
 

 

Небојша Јовановић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологија 
Албум методичких идеја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназија Смедерево 

мај 2008. 
 





 

САДРЖАЈ 
 
Специфичности социолошког проучавања друштва ................................................................... 7 

Појам и предмет социологије........................................................................................................ 7 

Homo sociologikus ......................................................................................................................... 7 

Манифестне и латентне функције ............................................................................................. 8 

Социјална физика ....................................................................................................................... 10 

Шта је социологија и чиме се она бави .................................................................................... 11 

Однос социологије и других друштвених наука ..................................................................... 13 

Човек је осуђен да буде слободан .............................................................................................. 13 

Познавање човека ....................................................................................................................... 13 

Човек се само у друштву може осамити ................................................................................ 14 

Живот Огиста Конта ............................................................................................................... 15 

Метод социологије ........................................................................................................................ 17 

Опште и посебне методе у социологији................................................................................... 17 

Емпиријско истраживање, његове фазе и методе ................................................................. 18 

Како приступити проучавању друштва .................................................................................. 23 

Социолошке теорије ..................................................................................................................... 25 

Постулат функционалног јединства друштва ....................................................................... 25 

Страст за структуром ............................................................................................................. 26 

Начин производње материјалног живота ............................................................................... 26 

Метода генерализоване цене једне акције................................................................................ 27 

 

Друштвена структура ....................................................................................................................... 29 
Појам и елементи друштвене структуре................................................................................... 29 

О друштвеној структури .......................................................................................................... 29 

Друштвена улога ........................................................................................................................ 30 

Друштвени положај ................................................................................................................... 31 

Друштвена улога и положај ...................................................................................................... 32 

Брак ................................................................................................................................................. 34 

Удата жена ................................................................................................................................ 34 

Света тајна брака ..................................................................................................................... 35 

Толстој о браку ........................................................................................................................... 36 

Освета распуштеница ............................................................................................................... 37 

Данашња жена ........................................................................................................................... 38 

Породица ......................................................................................................................................... 40 

Крај очева .................................................................................................................................... 40 

Моја нана ..................................................................................................................................... 40 

Брак и породица .......................................................................................................................... 42 

Традиција ..................................................................................................................................... 43 

Етничке заједнице - нација ......................................................................................................... 44 

Шта је нација? ........................................................................................................................... 44 

Етнички национализам .............................................................................................................. 45 

О пријатељи, немојте те тонове!............................................................................................ 46 

Опасна криза идентитета ........................................................................................................ 47 

О народној души ......................................................................................................................... 48 

Убилачки идентитети ............................................................................................................... 49 

Раслојавање друштва - слојеви, класе ...................................................................................... 51 

Савети Робинсоновог оца .......................................................................................................... 51 

О средњем слоју .......................................................................................................................... 52 

Вук Караџић о узроцима Првог српског устанка .................................................................... 53 

Како разликовати енглеске класе .............................................................................................. 53 

Нечиста крв ................................................................................................................................ 54 

Друштвена моћ .............................................................................................................................. 56 



 

О модерном човеку ..................................................................................................................... 56 

Тројно правило моћи ................................................................................................................... 56 

Кондигна и компензацијска моћ ................................................................................................ 57 

Кондиционирана моћ .................................................................................................................. 58 

Извори моћи ................................................................................................................................ 60 

Личност ....................................................................................................................................... 60 

Власништво ................................................................................................................................. 61 

Организација ............................................................................................................................... 62 

Модели вертикалне структуре друштва ................................................................................... 64 

Класе, сталежи и странке ........................................................................................................ 64 

Класе у историји ......................................................................................................................... 65 

Демократске елите и начин њиховог одабирања.................................................................... 66 

Рад и економске установе ............................................................................................................ 67 

Појединац и заједница у Лепенском Виру ................................................................................. 67 

Абаџије ......................................................................................................................................... 67 

Размрвљени рад .......................................................................................................................... 68 

Електронска кућица ................................................................................................................... 69 

О подели рада .............................................................................................................................. 70 

Проблем поделе рада .................................................................................................................. 71 

Различити ступњеви поделе рада-различити ступњеви својине .......................................... 72 

Идеја променљиве, а не фиксне приватне својине .................................................................. 72 

Понос који зарађује .................................................................................................................... 74 

Својина ......................................................................................................................................... 75 

Послован човек ............................................................................................................................ 76 

Изопачавајућа сила нoвца и Шекспир ....................................................................................... 77 

Извори незадовољства ............................................................................................................... 78 

Политика и политичке установе ................................................................................................ 80 

Како настаје држава? ............................................................................................................... 80 

Хобс о узроцима и постанку државе ........................................................................................ 80 

Држава је производ и израз непомирљивих класних супротности ....................................... 81 

Теорије силе ................................................................................................................................. 81 

Држава као чувар цивилизације ................................................................................................ 82 

Политика и љубав ....................................................................................................................... 83 

Политика као позив .................................................................................................................... 83 

Како владаоци треба да држе реч ........................................................................................... 85 

Политика и морал ....................................................................................................................... 86 

Основи стваралачке политике .................................................................................................. 87 

Врлине грађанина ........................................................................................................................ 88 

Политичке странке .................................................................................................................... 88 

Број партија ................................................................................................................................ 89 

Групе за притисак ...................................................................................................................... 89 

Клика ............................................................................................................................................ 91 

Лоби ............................................................................................................................................. 91 

Неформалне групе ....................................................................................................................... 91 

Програм народне радикалне странке ....................................................................................... 91 

Наша основна програмска уверења .......................................................................................... 92 

Цивилно друштво ......................................................................................................................... 95 

Контроверзе око цивилног друштва ......................................................................................... 95 

Шта су нови друштвени покрети? .......................................................................................... 95 

Од црвеног до зеленог ................................................................................................................. 97 

Непрофитни сектор ................................................................................................................... 98 

Бирократија ................................................................................................................................. 100 

Својства бирократије .............................................................................................................. 100 

Бирократија као крајњи циљ државе .................................................................................... 101 

Завођење бирократског поретка у Србији ............................................................................ 102 



 

Његово височанство шалтер .................................................................................................. 103 

 

Култура .............................................................................................................................................. 105 
Култура и цивилизација ............................................................................................................ 105 

Исидора Секулић о култури ..................................................................................................... 105 

