране
зависиодобликадруштвенеорганизацијеуцелини.Интересзаједницеје
фикцијаиуосновитефикцијестојеинтересигрупаанепојединаца.За
топроменаинтересазаједницеможедаседогодиискључивопроменом
групнихинтереса.Друштво,заБентлија,нијеништадругонегосложена
целинагрупакојегачине.

81 Ј.Ђорђевић,Исто,стр.802.

82 Видети:Н.Пашић,Интересииполитичкипроцес,Београд1984,стр.29.

83 В.Павловић,Савременодруштвоиполитика,Београд1984,стр.72.

84 A.Bentley,TheProcessofGovernment,Evanston1949,str.208.
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Теорија интересних група је јошригидније развијена кодДејвида
Трумана,којијесматраодајеидејајавногилиопштегинтересаједнавр
стаполитичкогмитајернемалегитимитетсазнајнекатегорије.Онинте
ресеодређујекаозаједничкеставовегрупеиутомсмислуобјашњавада
„интереснагрупаозначавасвакуонугрупукоја,наосновуједногиливи
шезаједничкихставова,постављаодређенезахтеведругимдруштвеним
групамауциљууспостављања,одржавањаилипроширењаонихоблика
понашањакојисудопуштенинаосновутихставова’’.85Изовогапроис
тичедаљудинемајуинтересеуколикоихнисусвесниилиуколиконемају
заједничкеставовеоњима.Трумануказуједапостојепотенцијалнеиор
ганизованедруштвенегрупе,причемукључноместозаузимајуорганизо
ванедруштвенегрупе.

УТрумановомтеоријскоммоделуинтереснихгрупа,посебносеис
тичуполитичкеинтереснегрупе,чијајеспецифичностутомештосвоје
захтевенастоједаостварепритискомнадржавнувласт.Затосечестоу
литературиовегрупеназивајуигрупе запритисак.Међутимсвакаин
тереснагрупанијегрупазапритисак(pressuregroup),мадаонатоможе
бити.„Интереснагрупапостајегрупазапритисаккад,видљивоилиневи
дљиво,систематскиилиуодређенимслучајевима,настојидасвимдозво
љенимилинедозвољенимсредствимаутичедаседонесеилинедонесе
једнаодлука,поправилуодлукавласти,којафаворизујеинтересегрупе
илионихкојимагрупаслужи’’.86Каопримервидљивихисистематских
групазапритисакнаводесесиндикат,разнапрофесионалнаилиеконом
скаудружења,азапримерневидљивеипоначинунедозвољенегрупеза
притисакнаводисеуСАДChinalobby,групакојајевишедеценијарадила
заЧанКајШека,тј.завладунаФормози.Групезапритисаксучешћене
видљиве,неформалнеиadhocнегодругеинтереснегрупе.

Интереснагрупаможесепосматратикаопојамуширемиужемсми
слу.Уширемсмислумогаобидасеодредикаосоциолошки,ауужемкао
политичкипојам.Усоциолошкомсмислудруштвосеможесхватитикао
мозаик већих илимањих, врло различитих интересних група. Те групе
суповезанеинтересимаонихгрупакојезаузимајустратешкепозицијеу
друштвенојпроизводњиоддруштвенихкласаислојевапасведоadhoc
друштвенихскупинакојесеформирајурадизадовољењапривременогин
тереса.Томлепезомобухваћенојемноштворазличитихгрупаигрупица.
Уужем,илиполитичкомсмислу,интереснегрупесуонегрупекојеуче
ствујууполитичкомживоту.Притометребаиматиувидудасенеможе
одвојитисоциолошкииполитичкиаспектинтереснихгрупа.

Интереснегрупесемогукласификоватинаонекојесуинституци
онализованеинаонекојесупретежноизванинституција.Институцио-
нализованеинтереснегрупесуонегрупечијисуинтересиинтегрисани

85 D.Truman,TheprocessofGovernment,NewYork1951,str.3334.

86 Ј.Ђорђевић,Исто,стр.804.
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уполитичкисистем,ускладусауспостављеномравнотежомизмеђураз
личитихинтереса.Тосуизвршнииуправниапаративласти,политичке
странке, синдикати,професионалнаудружења,разнеорганизације (вла
дине, невладине) и тд.Међутим политичка улога интересних група не
проистичеизтогаштосеонеидентификујусаинституцијамаједнаин
ституција једнаинтереснагрупа.Основнипроблеминтереснихгрупа је
у постојању и могућности појаве интересног плурализма и интересног
конфликтаусамиминституцијамаиорганизацијама;стварањеиутицај
различитихгрупаиподгрупа,којесенекадназивајумањинаиливећина,
групазапритисак,владајућегрупе,опозицијаилифракција.Овадиферен
цијацијакарактеришесвеинституције,одпарламентаивладедополитич
ких странакаи удружења грађана.Интересне групе изван институција
суонегрупечијиинтересинисуинтегрисаниуполитичкисистем,делују
изванинституција, организују се инаступају да би споља вршиле ути
цајнадоношењеодлука.Онесенајчешћејављајукао„утицајнегрупе’’,
„групезапритисак’’иликаолоби.Облициутицајаовихгрупасувеома
различити,одотворенихписањеписама,телефонирањаминиструили
посланику,јавнеманифестације,плакатиичланци,домањевидљивихи
фамилијарних,клубских,регионалних,социјалних,етничкихвезаиупо
треберазнихсредставакорупције,махинације,притискаитерора.87

Усавременомдруштвуразвијенихкомуникација,електронскихме
дијаимрежа,могућности заделовањеинтересних група се страховито
повећавајуионедобијајусвевишеназначајуудруштвенојиполитичкој
реалности,нарочитокадасеимаувидудаовасредствамогубитидоступ
насвима,могусеналазитиурукамапојединихинтереснихгрупаилира
дитизањиховепотребе,независноодразлогаидеолошкихилизановац.

КУЛТУРАИДРУШТВО

1.Појамкултуреињенаулогаудруштву

Културајеподсистемдруштвеногживота.Онараздвајаљудеоддру
гихживихбића,јерсекултуромониодвајајуодбиолошкидетерминисаних
нагонаиучевештине,знањаиприхваћененачинепонашањауодређеном
друштву.Затосамоукултуриипосредствомкултурељудиосмишљеноде
лују,уређујумеђусобнеодносеиорганизујусвојживот.Културомсеодре
ђујеиначинживотачланованекогдруштваилигрупауоквирудруштва.
87 „ЈошуXVIIIвеку,нарочитоуочивеликихполитичкихпромена,деловалисуполититички

клубови,салонииредакцијечасописакаооблицистварањајавногмњењаиутицајанањега.
Доказанјезначајинтелектуалнополитичкихсастанакаусалонимаистакнутихпородицаи
‘дама’заидејнуприпремуфранцускереволуцијеод1789.године.Сличанутицајималису
‘клубовипатрита’преамеричкереволуције,каоиразни‘кружоци’,одлитерарнихираднич
ких,уочиоктобарскереволуције’’(Ј.Ђорђевић,Исто,стр.807)



334

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА

Култура(лат.cultusобрађивање,гајење,неговање)јесвеоношто
људистварајукаопосебнабића.Окултури,каоиомногимдругимдру
штвенимпојавамаитворевинама,непостојиопштеприхваћенадефини
цијанитеорија.88Разлозитомесубројниодсложеностиивишезначности
самепојаве,доразличитостиприступауњеномпроучавањуинемогућно
стидасекултурацеловитообухватиипроучисамосастановиштаједне
науке.ЗатонечудиштосуА.КребериК.Клахонутврдилидапостоји
вишеод160разнихдефиницијакултуреукојимасузапазили257разних
елемената.89Збогтогасечестоприбегавакласификацијамаитипологи
зацијамакојеближеодређујусуштинукултуреионесенајчешћесводе
надвеврсте:једнакојаполазиодглобалногприступакултуриидругаод
основногсадржајакултуре.90Премапрвојтипологијиистичусе:1)фило
зофскоантрополошкиприступу којем се култураодређује у односуна
човека;2)социолошкиприступукојемсекултураразликујеоддруштва,
и 3) психолошкиприступу којем се култура одређује премапојединцу
ињеговојмотивацији.Премадругојтипологији,сматраседасесведе
финицијекултуремогуразврстатина:1)позитивистичке,којеописнои
чињеничкиизносесадржајкултуре;2)метафизичке,којекултурусхватају
као ентитет за себе; 3) нормативистичке, које помоћуправила одређују
културу;4)културалистичке,којекултурутумачекаозатворенсистем;и
5)натуралистичке,којекултуруизводеизљудскеприроде.91

У готово свим одређењима културе, нарочито антрополошким и
социолошким,може се уочити да се прави разликаизмеђу оногшто је
природаионогштојерезултатљудскогактивизма.Притоме,људскиак
тивизам сешироко тумачи па се и култура дефинише у врлошироком
контексту,штонамећеутисакдасеиразумевањекултуревртиузачара
номкругу. Зато се у тражењу једноставнихи сажетих одредби културе
прибегаваразматрањуодносаизмеђукултуреи,њемунајсроднијемпојму,
цивилизације.

Оодносукултуреицивилизацијеизраженасутристановишта.Пре
мапрвомстановиштуобапојмасусинонимиилиистепојаве.Овостано

88 Међутим,овомприликомтребаиматиувидудасеунашојсоциологијинајчешћеистиче
дефиниција културе професораМилошаИлића, који културу одређује на следећи начин:
„Културајескупматеријалнихидуховнихвредности(процеса,променаитворевина)које
сунасталекаопоследицаматеријалнеидуховнеинтервенцијечовекауприроди,друштвуи
мишљењу.Основнисмисаокултуресастојисеутомедасеолакшаодржање,продужењеи
напредакљудскогдруштва.Култураје,прематоме,највишиизразчовековогстваралаштва
којијеувекмањеиливишеисторијскииоколностимаусловљен.Хуманостјеосновнивред
носнииосмишљавајућипринципкултуре’’(М.Илић,„Култура’’,Социолошкилексикон,Бе
оград1982,стр.307)

89 A.L.Croeber;C.Kluckhohn,Culture:ACriticalReviewofConceptsandDefinitions,NewYork
1963.

90 Видети:М.Печујлић;В.Милић,Социологија,Београд2001,стр.169.

91 Исто
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виштејеприсутноуантропологији,нарочитокодЕ.Тејлора,којикултуру
ицивилизацијусматразасинонимеиупсихологијикодС.Фројда,који
неприхватаразликовањецивилизацијеикултуресматрајућидаихзајед
нокарактеришеодвајањеодприродетакодасестварајуумећакојимасе
обликујупотребеистварајуустановезарегулисањенагонаирасподелу
добара.Подругомстановиштуцивилизацијајесамокрајњеизграђенсте
пенкултуре.Иовостановиштејеприсутноуантропологији,аизражено
јекрозпериодизацијуисторијеукојојкултурапредстављабитнуодлику
људи,ацивилизацијањеннајизграђенијистепен.Овосхватањејенајка
рактеристичнијекодЛ.Моргана,којиразликујетриетаперазвојакултуре
дивљаштво,варварствоицивилизацију.92Дивљаштвојенајстаријаепоха
укојојвладасакупљачкапривреда,групнибракиприроднаљудсказајед
ница.Варварствозапочињедрукчијомпривредомукојојсејављагрнчар
ство,припитомљавањеикоришћењеживотињаибиљака,асвојврхунац
достижетопљењемгвозденеруде,обрадомметала,стварањемземљорад
ње,сточарства,синдијазмичкимбраком,развојемградоваиформирањем
митологијеиепа.Овосхватањецивилизацијеикултуреприхватио јеи
нарочитопопуларисаоФ.Енгелс.Прематрећемстановишту,којејераз
вијеноуфилозофијиисоциологији,постојиразграничењеизмеђукултуре
ицивилизације,гдесеуказуједајекултурадуховногацивилизацијама
теријалногсадржаја.Торазграничењеможебитинегативно,односнода
сецивилизацијапосматракаодеградацијакултуреилипозитивнодасе
цивилизација посматра као унапређење културе. Разграничење у првом
смерупотичеизстоичкефилозофијегдесесматрадаматеријалномра
стуиживотномстандардуодговараморалнадекаденцијаукојојхумано
добанестаје,ањегазамењујевремерачуна,законаиљудскихустанова.
ОвосхватањејеразвијенокаснијекодЖ.Ж.Русоа,покомецивилизација
представљаназадовањедруштвеногразвоја,иН.Берђајева,којиистиче
дакултураимаизворуљудскомистваралачкомдуху,ацивилизација,у
тежњидаовладаприродом,доводидодеструкцијекултуре.Разграничење
удругомсмеру, гдецивилизација добијапозитивно значење,потичеод
просветитеља,нарочитокодТиргоакојијепрвиупотребиоизразцивили
зацијаињимесе,заразликуодкултуре,означаваољудскинапредаккроз
технологијуисветматеријалнихдобара(индустијскареволуција,пораст
становништва,потискивањетрадицијеитд).