Писмо индијанског поглавице .................................................................................................. 106 

Стара дама ............................................................................................................................... 107 

Особености европског света живота ................................................................................... 108 

Култура и глобализација .......................................................................................................... 109 

Колонизатор као цивилизатор ................................................................................................ 110 

Европска култура ..................................................................................................................... 111 

Масовна култура ......................................................................................................................... 113 

Настанак масовне културе ..................................................................................................... 113 

Карактеристике масовне културе ......................................................................................... 114 

Интелектуалац и масовна култура ........................................................................................ 115 

Књига у свачијим рукама ......................................................................................................... 115 

Од књиге до компјутера .......................................................................................................... 116 

Из садржаја часописа "Глориа" ............................................................................................. 117 

Натпис на надгробном споменику .......................................................................................... 118 

Филмови на малом екрану ........................................................................................................ 119 

Кич и шунд ................................................................................................................................... 120 

Деца воле краља ........................................................................................................................ 120 

Тоталитаризам без насиља ..................................................................................................... 120 

Естетски идеал категоричке сагласности са постојањем ................................................. 123 

Кич човек као турист .............................................................................................................. 124 

Супкултура и Контра култура ................................................................................................. 126 

Питање младалачког доба ...................................................................................................... 126 

Ми деца са станице Зоо ........................................................................................................... 127 

Кафана у моди .......................................................................................................................... 128 

Штрафта наша насушна ........................................................................................................ 129 

Биљани петак ............................................................................................................................ 130 

Медији и савремена комуникација ......................................................................................... 131 

Медији ........................................................................................................................................ 131 

Сви ћемо бити умрежени ........................................................................................................ 131 

Култура електричних и електронских медија ....................................................................... 133 

Претпоставке коришћења интернета .................................................................................. 135 

Морална и друштвена дејства ................................................................................................ 136 

Информација и комуникација .................................................................................................. 138 

Религија ........................................................................................................................................ 140 

О чему је, заправо, реч.............................................................................................................. 140 

Бог у стамбеној кризи ? ........................................................................................................... 140 

Зеница трагизма ....................................................................................................................... 141 

Религија као облик отуђења .................................................................................................... 142 

Разголићено хришћанство ....................................................................................................... 142 

Фројд о религији ........................................................................................................................ 143 

Ауторитарне и хуманистичке религије ................................................................................. 144 

Разноврсност религија ............................................................................................................... 145 

Будине беседе или четири узвишене истине .......................................................................... 145 

Беседа на гори ........................................................................................................................... 146 

Социјални ставови хришћанства............................................................................................ 147 

Хришћанско схватање односа вере и власти ........................................................................ 147 

Будизам и хришћанство ........................................................................................................... 148 

Религијске установе - црква, секта, култ ............................................................................... 150 

Заједнице првих хришћана ....................................................................................................... 150 

Настајање хришћанске цркве (институционализовање хришћанства) ............................. 150 



 

Смисао хришћанског храма уопште ....................................................................................... 152 

Црква као нова реалност ......................................................................................................... 153 

Појам секте ............................................................................................................................... 153 

Разговор са чланом секте Харе Кришна ................................................................................ 154 

Резолуција европског парламента о сектама у Европи ........................................................ 155 

Секуларизација ........................................................................................................................... 157 

Процес секуларизације у савременом свету ........................................................................... 157 

Појаве дехристијанизације ...................................................................................................... 157 

Слобода и ауторитет .............................................................................................................. 158 

Вео преко вере ........................................................................................................................... 159 

Држава и црква ......................................................................................................................... 160 

Нормативно регулисање положаја верских заједница и вероисповести у држави ........... 160 

Обичаји ......................................................................................................................................... 162 

Жалост ...................................................................................................................................... 162 

Љубљење .................................................................................................................................... 162 

Оци, Материце и Младијенци .................................................................................................. 163 

Задушнице .................................................................................................................................. 164 

Нови обичаји - стари "bricolage" ............................................................................................ 164 

Потомци и преци ...................................................................................................................... 165 

Један народни обичај из народне медицине у селу Осипаоница крај Смедерева ................ 166 

Поздрави и жеље слушалаца ................................................................................................... 166 

Морал ............................................................................................................................................ 169 

Кућни старешина ..................................................................................................................... 169 

Утилитаризам задовољства................................................................................................... 169 

Лекарска заклетва .................................................................................................................... 170 

Војничка заклетва .................................................................................................................... 170 

Етички кетман ......................................................................................................................... 170 

Молитва мајке Терезе .............................................................................................................. 171 

Oковани Прометеј .................................................................................................................... 172 

Социјализација ............................................................................................................................ 173 

Како су нас васпитавали .......................................................................................................... 173 

Школа као болест .................................................................................................................... 175 

Моји почеци читања ................................................................................................................ 175 

Два света ................................................................................................................................... 176 

Циљеви образовања и васпитања ........................................................................................... 178 

 

Друштвене промене......................................................................................................................... 179 
Појам и узроци друштвене промене ........................................................................................ 179 

Смедерево у 19. веку ................................................................................................................. 179 

Развој урбанизма у социјалистичкој епохи ............................................................................ 180 

Дисциплински правилник о понашању ученика у смедеревској гимназији ........................... 180 

Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе............................... 181 

Теорије о друштвеним променама ........................................................................................... 183 

Друштвена еволуција ............................................................................................................... 183 

Беда историцизма .................................................................................................................... 183 

Смртност народа .................................................................................................................... 184 

Противречности друштвеног развоја и напретка ................................................................ 186 

Еволуција и Напредак нису више истозначни ........................................................................ 186 

Дефиниција напретка .............................................................................................................. 187 

Процес европеизовања човечанства ....................................................................................... 187 

Облици појма напретка ........................................................................................................... 188 

Почетак напретка ................................................................................................................... 189 

Прогрес ...................................................................................................................................... 189 

Типови друштва кроз историју ................................................................................................ 191 

Цивилизацијско здање .............................................................................................................. 191 



 

Демографске и еколошке промене ........................................................................................... 193 

Старимо све брже ................................................................................................................... 193 

Чедоморство или "бела куга" .................................................................................................. 194 

Данашње потребе ..................................................................................................................... 196 

Еколошка слика општине Смедерево ..................................................................................... 198 

Десет еколошких заповести краљице природе ...................................................................... 200 

Поток тече ............................................................................................................................... 200 

Еколошке вести ........................................................................................................................ 201 

Савремено друштво (транзиција и глобализација) .............................................................. 203 

Шта је Глобализација? ............................................................................................................ 203 

Дефиниције глобализације ........................................................................................................ 204 

Глобализација и демократија .................................................................................................. 206 

Анти-глобализацијски покрети ............................................................................................... 208 

Корумпирана олигархија .......................................................................................................... 210 

Реформе се не пресађују .......................................................................................................... 211 

Економија и опасност од кризе ............................................................................................... 212 

Искушења глобалне транзиције .............................................................................................. 213 

 

ПРИЛОЗИ ......................................................................................................................................... 215 
Избор тест питања из социологије ........................................................................................... 216 

Контролна питања из социологије (1) ..................................................................................... 228 

Контролна питања из социологије (2) ..................................................................................... 237 

Контролна питања из социлогије (3) ....................................................................................... 238 

Контрола питања из социологије (4) ....................................................................................... 239 

Питања из социологије (1) ......................................................................................................... 228 

Питања из социологије (2) ......................................................................................................... 241 

Питања из социологије (3) ......................................................................................................... 243 

Питања из социологије (4) ......................................................................................................... 244 

Тест из социологије (1) ............................................................................................................... 245 

Тест из социологије (2) ............................................................................................................... 246 

Библиографија ............................................................................................................................. 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предговор за Албум методичких идеја приручника за 

наставу социологије 
 

           Постоје више разлога који су аутора ове методичке збирке идеја за 

извођење наставе социологије навеле да објави овај наставни материјал: 

-као и већина осталих предмета, и у настави социологије више се инсистира на 

репродуковању градива, предавању готових знања, веома је мало истраживачког 

духа у нашим учионицама. Због тога је преовлађујуће понашање наших ученика 

на часовима углавном пасивно 

-потреба да се прикаже један другачији приступ настави социологије који би имао 

у виду активну улогу ученика на часовима, а наставнику наменио функцију 

посредника који подстиче ученике на размишљање 

-жеља да се искористе креативне могућности ученика чиме би се постигла 

атмосфера задовољства на часовима 

-помоћ младим колегама-приправницима који тек ступају у наставнички позив да 

имајући овакве примере и сами крену храбро у креирање наставног процеса у 

складу са савременим наставним токовима 

 Предложени  избор текстова односи си се на све наставне целине и теме предвиђене 

наставним планом и програмом социологије за четврти разред гимназије и трећи разред 

средњих стручних школа. 

 Текстови си неуједначене тежине, различите врсте, броја за једну тему што омогућује да 

се задовоље потребе различитих образовних група 

 Сваки наставник може одабрати  оне примере који највише одговарају структури 

ученика којима предаје, њиховој заинтересованости, усмерењу, жељама. 

 Приликом обраде појединих наставних тема наставници могу  ученицима да дају све 

примере унапред  или да их подели по групама тако да свака група добије одговарајуће 

примере за обрађивање. 

 Наставницима је остављена могућност да сами заједно са ученицима формулишу 

питања везана за сваки наставни пример. 

 Поједини примери могу се користити за обраду више наставних тема по избору 

наставника, за понављање, рекапитулацију градива. 

 Пошто су примери различитог  обима, то се могу скраћивати тако да је могуће њихова 

примена у току једног или два часа , колико је предвиђено за обраду наставне јединице. 

 Жанровска структура текстова је различита; социолошки, књижевни, публицистички, 

уметнички, матурски  и семинарски радови ученика Гимназије у Смедереву.Предложено је 

укупно 204 примера домаћих и страних аутора, разнородних  по пореклу, форми и садржају, а 

оно што их прожима је провокативност, актуелност,  која би требало да заинтересује ученике за 

рад на часу 

 Наставници би могли да допуне предложене наставне примере сопственим примерима, 

уколико сматрају да је то неопходно, и на тај начин доприносу квалитетнијој  обради наставних 

јединица 

У прилогу је дат пример обраде једна наставне јединице која је на конкурсу Креативна школа у 

организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања ушла у базу знања. Ради се о 

наставној јединици „Кич и шунд“ коју је аутор обрадио у једном одељењу четвртог разреда 

2005-06. године. Сви остали примери који сачињавају овај Албум методичких идеја примењени 

су у наставној пракси у раду са ученицима четвртог разреда Гимназије у Смедереву. 

На крају су дати и примери тест питања из наставног програма социологије који се могу 

користити за проверу знања током године после обраде појединих наставних целина или за 

припрему ученика за полагање пријемног испита из социологије на факултетима. 
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Наставна целина 1 

Специфичности социолошког 

проучавања друштва 

Наставна тема 1.1 

Појам и предмет социологије 

 

Homo sociologikus 

Сва питања социологије 

упућују нас на једну чињеницу која 

је исто толико доступна нашем 

искуству као што су му присту-

пачне природне чињенице из наше 

околине. То је друштво као чиње-

ница која нас тако интензивно под-

сећа на своје присуство да постоје 

добри разлози да је назовемо неу-

мољивом чињеницом. Наше пона-

шање према другим љу-

дима као и према нама 

самима није могуће 

објаснити пуком 

случајношћу. Ми 

поштујемо законе, излазимо на 

биралишта, венчавамо се, поха-

ђамо школе и универзитете, има-

мо занимање и припадамо некој 

цркви; старамо се о својој деци, 

скидамо шешир кад сретнемо 

претпостављене, указујемо пош-

товање старијим, говоримо с раз-

личитим људима на различитим је-

зицима, осећамо да овој средини при-

падамо, а да смо тамо странци. Не можемо 

ни закорачити, ни реченицу изустити а да 

између нас и света не интервенише друштво 

као трећи елемент који нас повезује са 

светом и који, у исти мах, посредује између 

ове две конкретне апстракције. 

Уколико постоји било какво објашње-

ње за позно рађање науке о друштву, може-

мо га тражити у природи предмета ове науке 

који не само што је свуда распрострт, већ 

обухвата и свој сопствени опис и своју влас-

титу анализу. Социологија се бави човеком у 

непосредном присуству друштва као неумо-

љиве и насртљиве чињенице. Човек, сваки 

човек, судара се с овом чињеницом и, заис-

та, то јесте чињеница. Иако се друштво мо-

же замишљати независно од конкретних ин-

дивидуа, оно би, ипак, без њих било бесмис-

лена фикција. Стога елементе науке која има 

за предмет човека у друштву морамо да 

тражимо у оној области у којој се 

укрштају човек и друштво као чиње-

нице. 