Култураједногдруштваобухватанематеријалнеаспекте(веровања,
идејеивредности),којечинесадржајједнекултуре;иматеријалнеаспек
те(објекте,симболеилитехнологију),крозкојесесадржајкултуреизра
жава.93Затосеусоциологијичестоговориосхватањукултуреуширем
смислу,гдесетимизразомозначавацелокупностваралаштвочовекауод

92 Л.Х.Морган,Древнодруштво,Београд1981,стр.3345.

93 Е.Гиденс,Исто,стр.24.
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ређеномдруштву(материјалнаидуховнадостигнућа),исхватањукултуре
уужемсмислу,чимесеуглавномуказујенадуховностваралаштво,апод
ручјематеријалнихдостигнућаозначавасеизразомцивилизација.

Улогакултуреудруштвуможесенајизразитијесагледатикрозпро
цесе идентификације, социјализације и институционализације друштва,
штосуусуштинииосновнефункцијекултуре.Крозпроцесидентифика
цијекултурасеостварујеумногим,веомазначајнимсферамадруштвеног
животапојединацаидруштвенихгрупа.Идентитетјеизразнастојањада
седруштвоипојединциодредеи„уопштеноговорећи,идентитетсеод
носинатокакољудиразумејусебеиштајезањихзначајно’’.94Затосеу
социологијинајчешће говориодруштвеномидентитету, аупсихологи
јиоличном(персоналном)идентитету.Друштвениидентитетсезаснива
насвестиосазнањунекихзаједничкихкарактеристикаприпадника јед
негрупе(језик,раса,религија,етнос,класа,нација,територијаитд).Као
самосвест,друштвениидентитет,историјскинастајеиразвијасеузави
сностиод критеријума које та групауспостављау односима са другим
друштвенимгрупама.Онсеформираииспољаваупроцесимакултурног
развојаиобухватацеловите системекултурнихвредности. Затопроцес
успостављањаиразвојаидентитетапретпостављасталнопреиспитивање
културнихвредности,пајезатосталнонавидикусукобизмеђутрадиције
ииновације.Друштвениидентитетомогућавапојединцудауспоставии
развија лични идентитет, који се остварује у процесу саморазвитка ин
дивидуе где сеформулише јединственоосећањеличностиињеноднос
премасветукојијеокружује.Дакле,личниидентитетозначавајединство
личностиједнеособеињенунеистоветностсбилокојимдругимпоједин
цем.Затојечовеккаоличностјединствен,каодруштвенобићеонјекао
инекидругиљуди,акаобиолошкајединкаонјекаоисвидругиљуди.95

Упроцесусоцијализацијекултураостварујесвојудруштвенуулогу
натајначинштопомоћуњедецаидругиновичлановидруштвастичу
знањаоначинуживотаусвомдруштву,оспособљавајусезасамостални
живот,развијајусебеисвојемогућности,прилагођавајусеоколностимаи
другимљудима,усвајајукултурнеобрасцеикроздруштвенуинтеракцију
обликујусвоје,алиидруштвенопонашање.Утомпроцесутрадицијаима
веомазначајнуулогу,јерсепосредствомтрадицијепреносевредностиод
ређенекултуреса једнедруштвенегрупе,односно једнегенерацијеили
епохенадругу.ЗатојеЕ.Гиденсуправукадаистиче:„социјализацијаје
најзначајнијиканалзапреноскултурекрозвремеигенерације’’.96Обич
носеуказуједасесоцијализацијаодвијаудвефазеионесеозначавају
каопримарнаисекундарнасоцијализација.Примарнасоцијализација,об
94 Исто,стр.32.

95 Б.Стојковић,Европскикултурниидентитет,Ниш1993,стр.18.

96 Е.Гиденс,Исто,стр.30.
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ухватапериоддојенчетаираногдетињства.Тојепериоднајинтезивнијег
учењакултуре, јертададецауче језикиосновнеобрасцепонашања.У
овомпериодусоцијализацијенајзначајнијуулогуимапородица.Секун
дарнасоцијализацијадогађасекасније,оддетињства,нарочитоувреме
сазревањапасведокрајаживота.Уовојфазиулогупородицесвевише
преузимајушкола,различитедруштвенеорганизације,медији,вршњаци,
каои радноместо.Социјалнеинтеракције у овимконтекстимапомажу
људимаданаучеиразвијуобрасцењиховекултуре.Упроцесусоцијали
зацијељудиучедруштвенеулоге, односнодруштвенодефинисанаоче
кивањакојаличностудатојдруштвенојситуацијитребадаследи.Поје
динциразумејуипреузимајуна себедруштвенеулоге крознепрестани
процесдруштвенеинтеракције.

Институционализацијадруштвајепроцесуспостављањаифункци
онисања друштвенихинституција као устаљени системделовања.Дру
штвочинимноштвоинституцијакојесеуспостављајурадивршењанеке
делатности, задовољавањаодређенихпотребаипостизањаразноврсних
циљева.Друштвениминституцијамасе:1)регулишесвакодневниживот
људииопредељујудруштвенициљеви;2)повезујуиорганизују актив
ностиљудикакобиживелиухармонији једнисдругима;и3)преноси
прихватљивопонашањебудућимгенерацијама.97Институцијеуносереду
људскоделовањеистичућионоштојезначајноиштосеудруштвуцени.
Онеустановљавајунавике,регулишуобрасцепонашања,спречавајукон
фликтидоприноседруштвенојинтеграцији.Усвимдруштвима,институ
ција,усмислупоретка,игравеомазначајнуулогу,каоначинмишљења,
понашањаи деловања.Упроцесимапроменаи друштвеног развоја на
рочиту важностдобија еластичностинституција.Одсуствоинституција
водидезорганизацијиипоремећајима,јернестајуправилаинорме,ањи
ховопоступноодсуствозначивладавинуанархије,нереда,спонтаности.

Културајеприсутнаунекомсвомвидуусвакомобликурепродук
циједруштвеногживотаодматеријалнепроизводње,прековаспитања,
образовања, науке, политике, упражњавања верских обреда, стварања
уметничкихделадоначинастановањаиодевања.Непостојејединствени
културниобрасцикојибиважилизасвадруштваисвеепохе.Постојиса
мокултурнаразноврсносткојасеогледаукултурнимверовањимаразли
читихкултураиприхватљивиобрасципонашањакојисеразликујуодкул
туредокултуреичестосуувеликојсупротностисонимштосеунеким
друштвимасматразанормално.Међутимусавремној,нарочитомасовној,
културикрозпроцесеуниверзализације,акултурацијеиглобализацијесве
вишедолазидоуједначавањакултурнихвредностиисадржаја, али још
увек нису угрожене аутентичне културе нити је културна разноврсност
доведенаупитање.

97 Д.Коковић,Пукотинекултуре,Београд1997,стр.128.
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2.Типовикултуре

Усоциологијисуискристалисанатриосновнатипакултуре.Тосу:
традиционалнакултура,елитнакултураимасовнакултура.Постојеидру
гетипологизацијекојимасеуказујенаелементарнукултуру,свакодневну
културу, народну културу, нормативну културу, авангардну културу, вр
хунскукултуруитд.Каонезаобилазничинилацусвакомодовихтипова
културејављајусесубкултурекојесеиспољавајуусвојадваосновнавида
каопоткултурекојенедоводеупитањеосновневредностидоминантног,
владајућег,типакултуреиликаоконтракултурекојесуусупротностиса
тимвредностима.Такође,усоциологијииудругимдруштвенимнаукама
израженисуипосебниоблицикултурекултурарада,култура говора,
културастановања,техничкакултура,политичкакултура,физичкакулту
ра,личнакултура,музичкакултура,ликовнакултура,књижевнакултура
итд.којисусаставнидеоопштекултуреједногдруштваиличинилац
културеглобалногдруштва.

2.1.Традиционалнакултура

Овајтипкултуренајчешћеасоциранатрадиционалнодруштво,које
језаснованонапримитивнојтехнологијиипривреди,гдејеписменостна
нискомступњуаустановесурелативнонеиздиференциранеинајчешћесе
заснивајунасродничкојструктури,преовлађујуархаичниобрасцикулту
ре(мит,религија,фолклор,обичаји,моралитд)укојимајеизраженаулога
религијских симбола и снажно осећање колективне солидарности. Тра
диционалнакултура јенасталаусеоскимлокалнимзаједницамаиноси
традиционалнаобележјасаелементиманепосредностиииндивидуалног
стваралаштва.Онасеодносинаустаљенапонашањакојасепонављајуи
обнављајупутемспецифичнихнорми,такодајеприсутнаиусавременој
културиусвимоблицимадруштвеногживотаодматеријалнепроизвод
ње,уметничкогстваралаштва,религије,образовања,науке,политикедо
породичногживота.Оношто се данасможе одредити традиционалном
културомобухватанароднакултураидругиоблицинародног стварала
штваукојимасеиспољавајунепоновљиве,аутентичне,вредности,каои
свакодневниживоткојикарактеришеустаљениобразацпонашањаипред
стављасвеоноштојеиздржалопроменунавековнимискуствимаљуди,
пајетимеобезбедилосебиместоусвестисадашњихибудућихпоколења.
Постојиразликаизмеђутрадиције, којаподразумевасталноикритичко
преиспитивањенаслеђенихкултурнихвредностиистварањенових;итра
диционализма, који је склон конзервативизму и представља отпор дру
штвеномразвоју.Најважнијиоблицитрадиционалнекултуресу:навика,
обичајитрадиционалниморал.
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Навика јеустаљенначинпонашањакојиможеиматидруштвенуи
личнудимензију,јеримадруштвенихиличнихнавика.Њихстварајупо
јединци,алисенекенавикедруштвеноминтеракцијомпреносенадруге
појединце,прихватајусеипостајуколективнапонашања.Навикеодгова
рајуљудима,јерихонечинесигурнијимизахтевајунајмањеенергијеи
ризика.Утомележињиховаснагаиопстајањеукултури.