У историји социологије 

било је много покушаја да се 

пронађу такви елементи... Било 

је популарно почетком овог 

века, нарочито код америчких 

социолога, да се јединица со-

циолошке анализе тражи у 

друштвеној групи. Друштво - 

као што је, на пример, 

доказивао Чарлс Коли - ни-

је састављено од индиви-

дуа већ од група. Социлог се не 

интересује за господина Смита 

већ за породицу Смит, за предузеће Х, 

странку Y и за цркву Z. Данас је посве јасно 

да се појединац среће с друштвом и друшт-

веним групама и да се то, заиста догађа у 

стварном смислу. Међутим, можда је то су-

сретање сувише реално. У групи се поједи-

нац губи, па ако се она узме као елеменат 

анализе социологу не остаје никаква могућ-

ност да пронађе индивидуу као друштвену 

животињу. С друге, пак, стране, ако за еле-

ментарну јединицу узмемо личност поје-

динца, чак његову друштвену личност, како 

се то често ради све до данашњег дана, онда 

настају тешкоће да се друштво објасни као 

чињеница. Кад се говори о групама то значи 
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да се тежиште анализе сасвим помера ка 

подручјима ван појединца, а кад се прича о 

друштвеним личностима то укључује потпу-

но усредсређење на самог појединца. Проб-

лем је у томе да се нађе елементарна катего-

рија у којој ће бити места и за појединца и за 

друштво. 

Већина савремених социолога је смат-

рала да ће задовољити потребу за елементар-

ном категоријом тако да се као основа узме 

било појам "друштвених односа" (по узору 

на Леополда фон Визеа), било појам "друшт-

веног делања" (по угледу на Макса 

Вебера). Међутим, није тешко уо-

чити да се коришћењем ових пој-

мова проблем не решава. Гово-

рити о "друштвеним односима" 

или "друштвеном делању" није 

готово ништа мање уопштено не-

голи говорити о "човеку" или 

"друштву". Ми, ипак, још не знамо 

елементе од којих су састављени 

"друштвени односи" и "друштвено де-

лање", тј. не знамо категорије помоћу 

којих треба да описујемо односе између 

човека и друштва, или друштвено ус-

ловљено делање људи.  

Није стога случајно што савремени 

поборници "друштвених односа" и "друшт-

веног делања" уводе у своје аналитичке про-

цесе, или чак у своја појмовна разматрања, 

нове категорије које су ближе основним ана-

литичким јединицама за којима постоји по-

треба у социологији. Вон Визе и Парсонс 

слично се односе према "друштвеним творе-

винама" или "друштвеним системима" као 

структуралним јединицама друштва, с једне, 

те према "положајима" или "улогама" као 

кристализованим модалитетима учешћа по-

јединаца у друштвеним процесима, с друге 

стране. Ни један од ова два пара категорија 

не може се, ни на који начин, извести из 

општих појмова "друштвених односа" и 

"друштвеног делања". Човек долази у иску-

шење да закључи како су их њихови творци 

увели готово мимо своје воље. Иако ово тео-

ретисање не би могло да послужи као било 

какав коначан доказ да су социологији по-

требне такве категорије, оно је бар, уверљи-

во сведочанство. Чини се да је вредно раз-

мишљати о разлозима с којих су писци сма-

трали да је нужно да ове категорије уведу. 

На месту на коме се укрштају поједи-

нац и друштво стоји homo sociologicus, чо-

век као носилац друштвено преод-

ређених улога. Појединац је, за 

социолога, скуп његових улога, али 

ове улоге, са своје стране, представ-

љају друштво као неумољиву и на-

метљиву чињеницу. Решавајући сво-

је проблеме социологија нужно узима 

друштвене улоге као своје аналитичке 

елементе; њен је предмет структура 

друштвених улога. Међутим, при 

таквој реконструкцији човека 

као homo sociologicusa, социоло-

гија ствара себи нови морални и 

филозофски проблем: како се 

вештачки човек њене теоријске 

анализе односи према стварном чо-

веку нашег свакодневног искуства? Да не би 

била жртва некритичког сцијентизма, социо-

логија не сме, при упрошћеном конструиса-

њу категорије друштвене улоге, да изгуби из 

вида оно морално питање које покреће арти-

фицијалност њеног модела. С друге, пак 

стране, ако филозофска критика треба да 

крене даље од необавезних општости, онда 

то претпоставља њено темељно разумевање 

употреба и злоупотреба категорија друштве-

не улоге. 

(Ралф Дарендорф, Homo Sociologikus, 

Градина, 1989, 86-90. стр.) 

 

 

 

 

Манифестне и латентне функције 

Разлика између манифестних и латент-

них функција је извршена да би се спречило 

немарно бркање, често присутно у социо-

лошкој литератури, између свесних мотива-

ција за друштвено понашање и његових 

друштвених последица. Наше испитивање 

савременог речника функционалне анализе 

показало је како лако, и како несрећно, соци-

олог може поистоветити мотиве са функци-

јама. Даље је назначено како се функција и 

мотив независно мењају и како неспособ-

ност да се региструје ова чињеница у утвр-

ђеној терминологији, доприноси несвесној 

тенденцији социолога да бркају субјективне 

категорије мотивације са објективним кате-

горијама функције.  
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Ово је логички темељ за дис-

тинкцију између манифестних и 

латентних функција; прве се одно-

се на оне објективне последице по 

специфичну јединицу (особа, под-

група, друштвени или културни 

систем) које доприносе њеном при-

лагођавању или адаптацији која је 

била намеравана, друге се осносе 

на ненамераване и непризнате пос-

ледице исте врсте. 

Последњих година, на при-

мер, дистинкција између мани-

фестних и латентних функција ко-

ристила се у анализама расно ме-

шовитих бракова, друштвене 

стратификације, афективне 

фрустрације, Вебленових со-

циолошких теорија, доминант-

них америчких оријентација 

према Русији, пропаганде као 

средства друштвене контроле, 

антрополошкој теорији Мали-

новског, култа вештица Нава-

хоа, проблемима социологије 

сазнања, моде, динамике лич-

ности, мера националне без-

бедности, унутрашње друшт-

вене динамике бирократије, и многим дру-

гим разноврсним проблемима социологије. 