Обичајјеустаљениистереотипниобликпонашањакојијеповезан
саонимделатностимакојеуодређенојзаједнициимајупрактичанзначај.
Каоинавикеобичајисудруштвенеконвенцијекојесепостижурадиза
довољавањапотребезазаједничкимживотом.Однавикесеразликујепо
томештојетообликизразитоколективногпонашањаиимавећистепен
обавезностиоднавике,јерсенепоштовањеобичајасанкционише,асанк
цијемогубитиодблагих,каквесуподсмехипрезир,дотешкихсмртна
казна.Обичајисетичупримарног,свакодневногживотаизатосеразвијају
каопрвобитнорегулисањедруштвениходносаусвимзаједницама.Наста
јуврлораноуљудскојисторији,опстајуијошувекимајувеомазначајну
улогуукултурисвакогдруштва.Обичајисуприсутниусвимдруштвима
иепохама,онипредстављајууниверзалнољудскоизражавањеимогусе
наћиусвимтемељнимљудскимпитањима,каоштосу:рођење,крштење,
веридба,удаја,зрелост,старост,смртисећањенапретке.Имаобичајако
јисууниверзалнииважезасвељуде,народнихилинационалнихкојису
специфичнизапојединенародеилинације,каоилокалнихобичајакоји
сукарактеристичнизапојединелокалнезаједницеилидруштвенегрупе.

Традиционалниморал(лат.mos,moralisскупобичаја,добрихоби
чајакојиомогућујуповољанискладанопстанакиразвитакдруштва)је
такође важно обележје за традиционалну културу. Морал је двоструке
природе,јерпредстављаистовременодруштвенувредностиправилопо
нашања.Каоиобичајиморалсествараспонтано,алинијепотребнодасе
једнопонашањеуобичајиидадуготраје,јерсеморалвременоммења,у
односунадругеобликесвести,пајеразличитуразличитимисторијским
раздобљима,кодразличитихплемена,народа,слојева,ачестоинекепро
фесијеимајусвојпосебанморал(лекарскаетика,моралнихабитусваспи
тача),причемусеиодполитикезахтевадабудеморална.Моралсадржи
одређенеобичаје,прописе,правила,забране,захтеве,идеалеидругере
гулативе;којесенамећупојединцимаилиодређенимдруштвенимгрупа
масвојомобавезношћузаодређениначинживота,понашања,деловањаи
вредновања.Упитањујеизборизмеђудоброгилошег,поштеногинепо
штеног,људскогинељудског;исл.,такодасеморалјављакаопропискоји
налажевршењепрвога,азабрањујечињењедругог.Тајпрописсеназива
моралникодексионјеобразацобавезујућегпонашањазапојединце.Њи
месерегулишусвезначајнедимензијељудскогживотауодређенојзајед
нициилидруштву.Иморалје,каоиосталиоблицидруштвеногживота,
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условљенразвијеношћуидиференцираношћудруштва,интересимакласа
игрупа,традицијом,обичајима,облицимасоцијализације,религијомитд.

Уједномдруштвуможепостојативишетиповаморала,одкојихјеза
традиционалнукултурунајзначајнијитрадиционалниморал.98Традицио
налниморалзаснивасенаауторитетуобичаја,традицијеиредовномпо
нављању.Уовомодређењуморалаобичајиморалсуидентични.Овајтип
мораласевезујезапатријархалнадруштва,претежнозасеоскезаједнице,
укојимасепоштујукултпредака,древниобичајиитрадиција.Унашој
културитрадиционалниморалсеиданасувеликојмериочувао,нарочито
усеоскимзаједницама,аособитоудомаћинствиманасталимизранијих
задругакојесубројалевишељуди.Овајморалунашојкултуринарочито
карактерише:1)истакнутаулогадомаћина;2)значајнаулогакрснеславе
идругихрелигијскихсветковина(Божића,Ускрсаисл);3)поштовањеин
ституцијекумства;4)сродниципомушкојлинији„важнији’’суодонихса
женскестране;итд.Изовогасевидидајеморалвезансадругимтворе
винамаивредностимакултуре,нарочитосарелигијомиобичајима.Зато
је иМалиновскиистицаода су заједницепрошлостибитно регулисане
обичајнимморалом,којијеосновазанастајањеидругихпрописакарак
теристичнихзасавременодруштво.

Друштвена улогаморала је у томешто он доприноси друштвеној
интеграцијииизражаванајдубљуљудскупотребудачовексадругимчо
векомбудехуманиједнак.Тојеосновапотпунеидентификацијељудске
природесаљудскомзаједницом,јеркакоК.Л.Стросистиче,људсказа
једницасеодвајаодживотињскетеккадапочињедаразликујечовечноод
нечовечног.

2.2.Елитнакултура

Овајтипкултуреразвијен јеупросветитељскојфилозофијииње
га одређују, пре свега, хуманистички и етичкоестетички идеали. Овде
се култура, углавном, своди на духовну културу и уметничко стварала
штвокојисурезервисанисамозаодабранеелиту.Таквакултурајевид
естетичкогсавршенства,духовноподручјеипривилегијамоћника.99Тоје
културакојаоплемењујеразумослобођенодпредрасудаизањујесвако
дневницасамоодбојанпојам.Премаовојконцепцијикултурасесхвата
каообластлепог,префињеногиузвишеног;подручјеидеалаиплемени
тихосећања.Овакултурасеотелотворујеуфилозофским,књижевними

98 ЖоржГурвичразликујеосамтипова„стварногморалногживота’’ионихразврставанасле
дећиначин:1)традиционалниморал;2)финалистички,анапосеутилитаристичкиморал;3)
моралврлина;4)моралнакнаднодонетихсудова;5)императивниморал;6)моралидеалних
симболичкихпредстава;7)мораласпирација;и8)моралделовањаистваралаштва(Ž.Gur
vič,Sociologija,II,Zagreb1966,str.160168)

99 В.Мајсторовић,Култураидемократија,Београд1978,стр.203.
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уметничкимделима.Самомали број уметничких дела и других врхун
скихостварењаљудскеделатностисесматракултурнорелевантним.Дела
културесеповезујусапроизводимаспецифичнихчовековихвештина,као
штосуинтилигенција,дух,обдареност,таленатитд.Овеспособностисе
сматрајусупериорнимицењеним.Вредносткултуресеогледаунесврхо
витостиибесплатности.Делакултуресутрајнаињиховокоришћењетра
једугонаконњиховогнастанкаитакотворевинекултурепостајунаслеђе
икултурнабаштина.Производитаквекултуресуунепосреднојвезиса
владајућомелитом,билодастваралацпотичеизњеногмиљеаилигаона
материјалноифинансијскипомаже.Таквакултурајерезервисанасамоза
образовануелиту,доксуосталиљудиизњеискључениипредстављају
„масукојутребаваспитаватииобразовати’’.Културасесводинаусавр
шавањељудскогдуха,наисторијскоусавршавањечовечанствакојесвоје
извореналазиуобразовањуипросвећивању.Туједоминантномишљење
дасекултурапридодајеживотуидамањинапоклањакултурувећиника
кобионапосталаобразованијаиплеменитија.Затојезадатакпросвеће
неелитеданародуприближикултуруинатајначинолакшадруштвену
интеграцијунижих слојева, алии даистовременопрошири кругиз ко
јегћесерегрутоватиновиприпаднициелите.Склоностелитнојкултури
узимасекаостатуснисимболмалогбројаинтелектуалаца.Промишљање
културепотискујесеизсвихподручјадруштвеногживота,осимизузви
шенедуховности, а стварникултурниживоткојипрожимаогромнуве
ћинудруштвасматрасекаонештомањевредноиприземно.Затоелитна
културанијеопштинивозаједничкесвестикојисеисказујеусредствима
масовнихкомуникација,нијеоношторазличитедруштвенегрупемисле
илистварају,очемумаштају,начиннакојисеопходе,већјетоискључи
водуховнасферакултуреестетичкакултура,уметничкакултура.Дакле,
елитнакултурасеодноси,пресвега,надуховнустранудруштвеногживо
таисамонавредностиевропскекултуре.100Устварањуовогтипакултуре
илиоваковогразумевањакултурезначајносудопринелииуниверзитети,
подутицајемпросветитељскефилозофије,каоикултурнаполитикадржа
векојакултуруредукујенапотрошњукултурнихдобараисхватајекао
друштвенупотрошњу.Просветитељскаконцепцијакултурепредстављала
јеиобрасцемишљењаштоихјевладајућаелитадавалаосебиизасебе.

2.3.Масовнакултура

Овакултура је производ савременог друштва, чије су основне ка
рактеристикеиндустријализација (типизација,стандардизацијаимасов
насеријскапроизводњапремаодређенимклишеима),масовнапотрошња,
урбанизацијанасеља,бирократизацијадруштвеногживотаираспростра
њеностмасовнихкомуникација,повећањеколичинеслободногвременаи

100 Д.Коковић,Исто,стр.285.
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променаначинањеговогкоришћења.Овеоколностисупресудноутицале
давредностикултуреињенаоргиналностпостепенонестају.Утоммиљеу
иделакултурепопримајуобележјамасовнепроизводњеимасовнепотро
шње, а нарочито утилитарни и тржишни карактер.Култура постаје све
вишезависнаодтехнологије,атехнологијачинидакултурабудеупућена
масианепојединцу.Натајначинсекултураорјентисаланапотрошаче
каомасовниаудиторијум.Масовнакултурасвојимсадржајимапропагира
осредњост.Онајестворилановначинперцепције,образацмишљења,жи
вљењаипонашања.Масовнакултурајепреобликовалаљудскепотребе.

Прекретницууразвојумасовнекултуреучинилисунаглопресеље
ње становништва у градове и развој средставамасовних комуникација.
Појавомдемографскеексплозијеинаглимпресељењемстановништваиз
селауградове,кадатиљудиистовременонапуштајународну(фолклорну)
културу,наметнуласепотребастварањакултурезасвемасовнекултуре
којајестваранапомерииукусуновихстановникаградова.Развојмасовне
културезначајносуомогућиласредствамасовнихкомуникацијакаотех
ничкаосновазањенораспростирање(штампа,радио,телевизија,видео,
музичкиуређаји,касете,електронскемрежекомпјутерске,кабловске,са
телитскеитд).Појавамасовнихмедија значила јеизвеснудемократиза
цијукултуре,односносмањењесоцијалнихикултурнихразликаизмеђу
појединихдруштвенихгрупаислојева,али јепољемасовнекултуреод
почеткаподвргнутоконтролиицентрализацији,штојеуосталомиједна
однајбитнијихкарактериситикамасовногдруштва.Медијисуучинилии
дасеповећастепенинтернационализацијеикосмополтизацијекултурних
вредности,адабисетопостигломоралоједоћидоуједначавањаразли
читихкултурнихнивоа,тзв.хомогенизације.

Основнекарактеристикемасовнекултуресу:1)тежњакасмањењу
социјалнихикултурнихразликаизмеђупојединихдруштвенихгрупаи
појединаца, односно тежња ка уједначавању различитих културних ни
воа; 2) тражење и привлачење све већег бројаљуди  масовне публике
(концерти,спектакли,разнеприредбе);3)непрестаноповећањестепена
интернационализацијеикосмополитскогкарактеракултурнихвредности;
4)појачанакомерцијализацијакултурнихвредностиитворевина(тиражи
новина,плоча,касета;бројгледалаца,зарађениновац);5)свеизразитији
репродуктивни карактер и свемањи продуктивни карактер културема
совногдруштва.101Масовнакултурадајепотпуноновсмисаослободном
времену.Многољудипасивнопроводислободновремепрепуштајућисе
телевизијскимпрограмима,компјутерскимиграмаидругимсадржајима
којигушедругевидовекултуреиумртвљујукреативнумоћчовека.

Кичишунд.-Умасовнојкултури,каоизразосредњостииподи
лажењу новим укусима, доминирају кич ишунд. Појму кич приписује

101 Исто,стр.340.
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сепореклооднемачкеречиetwasverkitschen–којаозначаванештошто
јенедовршено илинабрзинунаправљено; и енглескеречи sketch –што
дословнозначискица.Аизразшунд, такођепотичеизнемачког језика,
schundиозначаваотпад,шљам.Кичишунд„најчешћеозначавајуодсу
ствоправихвредностиууметностиикултури,тежњукаповршнојзабави
и ‘нижим’ склоностима’’.102Изразомкичозначава се стваралаштвокоје
подилазиукусимапотрошачкогдруштваипретендуједабудемаксимал
норазумљиво,допадљиво,сентиментално,итд.Кичможебитивидљив
намногимместимаучовековомокружењу–уархитектури,намештају,
уређењустанова,кућаилипословногпростора;умузици,филму,теле
визијскимпрограмимаитд.Даклекичаможебитиусвемуштоподлеже
критеријумуукуса.Апојмомшунд,најчешћесеозначавајупојавеули
тератури („литература занарод’’), којеособитоутичунапотхрањивање
илузија,развијањуразноврснихосеђањаижеља,каоипотребазабанал
ностимасвакојакихврста.Кичишундсвојуснагуцрпеизтрадиционалне
иелитнекултуре,испиришућисењомеиуподобљавајућињеневредности
ипродуктесавременимпотребама,најчешћеимитацијом,копирањемде
лапознатихипризнатихуметникаитд.Тосечинипоустаљеномшаблону
изатојекичуишундусвојственалењостдухакојалежиукомерцијализму
ипласирањулажнихвредности.Кичишундсутакотемпиранизапотро
шача да буду лако схватљиви, „занимљиви’’, па и сензационалистички.
„Тако рецимо, скандал постаје привлачнији од неке умерене и солидне
научне теорије, еротика одљубави, језиви роман страве од уметничког
романа’’.103Кичишунднетражеактивностсубјектаупроцесукултурног
илиуметничкогдоживљаја,већсамоњеговокомплетнопрепуштањеса
држајимаипродуктимакојимусенепрестанонуде.

Кичозначава,истовремено,односистав,јерсејављауобликучо
вековогдоживљаја(нарелацијикичсубјекат)иличовековогставапрема
предмету (на релацији кичобјекат).Уодносима које човекуспоставља
премастваримаипредметима,кичсеможеиспољитинанеколиконачина
(хедонистички,набављачки,агресиванитд),азањеговоидентификовање
икласификацију,премаА.Молу,основнаполазиштасу:неадекватност,
нагомилавање, осредњост, комфор и тежња ка истовременом естетском
доживљајупомоћувишечула,причемусегубимера.Уобликучовековог
доживљаја, кич сенајчешће јављау виду емоционалнихискушења кад
неодољивотежитривијалном,привидноинтересантномиукрасномсфе
ромпсеудоживота.Отудасеелементикичаишунданалазеиупонашању
човекауразличитимживотнимманифестацијама.Поредкичаишунда,
каоизразитепојавеумасовнојкултуриприсутнисуи:потрошачкимента

102 Исто,стр.388.

103 М.Илић,Социологијакултуреиуметности,Београд1991,стр.65.
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литет,снобизам,малограђанштинаипотрагазановимстиловимаживота
(мода, „стилживота скоројевића’’, „досадакаоиспразнистилживота’’,
„насиљекаостилживота’’).104

Производимасовнекултуре,каоидругипроизводимасовногдру
штва,нисунамењенидапостанутрајнетековине,већуглавномумиручим
суупотребљенииливегетирајузанековреме.Каопозитивносвојствома
совнекултуре,нарочитосевидиутомештоонаприближавакултурусвим
друштвенимслојевимаисмањујекултурнеразликеизмеђуњих,акаоне
гативно,штоснижавакултурнестандарде.

2.4.Субкултуре

Каонезаобилазничинилацусвакомодизложенихтиповакултуре
јављајусесубкултурекојесеразликујупосвојимкултурнимобрасцима
одкултурепреосталогделадруштва.105Друштвенегрупекојесуносиоци
субкултуремогубитивеомаразличитеодетничких,језичких,социјал
нихипрофесионалнихгрупаизједногширегдруштвеногоквирадона
вијачаједногфудбалскогклуба,хипикаилинатуралиста.Некиљудимогу
себејасноидентификоватисаодређеномсубкултуром,анекисемогуна
лазитиувишеразличитихсубкултура(човекможеистовременодабуде
ватренинавијачЦрвене звезде иљубитељхипхопмузике).Субкултуре
сеиспољавајуусвојадваосновнавидакаопоткултуракојанедоводиу
питањеосновневредностидоминантног,владајућег,типакултуреиликао
контракултуракојејеусупротностисатимвредностима.

Поткултура.Онасеодликујепосебнимстиломиставовима;обу
хвата,уоквируцелине,посебанначинживота,вредноснисистем,идеје,
нормеиправилапонашања.Поткултуресеувекјављајусаодређенимдру
штвенимгрупама(спортисти,естрадниуметници,панкериитд)иизража
вајуспецифичностинанивоуправилапонашања,одевања,укуса,забаве,
разоноде,музикеиспорта.Поредодређенихдруштвенихслојева,оненај
чешћеузимајууобзирузраст,пол,разноврснепрофесијеислободназани
мања,пасезаточестоговориокултуримладихистарих,градаиселаитд.
Основузаобликовањепоткултурепредстављазаједничкиначинживота,
нарочитоживотнистил,судбинагрупеиразниинтереси.Поткултуресу
организованеокоодређенихвредностикојесууглавномдруштвенопри
хваћене,алисетимвредностимананивоупоткултурепридајевећизначај.
Затосестваранизпоткултуракојенисуусупротностисаглобалнимси
стемомивредностимакултуре,јерсезадовољавајусимболичкимоблици
маотпораиритуаломкаоознакомстила(беџеви,речник,одевање,мода
итд).Поткултуресеоцењујукаопокушајобнављањаактивнијегучешћа

104 Видетишире:Д.Коковић,Исто,стр.425489.

105 Е.Гиденс,Исто,стр.27.
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у култури,њима се означава слом сагласностии најављује симболичко
кршењедруштвеногреда.Тојеотпорпутемстила.106Ановистиловису,
збогпокушајадаодступеодустаљенихобразаца,увекпривлачилипажњу
апонекадизазивалиижестоконеодобравање.

Контракултура.-Онасејављакадаодвладајућекултуреодступе
некедруштвенегрупеилипојединцидотемередасеотвореносупрот
стављајуњенимвредностимаиинституцијама.107Тоодступањеможеићи
чакдосвојеврснепатологијеизраженеуразличитимоблицима,каошто
суалкохолизам,наркоманија,проституција,криминалитд.

Појаваконтракултуреповезанајесаопштомрадикализацијомипо
литизацијомнекихслојеваомладине,нарочитоизсредњекласе.Креато
ри контракултуре успостављају културну сцену на маргинама друштва
иизражавају„подређену’’позицијуновогиндивидуализмакојижеледа
уобличенасупротвладајућимобрасцима.Такосусе,например,најизра
женијеидејеконтракултуреуразвијенимдруштвимаЕвропеиАмерике,
нарочитооддругеполовинеXXвека,односиленаалтернативнеживотне
стиловекојисуозначавалислободнуљубав,одсуствоконтролеизабрана,
животукомунама, употребухалуциногенихдрога, упознавањемистич
нихиегзотичнихискустава,стварањеалтернативнихрелигијаиверских
секти,достизањедубљихстањасвести,слободнообразовање,индивиду
ализам, андерграунд литературу, прогресивну рокмузикуитд.Тиме се,
истовремено, изражавао контракултурни отпор рационалним и техно
кратскимосновамадруштва.108Изовог семоже запазитидаконтракул
тура успева да арикулише свој ставпротив одређеногначинаживотаи
дапонудиалтернативукојаможедадоведеукризудоминантнукултуру,
атимеидруштвенипоредак.Међутимтаквекризедосадасузавршава
неделимичнимреорганизацијамавредноснихсистемакојисеодносена
свакодневниживот(образовање,рад,становање,комуникацијеиуопште
културниживот).

Испољавање контракултуре у различитим патолошким облицима
(алкохолизам,наркоманија, проституција, криминалисл), колико годда
јетоалармантноиспољеноунекомдруштву,углавном,недоводидоре
организацијевредноснихсистемадоминантнекултуре.Натосеуказује
каонадруштвенипроблемкојисенајчешћерешаварепресивниммерама
државе.

106 Видети:Д.Хебдиџ,Поткултура-значењестила,Београд1980,стр.2829.

107 „Оноштоједнусупкултурупретвараукаонтракултурујестеуспјешаннапорњенихприпад
никадасвојпројектначинадруштвенепроизводњеживотауспоставекаоантагонистички
иконкурентскидоминантан.Тозначидасесоцијалнегрупекојеносетуконтракултурусу
протстављајувладајућојкласидруштваидоминантномобликудруштвенепроизводњежи
вотаопћенито.Уследтогасеконтракултурередовитојављајууобликусоцијалногпокрета’’
(С.Дракулић,„Култураиконтракултура’’,Култура,6869/1985,стр.165).

108 Р.Марић,„Поткултура’’,Енциклопедијаполитичкекултуре,исто,стр.905.
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3.Творевинекултуре

Усоциологијисекаонајважниједуховнетворевинекултуренајче
шћеистичујезикисимболичкакомуникација,веровања(митологијаире
лигија),сазнање(филозофијаинаука),уметностивредностиинорме.

3.1.Језикисимболичкакомуникација

Језикисимболичкакомуникацијасуизузетноважнисадржајикул
туреикултурнетворевине,којисунасталикаопродуктзаједничкогжи
вотаљуди.Затонекитеоретичари,попутЕ.Касирера,целокупнукултуру
схватајукаокомуникацију,илиЈаснаЈанићијевић:„Комуникацијаикул
турасудвестранеистогновчићакојисезовељудскиживот’’.109Симбо
личкакомуникацијајепреношењесадржајасвестиизмеђуљуди,онаих
уједињује,одвајаодживотињаичинимогућимзаделовање.А језик је
темељсвакекултурекојибитноутиченасвеосталењенеелементе.110Је
зикјеглавноинајсавршенијесредствоспоразумевањамеђуљудима.Онје
изграђеннадруштвенимправилимакојаизражавајуставзаједницепрема
објективномсветуитехничкимправилимакојасуграматичкосинтак
сичкеприроде.Начинспоразумевањајезикомјестеупотребаразличитих
знаковаисимбола,гдесекрозњиховесистемеповезивањаостварујенај
прецизнијеинајвернијеизражавањемисли.Међутим, језикније једино
средствоспоразумевањамеђуљудима,јермимојезика,постојимноштво
другихобликаиканалакомуникације,билосвеснихилинесвесних,који
суприсутнинарочитоприликомизражавањаемоцијаилидругихирацио
налнихстања.Тусучестоизразитијиипрецизнијидругисистемизнакова
којисескупаобичноозначавајукаоневербалнакомуникацијаилинеми
језик,какотоназиваЕ.Хол.111

Симболичкакомуникацијаупотпуностипрожимадруштво.Дабисе
комуникацијаостварила,основнијеусловдаљудикојисуукомуникаци
онојситуацијиимајузаједничкисимболичкисистем,дамогудакодујуи
декодујутајсистем.Основниелементикомуникацијесу:1)пошиљалац;
2)прималац;3)начинилисредствопрекокогасепреноси;4)порука;и
5) ефекат поруке на оног који је прима.Процес комункације започиње
слањемпорукекојасепреводиунекисигналиликод,преносипутемпу
темпосебногмедијаиликаналадопримаоцакојипотомдекодирапоруку,
тумачије,дешифрујеивраћасигналдопошиљаоца,дапорукајестеили
нијеприхваћена.Комуникацијајеврлосложенпроцесисвакипроцеско
муникације се одвија, какоУмбертоЕко указује, према следећој схеми:
109 Ј.Јанићијевић,Комуникацијаикултура,СремскиКарловциНовиСад2000,стр.9.

110 Р.Д.Лукић,Основисоциологије,Београд1994,стр.265.