 

Хеуристичка сврха дистинкције 

Разјашњава анализу привидно 

ирационалних друштвених образаца. 

Пре свега, дистинкција помаже социо-

лошкој интерпретацији многих друштвених 

активности које опстају мада њихова ма-

нифестна сврха није јасно остварена. Зас-

тарели поступак у оваквим случајевима на-

рочито за различите лаичке посматраче, био 

би да извештавају о овим активностима као 

о "празноверју", "ирационалностима", "пукој 

традицоналној инерцији" итд. Другим речи-

ма, када групно понашање не испуњава сво-

ју привидну сврху - што оно често заиста и 

не може - постоји тежња да се његово појав-

љивање припише недостатку интелигенције, 

пуком незнању, опстанку, или такозваној 

инерцији. Тако се Хопи церемонијали који 

се изводе да би створили обилну кишу могу 

етикетирати као празноверна активност при-

митивног народа, и сматра се да је ствар ти-

ме завршена. Треба приметити да ово није 

разуман приказ групног понашање. Ово је 

једноставно давање имена, епитет "правно-

верно" замењује анализу стварне улоге пона-

шања у животу групе. Пошто смо дали појам 

латентне функције, он нас може подсетити 

да ово понашање може вршити функцију у 

групи, мада ова функција може бити при-

лично далеко од признате сврхе понашања. 

 

Усмерава пажњу према теоретски 

плодним подручјима истраживања 

Разлика између манифестних и латент-

них функција, даље служи усмеравању паж-

ње социолога на управо оне области пона-

шања, ставова и веровања у којима он може 

најплодније применити своје специфичне 

вештине. Јер, који је његов задатак ако се ог-

раничи на проучавање мани-

фестних функција? Он се тада 

превише бави одређивањем да 

ли да ли активност која треба 

да изврши неку сврху, заиста 

извршава ту сврху. Он ће затим 

испитивати, на пример, да ли 

нови платни систем постиже 

жељену сврху смањивања рад-

ног промета или повећања про-

изводње. Он ће се питати да ли 

пропагандна компанија заиста 

постиже свој циљ повећања 

"жеље за борбом", "жеље за куповином рат-

них обвезница" или "толеранције према дру-

гим етничким групама". Ово су комплексни, 

важни облици истраживања. Али све док се 

социолози буду ограничавали на проучава-

ње манифестних функција, њихово истражи-

вање је одређено људима који обављају ак-

тивност (био то шеф индустрије, вођа синди-

ката или поглавица Навахоа који је из разум-

љивих разлога тренутно нематеријалан), а не 

теоријским проблемима који су језгро дис-

циплине. Бавећи се примарно облашћу ма-

нифестних функција, са кључним пробле-

мом да ли намерно успостављене активнос-

ти или организације успевају у остварењу 

својих циљева, социолог бива преобраћен у 

марљивог и вештог бележника потпуно поз-

натих образаца понашања. 

Али наоружан појмом латентне функ-

ције, социолог проширује своје истражива-

ње управо у оним правцима који највише 

обећавају у теоријском развоју дисциплине. 

Он разматра, на пример, последице новог 

платног промета за рецимо, синдикат у ко-

јем су радници организовани, или последице 

пропагандног програма, не само да би уве-

ћао његову обећану сврху подизања пат-
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риотске жестине, него да би такође омогу-

ћио великом броју људи да говори и искажу 

своје ставове када се они разликују од важе-

ће, итд... 

 

Откривање латентних функција јесте 

значајан прираст социолошком знању 

Постоји и други аспект по коме истра-

живање латентних функција представља 

изузетан допринос социјалног научника. Уп-

раво латентне функције неке активности или 

веровања нису уобичајно знање, јер су нена-

мераване и обично непризнате психолошке 

или друштвене последице. Због тога, налази 

о латентним функцијама представљају већи 

прираст знања, него налази о манифестним 

функцијама. Оне такође представљају на-

пуштање "здраворазумског" знања о друшт-

веном животу. 

 

Спречава замењивање социолошке анализе 

лаичким моралним расуђивањем 

С обзиром на то да морална еваулаци-

ја у друштву тежи да буде у облику мани-

фестних последица неке праксе или закона, 

морамо бити спремни да откријемо како ана-

лиза у терминима латентних функција по-

времено иде против владајућих моралних 

еваулација. Јер, не следи да ће латентне 

функције оперисати на исти начин као и ма-

нифестне последице које су обично основа 

оваквог суђења. Тако, широки сегмент аме-

ричке популације сматра политичку маши-

нерију или "политичку смицалицу" несум-

њиво "лошом" и "непожељном". Темељи 

оваквих моралних судова се унеколико раз-

ликују, али се у суштини састоје од истица-

ња да политичка машинерија повређује зако-

не морала: политичко руководство не пош-

тује закон бирања персонала на основу им-

персоналних квалификација, већ га бира на 

основу привржености партији или доприно-

са партијској борби; шефовство не поштује 

закон да се гласови морају базирати на ин-

дивидуалној процени кандидатових квали-

фикација и политичких питања, а не на трај-

ној оданости феудалном господару; "под-

мићивање и часна корупција" очито вређају 

својство својине; "заштита" криминала јасно 

крши законе и обичаје; и тако даље. 

С обзиром на многоструке аспекте по 

којима политичка машинерија у различитим 

степенима иде против закона, умесно је 

испитати како она успева да настави са 

својим деловањем. 

 (Роберт Мертон, О теоријској социологији, 

Загреб, 1979, 127-138. стр.) 

 

 

 

 

Социјална физика 

Не уздижући и не потцењујући по-

литичке чињенице, већ гледајући у њима, 

као и у свакој другој науци, напросто 

предмете посматрања, социјална физика 

разматра сваку појаву с двоструког ас-

пекта, то јест с аспекта њене хармоније с 

појавама у чијем склопу егзистира, и ас-

пекта њене повезаности с ранијим и касни-

јим стањем људског развоја. Она настоји, 

и на једном и на другом плану, да у гра-

ницама могућности открије истинске опш-

те односе који вежу све друштвене фено-

мене међу собом; сваки од њих она 

сматра објашњивим, у научном смислу 

те речи, кад се може прикладно поново 

повезати било за целокупну одговарају-

ћу ситуацију, било за целокупно прет-

ходно кретање, избегавајући при том 

непрестано и пажљиво сва некорисна и 

недостижна истраживања унутрашње 

природе и суштинског начина настаја-

ња неке друштвене појаве. 

Огист Конт 
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Шта је социологија и чиме се она бави 

Већ смо у почетку истакли да се сва 

социолошка настојања не могу свести у ок-

вире којима је научна егзактност 

основни циљ. У социологији је врло 

жива супротност између позитивиз-

ма и историзма. То супростављање 

нема строго методолошки значај, 

већ у питањима научног приступа 

одражава општу супротност која 

постоји између позитивистички 

оријентисане аналитичке 

филозофије, развијене већим делом 

у Енглеској и Америци, и тради-

ционалне европске оријентације ко-

ју је најадекватније изразила немач-

ка класична филозофија. У складу с 

тим немачки социолози много од-

лучније наглашавају разлику изме-

ђу природних и друштвених наука од својих 

англо-америчких колега. Но, и 

код првих је, нарочито у но-

вије време, приврженост по-

зитивном етосу егзактне про-

цедуре тако снажна да на ис-

торијско-херменеутички прис-

туп не треба гледати као на 

снажну противструју, већ по-

најпре као на теоријски корек-

тив и противстав против про-

грамиране једнодимензионал-

ности модерног позитивизма. 

Главни разлог за такво 

стање је тежња према "неу-

тралној објективности" истраживања, чиме 

се бар на први поглед избегавају многе неу-

годне дилеме. Друго је питање у којој мери 

су те тежње оствариве. Наиме, зар је могуће 

бити објективан у социологији на исти на-

чин и у истој мери као у геологији или хе-

мији? Може ли социолог, који је позван да 

расправља о неком друштвеном проблему, 

рецимо о односу политике и науке у друшт-

ву у којем живи, поступити на вредносно 

неутралан начин исто тако као инжењер ко-

јег су позвали да да савет о систему релеја 

на комуникацијама? Или, зар социолог, којег 

је позвала нека државна институција да ис-

пита ставове и расположење учесника рад-

ничког или студентског протеста, није под 

јаким притиском наручиоца истраживања? 

То су проблеми с једне стране, са стране 

оних који наручују и финансирају истражи-

вања. Но њих има врло много и на другој 

страни, јер се често догађа да вршећи истра-

живања долазимо у контакт с људима који 

нас љубазно примају, који нам постају дра-

ги, па нам је тешко објавити резултате који 

ће за њих бити неугодни. 

То су само неки примери који илус-

трују тешкоће због којих се онда настоји по-

бећи у зону "вредносне неутралности" без 

обзира на њену упитност и илузорност. 

Ствара се уверење да експерт 

који, придржавајући се уста-

новљене, стандардне процеду-

ре, коректно обавља свој по-

сао, има мирну савест. 

У којој мери се ова кри-

тика, која очито произлази из 

забринутости за непосредно 

људским у нашем животу, мо-

же применити на савремену 

социлогију? Када би у социо-

логији доиста превладавало 

гледиште да се "знање о људс-

кој срећи" може развијати на 

исти начин и истим поступцима који се при-

мењују "у прикупљању података о ценама, 

приходима и уштедама", тада би примена 

наведене критике на социологију била ра-

зумљива и оправдана. Но таква ситуација не 

постоји у социологији. 

(Иван Кувачић, Социологија, Школска 

књига, 1987, 12-13. стр.) 

 

 

 

 
Кад се схватило да је "друштвено све нешто друго него збир 

својих делова", па се од проучавања понашања и односа поје-

динаца прешло на испитивање друштвене структуре, органи-

зације и институције, које јао првотне датости одређују по-

нашање појединаца, одмах се поставило питање: Тко је стварни 

носилац, чинилац или субјект (агенс, фактор) друштвених 

процеса? Јесу ли то људи као 

појединци или нешто над-

индивидуално, је ли то дру-

штвена организација као таква 

или је то сам систем? Питања 

која су довела до познатог 
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Социологија је наука која хоће да разуме друштвено делање тако што га тумачи и преко тога хоће 

узрочно да објасни његов ток. Делање у тој вези значи такво поступање појединаца - при чему је 

свеједно да ли је посреди унутрашња или спољашна делатност, чин или одсуство чина - с којим 

он и повезује неку субјективну намеру. Делање постаје друштвено онда када се својом наменом 

односи на друге људе, па је тако у свом току усмерено. 

Макс Вебер 

 

спора између номиналиста и реалиста, спор који ће се тешко 

разрешити, јер номиналисти остају "реалисти" кад је ријеч о 

појединцима, а реалисти остају "номиналисти", кад се ради о 

истима. Гурвич је и овај спор назвао "лажним", јер су га родили 

различити "приступи" или "перспективе" гледања на друштвене 

појаве, а не сама њихова природа. Но не почиње ли се ствар ипак 

комплицирати ако претпоставимо да није спор сасвим "лажан" 

или "привидан", већ да про-

излази из саме противречне 

природе друштвених појава. 

Руди Супек 
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Наставна тема 1.2 

Однос социологије и других друштвених наука 

 

Човек је осуђен да буде слободан 

Шта овде значи да егзистен-

ција претходи есенцији. То значи 

да човек најпре егзистира, да себе 

сусреће, искрсава у свету и да за-

тим себе дефинише. Ако се човек, 

како га схвата егзистенцијалист, не 

може дефинисати, то је зато што он 

најпре није ништа. Он ће тек после 

бити, а биће такав каквим ће себе 

учинити. Човек није ништа друго 

него оно што од себе чини. Такво је 

прво начело егзистенцијализма. 

Желимо рећи да човек најпре ег-

зистира, а то значи да је човек нај-

пре оно што себе баца према бу-

дућности и што је свесно да се пројектује у 

будућност. Али ако заиста егзистенција 

претходи есенцији, човек је одговоран за 

оно што јестe. Тако је први корак егзистен-

цијализма да сваког човека стави у посед 

онога што јест и да на њега пренесе тоталну 

одговорност за његову егзистенцију... Ми 

смо сами, без извињења. То је оно што би 

желео да истакнем говорећи да је човек осу-

ђен да буде слободан, јер је, једном бачен у 

свет, одговоран за све што чини... Ако се то 

разуме тако, да ма какав човек био који се 

појављује, за њега постоји будућност која на 

њега чека, тада је то права реч. Али смо тада 

напуштени. 