111 Е.Хол,Немијезик,Београд1975.
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постојинајпреизворинформације,изкојегсепреконекогемитораода
шиљесигналкојигапреображаваупоруку,штодолазидопримаоца.Ада
бипримаоцмогаоправилноразуметисигнал,потребноједаутренутку
емитовањаиутренуткупримањаважиистикод,схваћенкаосистемпра
вилакојаодређенимсигналимадодељујуодређенувредност.112

Уосновијезикаисимболичкекомуникацијестојичовековаспособ
ност служења симболима. Као израз опште моћи служења симболима,
способностстварањаиупотребезнаковајеједнаодбитнихособиначове
ка.ПремаКасиреру,основуизаједничкојезгрофункционисањаљудског
духа,представљаспособностпроизвођењасимболаилисимболичкеко
муникације,којасесастојииздвачиниоца:симбола,каочулноопажљи
вогпредмета,ионогштојесимболизовано,тј.значења.Симболимаин
формативнуикомуникативнуфункцију,јеробавештаваоономенаштасе
односи,снабдеваинформацијамакојесунеопходнезаделовање,односно
служиопштењукојесеможеартикулисановодитијединопрекознака.Он
јесредствокомуникацијеитражиповезивањесадругимзнацима,јерсам
неможедавршиниједнуфункцију,већискључивокаосистемзнакова.
Знакможе бити различитог изражаја, каошто сумимика, гест, покрет,
звучни сигнал, ликовна експресија, цртеж, графичка стилизација, итд.
Најсавршенијисистемзнаковајејезик.Онје,премаСапиру,симболички
водичкакултурииодсвихвидовакултурепрвидостижевисокоразвијену
форму.113АзаКасирера,језик,митинаукасуосновниоблицисимболичке
репрезентације.114

Језикјесимболичкакристализацијаисторијскогидуховногнасле
ђа,продуктдуготрајнедруштвенеупотребе,сталномерилозакултурно
стањебилокоједруштвенезаједнице.Ујезикусеодређенадруштвеназа
једницасрећесасвојимидентитетом.Улогајезикауформирањумислии
идејајевеомавелика,јерјејезикподлогаиносилацмисли.Алисемисао
ијезикнепоклапајуувек.Кададођуумеђусобниконтактјезикувекпри
сиљавамисаодаузмеонајобликкојијемогућ.Затојемисао,уобликуу
комесеизражава,увекдоизвеснемереускраћенаидеформисана,зависно
одприроде,развијеностиидиференцираностијезиканакомесеизражава.
Штојејезикгрубљи,тоћеимисаокојасенањемуисказујебитигрубља,
аидаљеодоногштосехтелоизразити.Променајезика,усвајањенових,
афирмацијазаборављених,старих,речи,преузимањетуђихизраза,пока
затељисупроменаунутарједнезаједницеиликултуре.

У социологији се нарочито указује на улогу језика у друштвеном
животукојасеиспољавањеговомупотребомкаосредствакомуникацијеу
некојдруштвенојгрупиилиговорнојзаједници.Друштвениаспектјезика
112 У.Еко,Естетикаитеоријаинформације,Београд1977,стр.1011.

113 Е.Сапир,Огледиизкултурнеантропологије,Београд1984,стр.23.

114 Е.Касирер,Језикимит,НовиСад1972.
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јеиуфункцијизадовољавањапотребезадружењем,јерјесвакопринуђен
датражидруштводругихљуди,свакоимапотребуданештокаже,дараз
говарасанеким,атујејезикоднајвећепомоћи.Некиантрополозиистичу
дајезикнијесамоуфункцијиартикулисањаиизражавањамисли,већда
јеодушкаосећањимаиподстичедругенаакцију.115Језиксетешкоможе
разматратиизвансвогасоцијалног,културногиантрополошкогконтекста,
каоштосеовибезјезиканемогуниразумети.Језицикаоцелинеодра
жавајујезичкезаједницекојеихупотребљавају.Алисвакајезичказајед
ницасадржинеколиковаријететајезикакојисумеђусобнофункционално
издиференцирани(економске,образовне,етничке,регионалне,професи
оналнеидругеразлике).Језичкораслојавањеијезичкиваријететиимају
различитеузроке,обликеипојавнеманифестације:одгеографскотери
торијалнихпрекодруштвенокултурнихдоиндивидуалних.Такосества
рајуспецифичнидијалекти„подјезици’’,каоштосу:говорнијезик,језик
јавногсаобраћаја,политичкоидеолошки језик, језиципојединихструка
инаука,поетскијезик,уличнижаргонисл.Збогтогаусвакомдруштву
важнуулогуимастандарднииликњижевнијезик,каостручнонормиран
и друштвено прихваћен облик језика, комењегове значајнефункције у
образовању,јавномживоту,књижевностиикултуриобезбеђујудруштве
нистатускакавимајупојединидијалекти.116

Каоисведругедруштвенепојавеијезиксенепрекидномењапрате
ћииизражавајућиодговарајућадруштвенаикултурназбивањаипромене.
Радикалнеибурнепроменедокојихједошлоусавременимдруштвима
индустријскецивилизације,сачитавимнизомпратећихдруштвенокул
турнихпромена,изазвалесувеликепроменеуобластијезикаисимболич
кекомуникацијеуопште.

Споразумевањејепревасходнодруштвенаактивност.Историјаљуд
скогдруштваинастанакчовекакаобићапраксенемогусенизамислити
безразвојајезикаидругихобликасимболичкекомуникације.Комуника
цијајеусредиштукултурекаоособенечовековесредине.Људскаинтер
акција, социјализација, учење, интеграција, стварање вредности, и тд.,
немогућисубез језикаидругихобликакомуникацијекаосвојеоснове.
Усавршеностјезикајепредусловзаразвојкултурекаоцелине.117Одсвих
системапорукајезикиманајвишетехничкогусебиикористисекаомо
делзаанализирањедругихобликакомуникацијељуди.

Језикисимболичкакомуникацијаимајувеликизначајзаљудскодру
штво,јербезњихдруштвонебимоглонипостојати.Комуникацијомсе
омогућаваповезаноделовањељуди,атаповезаностјеуосновисвихдру
штвенихпојава,јеронеинастају,измеђуосталог,башпутемповезаности
115 О.Јесперсен,Човјечанство,народ,појединац,Сарајево1978,стр.17.

116 Р.Бугарски,Језикилингвистика,Београд1984,стр.411.

117 Е.Сапир,Огледиизкултурнеантропологије,Београд1984,стр.23.
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уделовањуљуди.Безповезаностиљудинебимоглиусклађиватисвоједе
латностиујединствендруштвениред.Засавременосложено,техничкои
развијенодруштвокомуникацијеимајумногоширизначајисмисао.Оне
сунесамосредстводруштвеностивећиусловопстанкаисталногнапрет
кадруштваичовека.

3.2.Веровања

Веровањаљуди на ирационално мистичан начин,изражена кроз
митологијуирелигију,представљајуизузетнозначајнедруштвенепојаве
удруштвупредмодерногдоба.Алирелигијскаверовањасувеомараспро
страњенаиусавременомдруштву,безобзиранаутемељеностдруштвана
рационалистичкотехнократскимосновамаидосадашњиразвојобразо
вања,наукеитехнологије,друштвенесвестииукупнодрукчијегпоимања
светаидруштвенестварности.Затосуовепојавеидаљевеомазначајне
темезамногедруштвененуке,анорочитозасоциологију.

Митологија.-Митологијајеверовањеилиуверењеопостанкусве
та,људиињиховомположајууодносунаспољнесиле.Умитологијије
увекречомаштикојанастајеуследпразнинаустварномсазнању.Усре
диштумитологијејемитпричакојојсепридајенарочитзначајикојаго
вориопореклусвихствари,отомекакојеизхаосанастаосвет,осветим
лицимаијунацима,отомекакосусмртнипосталибесмртнициисл.Реч
јеофантастичнимостварењимаљудскогдуха.Митологијасесастојиод
мистикеимагије.

Мистика (грч.mystikos тајновит,обавијентајном)118означавасве
оноштонеможедасеобјасниздраворазумскиилинаучно,даклерацио
налнимпутем.Тојепримитивноверовањеуреалностневидљивихсила
скривенихубиљкама,животињама,предметимаинебескимтелима.Са
знањеоњимасенесмеинеможепреноситисаопштавањем,већсето
постижеидентификацијомпојединачногбићасасвебићем,аизражавасе
ипостижемистеријскимкултовима.Замистичкосазнањебитнаје,сједне
стране,пантеистичкатенденцијасхватањабогаиприродекаоједноисто,
асдругекултемотивнепреданостибожанскомбићускојимсемистику
екстазисједињује.Мистикајенајвишеизраженаутотемизмукаобезлич
номјединствуприроднихидруштвенихсила.

Магија(грч.mageiaчаролија,враџбина)означававештинупотчи
њавањасвојојвољитајанственихсилаприроде,духоваидемона.Радисе
овештиникојапретендуједа,употребомизвеснихтехникаисредстава,
осигураутицај,пресвега,наприроднесиле,безобзираколикојетосу
протноприродним законима. Зато јемагија ирационални обликљудске
118 Требаразликоватимистицизамодмистикекоји,иакоимапореклоумистици,представља

посебнуфилозофијуирелигијукаоверовањенезависноодчула,докјемистикаувекчулнаи
емоционалнаобрадастварности.
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праксе.О.Контјесматраодаје„магијскообјашњење’’првистадијумна
учногобјашњења,аЕ.Касирердајевераумагију„једаноднајранијихи
најистакнутијихизражајачовјековебудућесамосвјести.Тусеонвишене
осјећапотпуноувластиприроднихинатприроднихсила.Свакисемагиј
скиобредзасниванаувјерењудаприроднепојавеувеликојмјериовисео
човјековудјеловању’’.119

Обичносеразликујудватипамагијскетехнике:1)имитативнама
гијакојасесастојиуподражавањупојавакојесехоћеизазвати(имитација
громадабиседобилакиша);и2)магијапутем„заразе’’,којасезаснивана
веровањудааконекоимапосебнуспособностонможедајесаопштидо
диром.Постоједвеврстемагије:беламагијаицрнамагија.Беламагијаје
веровањеданатприроднесилемогуљудимадонетидоброикорист,пасе
утомциљупризивајуупомоћнебескесиледобридухови.Беламагијасе
примењујеуколективнимакцијама,нарочитоприликомлова,епидемијаи
ратова.Црнамагијајеверовањеданатприроднесилемогуљудимадонети
несрећу,болестилисмртионапризиваземаљскесилезледухове.Црна
магијасепримењујеуиндивидуалнимодносимазананошењепакостии
несрећенепријатељу.

Магија има и своја специфична средства, од којих су најважнији:
табу,тотемифетиш.Табујепосебнаврстазабранесанкционисанаоддру
штва, коју обележавају поступци,места, бића, предмети и речи које се
налазеподзабраномодсвакодневеупотребе.Табујепретечаономешто
ћесекаснијеурелигијизватисвето.Утабуусеналазинаредбачувај
седемона;ионпосвомобликупредстављастраходприроднихсила.У
суштини,табуимаснагузаконакојинесмедасепрекрши,тедоприноси
кохезијизаједнице.

Тотемјеплеменскизнаккојизначиверовањеумушкогпретка,пра
оцарода.Изњегасеразвијатотемизамкаоопштеверовањеузаједничко
пореклоимистичниодносизмеђуједногплеменаинекеврстеживотиња,
аунекимслучајевимаибиљака.Такваживотињаилибиљкајебилаобо
жаванаисматранаоснивачемплеменапокомесеобичноицелоплеме
звало.