(Жан-Пол Сартр, Егзистенцијализам је 

хуманизам, Логос, Сарајево, 1964.) 

 

 

 

 

Познавање човека 

Реч је о човеку који је пока-

зивао велику зловољност, осећао 

досаду живота и носио се мишљу о 

самоубиству. Ништа га није могло 

да обрадује, и целим својим пона-

шањем објављивао је да се већ раз-

рачунао са животом. Из разговора с 

њим произилазило је да је он био 

најстарији од три брата, дете изван-

редно частољубива оца, који је са 

необузданом жестином напредовао 

у животу и доживео прилично ве-

лике успехе. Пацијент је био његов 

љубимац, у кога је полагао велике 

наде. Мати је била рано умрла. Са 

маћехом се добро слагао, можда и 

зато што је у великој мери уживао заштиту 

свога оца. 

Као првенац био је одушевљен обожа-

валац моћи и силе. Све што се на њему виде-

ло носило је империјалистичку црту. У шко-

ли му је убрзо пошло за руком да постане 

први у разреду. По свршетку школе узме у 

своје руке посао очев и за своју околину по-

нашао се као давалац милости. Свагда је го-

ворио на љубазан начин, његовим радници-

ма било је добро, плаћао им је највише плате 

и свагда је за молбе био приступачан. 

У његову бићу од преокрета 1918. до-

годила се промена. Непрестано се жалио ка-

ко је веома огорчен нелојалним понашањем 

својих намештеника. Што су раније молили 

и што су добијали - сад су захтевали. Његово 

огорчење нарасло је толико да се бавио 

мишљу да напусти посао. 

Он је, дакле, дизао руке од свога за-

датка чим се створила нова ситуација. Иначе 

је био добронамеран шеф. Али, у тренутку 

кад су дошли у питање атрибути његове мо-

ћи, он није више одржавао корак са новим 

окoлностима, те се његов поглед на свет по-

казао као сметња не само за цео фабрички 

рад него и за њега самога. Да није био толи-

ко частољубив и желео показати да је он 

господар у кући, могао је с те стране да оста-

не неузнемирен. али, њему није било стало 

ни до чега другог него до показивања своје 

личне моћи. Логичним развитком прилика 
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то му је било онемогућено, и сад га цео по-

зив није више веселио. Отуда његова скло-

ност да се повуче није ништа друго него на-

пад на намештенике и оптужбе против њих. 

Ако погледамо и остале црте његова 

живота, дознаћемо да су његове друштвене 

везе биле веома оскудне. Јасно је и то да са 

таквим мишљењем и осећањем могао да 

окупи око себе само оне људе који су му 

признавали његову 

надмоћност, оне који 

су му били подложни. 

При том је био и ош-

тар критичар, а како је 

имао довољно разума, 

могао је пригодице да 

прави веома тачне и 

оштре примедбе. Так-

вим поступком расте-

рао је своје познанике, 

и све време био је без 

правог пријатеља. Што му је на тај начин не-

достајало у додиру с људима, надокнађивале 

су му забаве сваке врсте. 

Али, стваран неуспех доживео је тек у 

љубави и браку. Љубавни избор тога човека 

пао је у правцу једне жене која је у понеким 

стварима била још властољубивија него он 

сам. Обоје су морали да се прихватају нај-

разноврснијих средстава да би, верни својим 

начелима, одржали своју власт. Разуме се да 

су се при том све више удаљавали једно од 

другога, не могући се ипак сасвим растави-

ти, јер се такви људи увек изнова надају сво-

јој победи и стога се тешко могу да растану 

са тим ратиштем. 

Тако њега нико 

не разуме, а он сам се-

бе најмање, зато што са 

беспримерном надмоћ-

ношћу носи у глави су-

јетан циљ. Његово уда-

љавање од људи иде 

упоредо с његовом 

ароганцијом којом зах-

тева за се неку величи-

ну која ничим није оп-

равдана, а другима одриче све вредности. То 

је поглед на живот и став у коме не могу да 

нађу места ни пријатељство ни љубав. 

(Алфред Адлер, Познавање човека, Матица 

српска, 1984, 236-238. стр.) 

 

 

 

Човек се само у друштву може осамити 

Наравно, полазиште чине индивидуе 

које производе у друштву па стога друштве-

но одређена производња индивидуа. Поједи-

начни и осамљени ловац и рибар, с којима 

почињу Смит и Рикардо, припадају 

уображењима 18. века, лишеног 

фантазије. То су робинзонаде, које 

никако не значе само реакцију на 

профињености и враћање погрешно 

схваћеном природном животу, како 

то замишљају историчари културе, 

баш као што на на оваквом натура-

лизму не почива ни Русоов contrat 

social, који субјекте, по природи не-

зависне, доводи у однос и везу по-

моћу уговора. То је само привид, и 

то естетски привид малих и ве-

ликих робинзонада. Напротив, оне 

значе антиципацију грађанског 

друштва, које се припремало од 16. века, а у 

18. је дивовским корацима хитало својој зре-

лости. У томе друштву слободне конкурен-

ције појединац се појављује разрешен при-

родних веза, које су га у ранијим исто-

ријским епохама чиниле припадником одре-

ђеног, ограниченог људског конгломерата. 

Пред очима пророка 18. века, на чијим пле-

ћима још увек стоје Смит и Рикардо, лебди 

ова индивидуа 18. века - производ, с једне 

стране, распадања феудалних облика друшт-

ва, а с друге стране, нових производних сна-

га које су се развиле од 16. века као идеал 

чија егзистенција припада прошлости. Не 

као историјски резултат, већ као полазиште 

историје. Јер, лебди као природна индиви-

дуа, у складу с њиховом представом о људс-

кој природи, не као историјски насталој, већ 

као од природе датој. Таква заблуда била је 

досад својствена свакој новој епохи. Stewart, 

који у много чему стоји у супротности са 18. 