Фетишуизворномзначењуозначавапредметзакојисеверуједау
њемупребивадух,свакамртвастваркојојсеприписујенекачаробнасна
га(камен,фигураитд),нешточемујечовекпретераноодан,штообожава.
Дакле,фетишјепредметилиобјектобожавањакомељудипридајувећи
значајнегоштогаонимаприроднимсвојствима.

Умагијисусеразвилиипосебниоблицикомуницирањасанатпри
роднимсилама,одкојихсунајзначајнијиритуалиилиобреди.Ритуалје
афективно средство социјалне регулације живота и стереотипна форма
масовногпонашања,којасеманифестујеупонављањустандардизованих
119 E.Kasirer,Oglediočovjeku,Zagreb1978,str.125.
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итипичнихакција.Магијскиритуалису,углавном,несталиизмодерних
друштава,међутимчестосеуопаснимиливажнимситуацијамаиданас
прибегаваритуалимасујеверногтипа,којисусличнимагијским,каошто
сунапример:клечањеиљубљењеземљепреодласканапутиприпо
вратку(нарочитоавионом),разбијањебоцеобродпрењеговогпоринућа,
предсказивање судбине картама или хороскопским знацима, увезивање
амајлијаболешљивојдециуодећу,ношењеамајлијаидругихпредмета
спортистазавремеважнихутакмицаитд.

Улогамитологије(магијаимистика)удруштвујеутомештојеона
помоћутабуа,тотемаифетишадоприносилаинтеграцијизаједнице,регу
лацијиживотаинајразноврснијиходносаузаједници.

Религија.-Орелигији(лат.религиоучењекојесетиченајвишег
бића;божанство,бога;веру,вероисповест)постојимноштвотеоријских
одређењаиставова,каоиметодолошкихприступакојиузимајуњенараз
личитасвоства.Религијасечестодефинишекаоверовањеубога,односно
„каоверауоностранисвет,иликаовезачовекасоностранимбићем’’.120
Таквоодређењерелигијепроистичеизсвојственостирелигијскеактивно
стиукојојсечовекобраћа„натприродној’’силиили„оностраном’’бићу
дабиутицаонаприродуиобјасниосвојположајусвету.

За социолошко становиште о разумевању религије најважнија су
учењаМаркса,ДиркемаиВебера.Подњиховимутицајемзасованисудо
минантнитеоријскиставовиорелигији.Онисусматралидајерелигија,
усуштиниилузија,адаједругисветокојемрелигијаговори,уствари
стварнисветискривљенкрозпризмурелигијскогсимболизма.Маркс је
сматраодаје„религијаопијумзанарод’’,јерпружаоправдањезанејед
накостикоје владају у друштвуизмеђубогатихи сиромашних.Тиме је
онурелигијивидео значајнеидеолошкеелементе.Диркем јеуказаона
значајрелигијеистичућињенекохезионефункцијеудруштвурелигија
тражидасељудиредовносастајукакобипотврдилисвојазаједничкаве
ровањаивредности.АпоВеберу,религијајеважназбогулогекојуима
удруштвенимпроменама,особитоулогекојујеималауразвојузападног
капитализма.

У човековомживотном искуству подручје религиозног није као и
другаподручјаделовања,онојепотпуно„привилегованоподручје’’под
ручједоживљајасветога.ИДиркемјеистицаодајебитнакарактеристика
религијеверовањеусвето.Религиозничовек,премаДиркему,делиствари
ипојавенасветеипрофане.Религиозностсеодносинаоноштојемисте
риозноитајанственоподручјечовековогодносасасвојимБогом,односно
наоненајдубљеинајинтимниједимензијељудскеегзистенције.Кадгодје
речорелигијиирелигиозномпонашању,речјеиодоживљајусветогаили
придавањаатрибутасветостидуховима,боговима,стварима,речимаисл.

120 В.Павићевић,Социологијарелигије,Београд1980,стр.11.
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Затојезаразумевањесуштинерелигијеважноуказатинањенадваоснов
наелемента:1) значајсветог, које јеомеђенобожанскимдухом, тајно
витошћу,жељомзаприближавањесавршенству;онојеизраженоувише
облика:светаместа,светипредмети,светиритуали,светезабране,свете
животиње,светидогађаји,световремеитд;и2)веровањеунатприродно
пореклосвета(утворцаиспасење)каоуниверзалностањемираивечно
сти,судњиданцарствабожјег,трпљењенаовомсветуиутехукојупружа
божанство.Поредтога,заједничкекарактеристикеусвимрелигијамајесу:
коришћењесимбола,којиизазивајуосећањепоштовањаистрахопошто
вања;иразноврснихритуалаилицеремонијаукојимаучествујузаједно
свештеницииверници.Зарелигијујебитнаивредноснадимензија,јерје
онаизвордоброг,истинитогилепог,односноморалнообичајнастрана
поштосенаосновуњестичечовечност.

Религијаимасвојуструктурукојаизражавањенособенисистем,али
ињенувезусадругимкултурнимтворевинамаудруштву.Туструктуру
чинеследећиелементи:учењеобогу,религијаскаосећања,ритуали(об
реди),симболиирелигијскаорганизација.

Религијскоучењеонатприродномбићу(богу)јавилосекаопотреба
увременастанкамонотеистичкихрелигијадасе,радијединстваверске
заједнице,фиксирајуисправниначинизамишљањабогаионостраногсве
тауопште.Поштосеоностранобићезамишљакаосвемоћноисвезнајуће
биће,тојестбићеснеограниченимдаровимаимоћима,природноједасе
премањемугајеособенаосећања.Тосуосећањастрахаизахвалности.
Она,кодрелигиозногчовека,проистичуизосећањазависностиодбога,
јеродњегадолазесрећаинесрећа.Ритуалиилиобредипроистичуизуче
њаонатприродномбићуисврхаовихрадњиједасеудовољибогуутиче
нањеговувољу,дасеублажињеговгнев,дамусеодазахвалност.Ури
туалнерадњеспадајумолитва,жртва,разницеремонијалиитд.Симболи
представљајуврстезнаковакојељудистварајудабипрекоњихупућивали
некасвојаосећањаилиидејебогу,поштосеонсматранедокучивнепо
среднимпутем.Затоимамишљењадасесварелигијаможеодредитикао
скупсимболаилислужењесимболима.121Инакрају,религијскаоргани
зација,онапредстављапосебнуверскугрупуљудисаистимверовањем
којисеудружујуиорганизујукакобимоглидасеодржеуконкуренцији
садругимверскимгрупамаУтомеимпомажусвештеници,којиобављају
идругерелигиознепослове:изводеритуал,организујуверскиживот,пре
носерелигијскоучењенамлађегенерацијеитд.Основниоблициверског
организовањасу:култ,секта,деноминација(конфесија)ицрква.

Црква(грч.kyrioneoikiaгосподаревакућа,божанскидом)јеизраз
институционализације хришћанства и облик хијерархјске организације
свештеникаиверника.Црквајеуређенанаосновудогмииканона.Догма

121 М.Марковић,Дијалектичкатеоријазначења,Београд1961,стр.223228.
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(грч.dogmhmaсуд,закључак)сеодносинасудовеверекојеприхватају
верницииукојесенеможесумњати,већсамоверовати.Тосу,уствари,
институционализованаисређенаверскаучења.Канони(грч.kahnonме
ра,правило)суверскаиетичкаправилакојејецрквапрогласила.Најче
шћесеканониизражавајукаоверскипрописиопонашању.Уцрквамасе
развијакулт,односнопоштовањеодређенихвредностииразличитихоб
реда,верскесветковине.Црквенипредставницисусвештеници.

Секта(лат.sequiследовати,пратити)представљагрупуследбени
канекогверскогучењакојасеодвојилаодцрквеикојујецркваодбацила
иосудила.Зацрквујеверовањекојегсесектадржинеправилно.Сдруге
стране,сектецркву(православнуиликатоличку)сматрајусектомкојасе
одвојилаод„правилногучења’’садржаногуБиблији.Основнеразликеиз
међуцрквеисектеогледајусеутомештосуцрквевеликеиетабилиране
целине,саформалномбирократскомструктуромихијерархијомверских
званичника,асектесумањеинеформалнијегрупеверника,алиуколико
дугоопстанумогудасеинституционализујуиизвршеденоминацију.

Религија,каоисвакадруштвенапојава,имасвојуулогуудруштву,
односно одређенефункције, а то су: дефинисање „особеног погледа на
свет’’,психолошкоемоционалнаиликомпензационафункција,етичкаи
друштвеноинтегративнафункција.Религијскипогледнасветполазиод
идејеодвасветаоностранобићеиовостранобиће,причемусеово
страносхватакаонесамостално,јерјенасталоизоностраног.Затим,ре
лигијскипоглед,уосновусвета,стављанадсветскодуховноначело.Пси
холошка функција религије односи се на задовољење егзистенцијалне
негативности или фрустрираности у људском животу, које религиозни
човекпревладававеровањемунатприроднобићеинатприроднумоћ.А
религија,сдругестране,пружаподршкутаквомчовеку,смањујенапетост
идајеутехуустањупатње.Етичкафункцијарелигијесастојисеуфор
мулисањуосновнихморалнихправилаиначелаучијојјеосновиучење
осветом,каоиуњиховомподржавањуиширењумеђуверницима.И,на
крају,друштвеноинтегративнафункција,којајеизраженауповезивању
иидолошкомуједињавањуглобалногдруштвакаонајмоћнијадруштвена
чињеницастојиизнадпојединацаиспајаих.

Религија јепрошларазнеобликеифазеусвомразвоју.Тосу,пре
свега,начининакојијенекарелигијазамишљаланатприродноилисвето
биће,такодасеусоциологијинарочитоистичу:анимизам,тотемизами
теизам.

Анимизам(лат.anima,animus душа,дух),спадаунајранијефазе
развојарелигије.Тојеверовањедаусветупостоједуховиидаониупра
вљајупојединимстваримаидогађајима.Веровалосе,аиданасмногиљу
диверују,дачовекимапосебнудушукојасесуштинскиразликујеодтела,
којаможедаживиипослетелеснесмрти.Претпостављаседа јечовек
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доанимизмадошаотумачећисан.Докснева,њемусеуказујепаралелни
животонпутује,видидругељуде,паимртве.Објашњавајућисан,онје
могаодапретпоставидаусвимљудимаистваримапостоједухови,неви
дљивабића.Поредовогпсихолошкогобјашњењаанимизма,многиантро
полозисматрајудајеанимизамнастаоувремепреласканаземљорадњуи
сточарство,кадасеповећалачовековазависностодприроднихсила,јерје
обрадаусеваузначајнојмеризависилаодприроднихпојава.Атесилесу
моглебитидобреизле,апоштосуоневанчовековеспознајеидомашаја,
ондањиманекоуправљадухови.Затојеовакавначинстицањасредстава
заживотмогаоусловитианимистичкиначинмишљењаиверовања.

Тотемизамјенареднафазауразвојурелигије,иливаријантааними
змапоштојеикодтотемскихгрупаизраженоверовањеудухове.122.Овај
изразпотичеодречитотем,којијесимболодређенихпредмета,биљака
илиживотиња,укојем,поверовањутадашњихљуди,боравидухумрлих
предака.Таквебиљкеиживотињепосебносуцењенеуживотуодређе
ногродаиплемена.Каосимболнатприродне,силе,сматраноједатотем
штитицеорододзла.Премањемујегајеносујевернопоштовање,јеронај
којиверујесматрадаизмеђуњегаитотемапостојипосебнаповезаност.
Тавезајеузајамнатотемштитичовека,ачовексвојупажњупремањему
показујенаразличитеначине,неубијаакојетоживотиња,илиганебере
акојетобиљка.

Теизам је трећафазауразвојурелигијскесвести.Настајеувреме
кадасуљудиспозналипојмове,врстеиродовествари,паувезистим
идошлидоидеједапојединидуховиуправљајучитавимгрупамасрод
нихствариилидогађајаиданепребивајувишеусамимстварима,већ
на посебнимместима (на врховима планина илина небу).Овако зами
шљенидуховиназивају себоговима.Уоквиру теизмаразликују седве
етапе:политеизам(веровањеувишебогова)имонотеизам(веровањеу
једногбога,духовногуправљачачитавогсвета).Увремеполитеизмаду
ховисупотпуноодвојениодпојединачнихпредметаипостајуапстрактна
бића,примившикарактербогова.Боговисубилинајпреперсонификаци
јаодређенихопштихпојаваиствариизприроде,каоштосусунце,мо
ре,киша,гром.Такосусепојављивалибоговисунца,мора,кише,грома
итд.Касније,укомбинацијипојаваизприродеиљудскогдруштва,богови
добијајуфантастичнеликове(девојкерибе,човекакоња),дабинакрају
попримилиусвемуљудскеобликеипредстављајућиразнепојавеизжи
вотаљуди.Монотеизамсепоклапасанастанкомвеликихробовласничких
империја.Какосуранијебоговиималилокалникарактер,стварањемве
ликихимперијапостепеноседолазидоидејеопостојањуједногбога,а
свиостали,дотадашњибогови,преображавајусеуразнесвеце,анђелеи
апостоле,којивршеодређенезаштитнефункцијеипостајупокровитељи
ужихдруштвенихзаједница.Умонотеизмубогвишенемаликчовекакао
122 В.Павићевић,Исто,стр.180.
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уполитеизму.Онјепостаопојамодређененатприроднесиле,којајеиако
невидљивасвудаприсутна.Основнемонотеистичкерелигиједанассу:ју
даизам,хришћанствоиислам.

Усветуданаспостојимноштворелигијаионесекласификујуили
разврставајупоразличитимкритеријумима,алијемеђуњимаосновнапо
деланазападнеиисточнерелигије.Узападнерелигијеубрајајусе:хри
шћанство(православљеикатоличанство),јудаизамиислам.Ауисточне:
браманизам,будизам,зенбудизам,конфучијанизам,таоизам,хиндуизам,
шинтоизам итд.Основне разлике су у трансцеденцији западних и има
ненцијиисточнихрелигија,каоицрквениморганизацијама.Саставнидео
религијскогживотаусавременомсветучиневерскипокрети,којиседеле
на:новеверскепокрете(покретикојипризнајусвет,покретикојиодба
цујусвет,покретикојисеприлагођавајусвету);миленаристичкепокрете
(очекивањеускороспасењеверника);верскифундаментализам(позива
њенаизворнотумачењесветихтекстова),којијенајизраженијиуислам
скомфундаментализму.123

Секуларизација (лат. secularisare  посветовнити, учинити светов
ним)је,усуштини,слабљењеулогерелигиознихверовања,ослобођење
друштвенихустановаииндивидуалногпонашањаодрелигиозногутица
ја.124Секуларизацијасеможеизразитикаопреовладавањесхватањаиту
мачења света самим светом, без прибегавања појму „надсветске’’ силе;
преовладање„овостраних’’духовнихвредностиузистовременослабље
њеипотискивањерелигиознихвредности;заснивањемораланаљудским
моћимаипотребама,безприбегавањаидејибожанствакаоизвораиауто
ритетауморалнимпитањима;иповлачењерелигијеуцркве,усферупри
ватногправаиприватногживотаљуди.125Процессекуларизације,одно
сносветовногледиштенасвет,почињезначајниједадолазидоизражајау
времехуманизмаиренесансекадасељудскиразумсвевишесхватакаоје
диниизворсазнањаикритеријумистине.НаразумујеР.Декартзасновао
рационалистичкиметодмишљењакојинетрпиникакавнеприкосновени
ауторитет изнад разума. Развојем рационализма и других филозофских
праваца(нарочито,материјализмаикомунизма),узистовременинапредак
наукеитехнологије,урбанизацијекаоиорганизацијесавременогдруштва
налибералистичкимначелима,развијалисусепоглединасветдрукчији
одрелигијског.Тимесупроцесисекуларизацијебитноојачалитакодаје
утицајрелигијезначајноопао,алинедотемередајерелигијауопасности
данестане.Онаидаљеимазначајнуулогуусавременомсвету.
123 Видетишире:E.Barker;M.Warburg(eds),NewReligionsandNewReligiosity,Arhus1998.

124 Усличномзначењукористесеиипојмовилаизација(лат.laicusлишитисвештеничкогчи
на,вратитисвештеникауположајсветовноглица),атеизација(грч.atheosбезбожан,онај
којиневерујеупостојањебога)идехристијанизација,којисеупотребљавазапроцессла
бљењадејствахришћанскерелигијекодсамиххришћанскихверника.

125 В.Павићевић,Исто,стр.313314.



356

ЈованБазић•МихаилоПешић___________________________________СОЦИОЛОГИЈА


3.3.Сазнање

Сазнањенастајеизтежњељудидаспознајусветокосебеидагами
саонопротумаче,каоидапомоћуумаовладајупроблемимакојисепред
њихпостављају.Основнитиповисазнањасуздраворазумско,филозофско
инаучно.Здраворазумскосазнањезаснивасеначулномувидууствар
ност,односнонаосновуопажањаиразума,нанепосредномискуству.126
Таквосазнањејепунопредрасудаиемоционалнообликовано,такодаје,
углавном,непоуздано.Међутим,издраворазумскосазнањетежирацио
налномсазнању, јеркрозмисаонипроцесиинтеракцијусадругимљу
димадолазидоњеговепровереиобјективизирања.Затосеможерећида
здраворазумскосазнањепредстављауводу свакидругиобликсазнања,
нарочитоуфилозофијуинауку.

Филозофија.-Филозофија(грч.philosophia љубавпремамудро
сти)јеопштипогледнасвет,онаговорионајопштијимзаконимакретања
иразвиткаприроде,друштваиљудскогмишљења,очовековојегзистен
цији,оодносумишљењаибића(субјектаиобјекта),духаиматерије,да
клеопитањимапредкојиманауказаостаје.Постоједваосновназначења
филозофије.У једномзначењуподњомсеподразумеварационалноис
казивањеосвету(стварности),чијисеисказимогупроверитиичијасе
истинитостможе доказати. Тиме сефилозофија приближила науци као
најопштијесазнање,односнопосталаисаманаукакојауопштаваисказе
или најопштија научна дисциплина.У другом значењу она је задржала
спекулативникарактер,односноособинесазнањакојетумачисвет(ствар
ност),независноодемпиријскогискуствабилокојеврсте.Онатежида
утврди да ли је свет какав је дат у искуствуистоветан са светом какав
стварнојест,независноодискуства.Али,безобзиранаовоподвајање,са
држајфилозофијејеусмереннаопштесазнањеоделовимасвета,његовој
повезаностииположајучовекауњему.127

Филозофијаузнатнојмеридајесубјективнусликуосвету,јеруњој
велику,ачестоодлучујућуулогуимајупојединачниискази,машта,про
ницљивост,емоцијеитд.Субјективнојдимензијифилозофиједоприноси
и тошто се уњенпредмет често уносии постављање крајњег циљаи
смислачовеканаземљи,тојестпроцењивањепојединихвредностикоје
удруштвупостоје.Поштојепроцењивањевредностистваркојанеспада
унауку,јернеслужиоткрићусвета,већјеудоменудруштвеногствара
лаштва,тојеовајњенелементутоликосубјективнији.Филозофијаје,као
идругеобластидруштвенихидуховнихтворевина,условљена,какопо
садржају,такоипопореклу,одговарајућимдруштвенимелементимакоји

126 М.Пешић,Социологија,Београд1998.стр.5.

127 М.Печујлић;В.Милић,Исто,стр.178.
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објективнопостојеусвакомдруштву,почеводподелерада,друштвенера
слојеностииконфликата,пасведоначинаживота.Светоутичеинањене
представеосвету.

Наука.-Наукапредстављасистемрационалногсазнањаопојава
маипроцесимауобјективнојстварности.Заразликуодздраворазумског
сазнања ифилозофског погледа на свет, до научних сазнања се долази
наосновурационалнихпретпоставки,утврђенихпроцедураиупутстава.
Затосунаучнасазнањаистинитаидоказива,паувекпостојимогућност
провере,пододређенимправилимаиусловима.Циљнаукејеутврђивање
истине,правилностиилидоласкадопотпуноновихоткрића,билода је
речоприроди,друштвуиличовеку.Међутим,требаиматиувидудајеи
научнаистинитострелативна,јерсенауканалазиусталномразвитку,па
сеистинекојеонаутврђујесталнопроверавајуипонекадмењају.Затоје
наукаинституционализованисистемзнањакојијекоординирануцелини
иустановљенувидуисказа,критичкихоценаиверификацијабилоуфор
мињиховогпреношењаилистандардизацијеичувања.

Улоганаукеудруштвусастојисеутомештоонапроистичеизпо
требељудидасазнајусвојуприроднуидруштвенуоколину,какобињоме
успешнијеовладалииобезбедилиштобољеусловесвојематеријалнеи
друштвенеегзистенције.Затојенаукаипрактичнаделатност,јертежида
својимсазнањимаиоткрићимапомогнељудскојпракси,такодајеразвој
наукенеодвојиводчовековепрактичнеделатностиињеговогсвојствакао
стваралачкогбића.

3.4.Уметност

Уметност јепосебанобликљудскогстваралаштвакоји језаснован
на субјективном естетскомдоживаљајуиживотномискуству ствараоца
да,помоћучулнихсимбола,изразидоживљајсветаилионогаштобисвет
требалодабуде.Тостваралаштвосеопредмећујеуматеријалним,чулно
доступниминапосебанначинструктурисанимделимакојаизазивајукод
примаоцасложенепсихофизичкепроцесе.Делауметностисуразноврсне
духовне творевине, материјализоване у посебним облицима иформама
(ликовној, музичкој, драмској, литерарној итд). Она су продукти инди
видуалногстваралаштва;изразиндивидуалностииоргиналностисваког
уметника;плодмаштеиунутрашњегбогатстваличностиипредстављају
изразслободеуметничкогстваралаштва.

Поред стваралаштва, уметност изражава и специфично сазнање о
животу,којенедајениједандругиобликдруштвеногсазнања,јерпред
стављапосебнуформуилиначинсазнањакојисеможеозначитикаосли-
ковитосазнање,чијасеособеност,заразликуодпојмовноапстрактног
сазнања, састојиуправоу конкретнопојединачномобликуодражавања.
Заразликуоднауке,којајепревасходнопродуктинтелектуалнеирацио
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налнеделатности,ууметностидоизражајадолазеемоционалнеиличне
могућностиуметника,његовапсихаињеговоличноразумевањесвета.У
уметностисечовекнаспецифичанначинодражавауодређеномвремену,
какоуодносупремаприродииукупнојстварности,такоиуконтекстуси
стемарелацијакојепостојеуњеговомодносупремадруштвукаоцелини
ипремапојединимдруштвенимгрупамаиинституцијама.Тосеизражава
прекољудскеактивностиупроизвођењутворевинакојесепроцењујукао
лепе.Алепо,уширемсмислу,означавасвауметничкадела.128

Уметностнепостојикаовредностсамапосеби,изолованооддру
штвенестварности,безобзиранањенудиференцираностпремаживотној
пракси.Тек у једномпоређењу уметничког дела са том стварношћу, са
којомсеразликује,онодобијасвојнарочитестетскикарактер,претвара
јућисеуобјекат,„уестетскуствар,којаје,истина,ослобођенаодсвр
ховитогодносаживотнепраксе,алиипакприпадаобјективномсвету’’.129
Затоуметностима,поредестетског,идруштвеникарактер,којисеогледа
употребиљудизановимсазнањимаиискуствимакојапроширујупросто
ремогућегипродубљујуљудскевидике.Утојфункцији,постојистална
комуникацијаизмеђууметностиидруштва,односно,измеђууметникаи
публике.Поредтога,друштвеностуметностисеизражаваиутомешто
јеуметностусвомразвојуповезанасадругимоблицимастваралаштваи
друштвенимодносимауцелини,пасутимеиуметничкистиловиици
љевиуизвеснојмериусловљениинисумогућиусвимвременима(ути
цајрелигијенасредњевековнууметност,материјалистичкефилозофијена
реализам,индустријскогдруштванапостмодернизамитд).Тајодноссе
можепосматратиисадругестране,каоутицајуметностинадругеоблике
стваралаштваинадруштвенеодносе,каонапримерутицајромантизма
најачањенационалноослободилачкихпокретауЕвропиполовиномXIX
века.

Дакле,ууметности,састановиштасоциологије,могућејезапазити
трифункције:1)естетску,којомсеутиченаобликовањеукусаљуди;2)
сазнајну,којомсеобогаћујезнање,иакотонијепримарнафункцијаумет
ности;и3)друштвенопреображајна,ато јемогућностдасеподстакне
социјалнаакција,јеруметничкостваралаштвоизражавастварностпојава
и друштвених збивања кроз призму своје емоционалности.130 Зато се и
указуједауметностнеманепосреднуутилитарносазнајнуулогуидасе
нестварарадинекеекономскепотребевећдаиспуниличностиизрази
светвредности.

Постојеразневрстеуметностиштоусловљаваиразноврснеподеле,
одкојих,овомприликомуказујемонаједну.Атојеподелауметностина:
128 Видетишире:Ш.Ласло,Основиестетике,Београд1966.

129 Х.Клоц,УметностуXXвеку,НовиСад1995,стр.18.

130 Д.Коковић,Исто,стр.200201.
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1)финеуметности(музика,позориште,литература,ликовнеуметности);
2)комбинованеуметности(игра,позориште,опера);3)примењенаумет
ност (керамика,текстил,минијатурносликарство)и4)популарнаумет
ност(филм,забава,штампа,радиоителевизија).

3.5.Друштвеневредностиинорме

Вредностиинормесуодвеликогзначајазасвадруштваикултуре.
Вредностису„идеалнасвојстваобјекатакојаихчинепожељнимзаљу
де’’.131Тосуонеидејекојеодређујуштасесматраважним,вреднимипо
жељнимунекомдруштву.Овеидеједајузначењеислужекаоводичљуди
мауњиховојинтеракцијисасветомкојиихокружује.Друштвененорме,
илидруштвениправила,суправилапонашањакојаодражавајувредности
културеједногдруштваионе„непосреднорегулишупонашањељуди,и
точестодонајситнијихпојединости’’.132Друштвеневредностиинорме
сушира категорија одпојединихоблика културних творевинаилидру
штвенесвести(религија,филозофија,наука,уметноститд),јерсеналазеу
њиховојосновикаоодређенистандардипомоћукојихсесхватапожељно
илинепожељно.

Друштвеневредности.-Онесудубокоукорењенеукултурудру
штва и, уопште, у свакодневниживотљуди, јер какоК. Косик указује,
„људскастварностнијесамопродукцијановогавећјеирепродукцијапро
шлости’’.133Унашојкултурисекаовредностиистичу:храброст,родољу
бље,част,моћ,снага,радиност,доброта,поштење,корисноститд.Вред
ностисеразумејукаоциљевикојетребаостваритиињихљудинастоједа
реализујуусвимобластимасвеснеделатности.Затосуонеипокретачи
људскеделатности,али,сдругестране,вредностидетерминишусвеврсте
друштвеногпонашањадруштвенихакција,идеологија,ставова,морал
нихсудова,вредновањауметностиитд.Разнадруштвастварајуразличите
вредностиистеврсте,пасеонеразликујуоддруштвадодруштва.Затосе
вредносниидеали,каоштосуправедност,поштење,лепота,учтивост,не
жноститд,разликујузависноодкултуре.134Оноштојезаједнодруштво
доброзадругоније.Иуистомдруштвусеразликујувредностиразличи
тихдруштвенихгрупаипојединаца.Оношто јелепоза једногсељака,
нијезаварошанина.135Некиљудизавредностдржескромностирелиги

131 Р.Д.Лукић,Исто,стр.275.

132 Исто,стр.278.

133 К.Косик,Дијалектикаконкретног,Београд1967.стр.138.

134 E.Kale,Uvoduznanostokulturi,Zagreb1988,str.76.

135 КоднасуСрбији,уселусудоскоробилецењенеисматранелепимкрупнеидебеледевојке,
„руменеиједре’’,закојесепретпостављалодаћеиматиздравпородидамогуупотпуности
даовладајутешкимпословиманаселу,какоукући,такоинањивииливади.Доксууваро
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ознауверења, анекима је вредностхедонистичкиживотиматеријално
благостање,итд.Такође,нивредностинисуконстантневеличинеуистом
друштву.Кадасеговориовредностиманекогдруштватребаувекиматиу
видудруштвеноисторијскиконтекст,јерсевредноститогдруштвамогу
разуметисамоупоменутомконтексту.

Људисуувексуоченисавредностимаизпрошлостиивредностима
унастајању,онимакојесетекуводеиуспостављајуисвојимтрајањемпо
тврђују.Утомпроцесудолазиидоизвесногспораизмеђустарихинових
вредностисведоксеновевредностинеуспоставеистарепотисну.Неке
вредностиимајувеликизначајзаопстанакдруштва(неубиј,некради,по
мозиуневољи,забранаинцеста,итд)ионесунепромењивеудруштвуи
имајууниверзалникарактер.

Вредностисууфункцијиочувањадруштвеног системаикултуре.
Поремећајиипреокретиусистемувредностиповлачезасобомивелике
ланчанепоремећајеуцелокупномдруштву.Вредностиимајуснагуузора
иорјентира,пасесоцијализацијомприхватајукаоправила.Функциониса
њевредностиосигуранојенаградамаиказнама.Сваказаједницасеосигу
раваодређенимвредностимакоједајузначењесвимљудскимпоступцима
исвемуштојеспецифичноупојединачнојзаједницииликултури.136

Друштвененорме. - Вредностисеуодређеномдруштвуконкрети
зујуправилимапонашања,деловањаимишљења, односнодруштвеним
нормама.Онеокружујучовекаионјесањимаунајнепосреднијемдодиру,
толикотесноинепосреднодаихинеосећа,паикадапоступапоњима,
чинимуседапоступасасвимсамостално,онакокакојеонодредио,ане
какоједруштвопрописало.Натајначинправилаомогућујуфункциони
сањедруштвеногживотаиусклађивањедруштвенихделатностибезчега
немадруштва.Друштвенихнормиимамноговрста,алијенајважнијапо
деланатехничкаправилаидруштвенепрописе.

Техничка правила су правила о понашању човека према спољној
природи.Томогубитиразнаупутстваотехнолошкимпроцедурамаупро
изводњиилипроцедурамаулечењу,правилаозаштитинараду,противпо
жарнојзаштити,грађевинскаправилаитд.Овихправилаимавеомамного
у свимобластимаљудскеделатности.Упоштовањуовихправила су, у
принципу,вишезаинтересованипојединциидруштвенегрупенакојесе
онаодносе,негодруштвеназаједница,јерњиховонепоштовањеуглавном
нешкодиинтересимазаједнице.Техничкипрописиседоносеимењајуу
складусаверификованимнаучнимдостигнућимауодређенојобластии

шимаиградовимабиленаценимршаведевојке,саизраженомсексипилношћуи„дамским
манирима’’.Такодасусастановиштасељака,девојкекојесусматранелепимуградовима,у
њиховимочимабиле„метиљаве’’или„фрајле’’;доксудевојкесасела,којесутамосматране
лепим,уочимаварошкихмомакабиле„незграпне’’и„ружне’’.

136 Е.Кале,Исто,стр.7879.
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немајулокалникарактер,несводесенадржавнеилинекедругеоквире,
например:правилаокоришћењуплинаудомаћинствуиста су свудау
свету.

Друштвенипрописисуправилаопонашањуљудиудруштву.Њих
имавишеврста:право,обичај,морал,мода,правилапристојности,прави
лалепогпонашања(бонтон),правилаучтивостиитд,алисезаморалнеи
правненормеможерећидаонечинесуштинудруштвенихпрописа,јерсу
најчешћеисведругенорменањимазасноване.

Друштвенимпрописимасевршиопштеуређењељудскогпонашања.
Њимасерегулишуодносиљудиуразноврснимдруштвенимзаједницама
иинституцијамаоддржаведопородице.Овипрописисуувекуинтере
суширезаједнице,такодајеонавеомајезаинтересованазапоштовање
прописа, јерњихово непоштовањешкоди интересима заједнице.Међу
тим,интересизаједниценеморајудабудуиинтересисвихњенихчланова
појединачно.Зато,дабисеобезбедилопоштовањепрописа,друштвена
заједницаупроцесусоцијализацијеуказујепојединциманаважностпро
писаинапоследицеуслучајевимапоштовањаилинепоштовањапропи
сауколикосепридржавајупрописаслединаграда,каоиобрнуто,казна.

Друштвенипрописисесастојеиздвадела:диспозицијеисанкције.
Диспозицијаозначаваосновноправилоопонашању,којимјерегулисано
какосетребапонашатиињенимпоштовањемсештитеинтересизајед
нинце.Затојеуинтересусвакезаједницеусклађивањеиустаљивањепо
нашањакакобионамоглауспешнодафункционише;алијето,истовре
мено,иуинтересупојединацајерсутимесигурниуостваривањусвојих
намера.Санкцијајеизведенаиздиспозицјеиозначаваправилоотомешта
сечиниуслучајунепоштовањадиспозиције,односноосновногправила
опонашању.Занепоштовањенормидруштво,организованимапаратомза
принуду,примењујеразличитесанкције,премаучињеномделу.Онемогу
битиразноврсне,почеводблагихпрекораиопомена,доодузимањаодре
ђенихдобара,ускраћивањаслободепаидоодузимањаживота.Тимесеу
извеснојмеризадовољаважељазаодмаздомпремапрекршиоцуинтереса
заједнице,алијеглавнодејствоказневаспитно,какобисељудиуздржали
одкршењадруштвенихпрописа.

Моралненормесуобавезујућезапојединце,алиистовременоикод
људисусоцијализацијомразвијенаснажнаосећањаобавезностиморал
ногпонашања,такодаразвијенеличностиимајујасанодноспремамора
лу.Личниставпојединцаупогледукршењаморалаповлачиспецифичну
санкцијукојанепостојикоддругихнорми,атојегрижасавести.Грижа
савестијеунутрашњапрепрекадасеморалкрши,механизамкојинедо
звољавапојединцудаделујепротивдоброг,ауслучајукршењаформира
снажноосећање које изазива кајањеи раздирењегову личност, тако да
тоосећањеможедагаодведеусмрт.Сдругестранеморалнопонашање
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санкционишеизаједница,ањенесанкцијекрећусеоднајблажих,каокод
обичаја,одподсмехаипрезирадосмртнеказне.Појавомправнихпропи
саморалсеинституционалноштити,пасезањеговокршењепримењују
законскесанкције.

Друштвене норме су творевина културе одређеног друштва чија
јеосновнадруштвенаулогаопштеуређењедруштваирегулисањедру
штвениходносауциљуинтеграцијеифункционисањадруштва,односно
уједињавања појединаца и друштвене заједнице. У социологији се цео
комплексдруштвенихнормидетаљноизучаваионсеобичнодефинише
изразомнормативнакултура.
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