веком, и, као аристократ, више на историјс-

ком тлу, избегао је ту ограниченост 

Што дубље залазимо у историјску 

прошлост, то више се индивидуа - па стога и 

производећа индивидуа - појављује као неса-

мостална, као припадница веће целине; прво 

још на савим природан начин у породици и 

у породици проширеној у племе, касније у 
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заједници произашлој из супротности и ста-

пања племена, у њеним различитим облици-

ма. Тек у 18. веку, у грађанском друштву, 

иступају различити облици друштвене везе 

према појединцу као пуко средство за њего-

ве приватне сврхе, као спољашна нужност. 

Али епоха која рађа то гледиште, гледиште 

осамљеног појединца, управо је епоха досад 

најразвијенијих друштвених односа. Човек 

је у најдословнијем смислу речи не само 

друштвена животиња него животиња која се 

само у друштву може осамити. Производња 

осамљеног појединца изван друштва – рет-

кост која се цивилизованом човеку, који је 

динамично већ имао у себи друштвене сна-

ге, доиста може догодити кад случајно заба-

са у дивљину - исто је таква бесмислица као 

и развијање језика без индивидуа које зајед-

но живе и међусобно говоре. 

(Карл Маркс, Прилог критици политичке 

економије, Култура, 1969, 207-209. стр.) 

 

 

 

Живот Огиста Конта 

Рођен у данима када је утицај велике 

француске револуције био веома 

снажан не само у Француској већ и 

у читавој Европи, 19. сечња 1798. у 

Монтпелеру, Конт је претрпео не-

колико значајних утицаја своје по-

родичне средине и њему савреме-

ног друштва. Они су на 

њега деловали у разли-

читим смеровима, а по-

некад и потпуно диспа-

ратно. 

Његова породица, 

која је била монархис-

тички и католички нас-

тројена, а поготово мај-

ка, врло ревна католкиња, готово 

су читавог живота врло јако и жи-

во утицали на Конта. Гимназију је 

почео похађати у месту рођења, а 

пошто ју је завршио слушао је курс специ-

јалне математике код Данијела Енконтреа, и 

убрзо стекао глас једног од најбољих учени-

ка. Средина у политехничкој школи, у коју 

се уписао године 1814, позната по својој ре-

волуционарности, јакобинству и либерализ-

му, деловала је на Конта у правцу слабљења, 

па чак и напуштање конзервативних, а прих-

ватање либералних концепција. Година 

1816. био је истеран из политехничке школе 

због тога што је потписао писмо против ре-

петитора школе Лефевра коме су потпис-

ници саветовали да више не крочи у школу. 

Након краћег боравка у Монтпелеру, где учи 

медицину, он се против воље родитеља вра-

ћа у Париз, где најпре постаје секретар бан-

кара Казимира Периера, а затим поучава у 

математици принца Каригнана и друге уче-

нике. Иако је горео од жеље да буде поново 

на политехничкој школи, није се пријавио на 

расписани конкурс знајући да због својих 

политичких уверења не би био примљен. 

Кад се није остварио ни његов план да отпу-

тује с генералом Бернардом у Сједињене Др-

жаве Америке, да у Вашингтону предаје на 

политехничкој школи, свим се жаром бацио 

на студирање: проучавао је Ла 

Пласа, Монтескијеа, Кондеркета, 

Смита, као и дела де Местра, Бо-

нала итд. 

Догађај који је, свакако, 

снажно утицао на смер Контових 

социолошких концепција, био је 

повезивање са Сен-Симоном (везе 

почињу 1817. и трају до 1824), а 

ускоро постаје и његов секретар. 

Убрзо након прекида везе 

са Сен-Симоном, Конт се оженио, 

а касније је закључио да је то би-

ла једина погрешка у његовом животу. Тај 

брак, који се распао коначно 1842, пошто га 

је жена више пута привремено остављала, 

материјалне потешкоће у које је доспео и на-

поран интелектуални рад довели су га до ду-

шевног слома. Своја предавања из Курса по-

зитивне филозофије могао је Конт наставити 

тек 1829.  

Посебан утицај на Конта имала је веза 

са Клотилдом де Вох. Oно што је била Лаура 

Петрарки, Беатриче Дантеу, то је, према 

мишљењу Дехермеа, била Клотилда Конту. 

Иако је време њиховог заједничког живота 

било врло кратко, та сентиментална Контова 

љубав према нежној и меланхоличној Кло-

тилди оставила је на њему врло дубоки траг, 

инспирисавши га за стварање његове будуће 

религије позитивизма. 
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Контов однос према друштвеним зби-

вањима показује да се он све изразитије ори-

јентише од либерализма према конзeрвати-

визму. Ношен симпатијама за конзервативну 

политичку струју, тражио је оснивање "пар-

тије истинског реда" која би синтетизовала 

католицизам и позитивизам. Таква би пар-

тија у ствари била даље и од рестаурације и 

од револуције, то јест партија споразума из-

међу реда и прогреса. 

На Контов животни пут, а вероватно и 

на формирање његових погледа, особито по-

литичких и моралних, утицала су и два по-

себна догађаја: његов сукоб с Академијом 

наука у Паризу и пријатељска потпора коју 

је нашао у Џон Стјуарт Милу. 

Материјална помоћ и морална подрш-

ка дали су Конту довољно храбрости да за-

врши своје дело Систем позитивне полити-

ке и друга планирана дела. 

(Анте Фиаменго, Сен-Симон и Огист Конт, 

Загреб, 1987, 99-103. стр.) 
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Наставна тема 1.3. 

Метод социологије 

 

Опште и посебне методе у социологији 

Што се тиче метода, треба 

разликовати најопштију научну ме-

тоду, која се на специфичан начин 

примењује у свакој науци па и у со-

циологији, од посебне социолошке 

методе, чији се принципи односе 

само на друштво и то посматрано из 

перспективе одређене социолошке 

теорије. 

Добар број методолошких 

принципа у социологији представ-

ља у ствари примену најопштијих 

принципа научне методологије. Та-

кав је, на пример, поменути Дирке-

мов принцип да друштвене чињени-

це треба посматрати као "ствари". Диркем 

под тим мисли да друштвеним појавама тре-

ба приступити као објективним чињеницама 

које постоје независно од индивидуалне 

свести посматрача, било да је реч о чињени-

цама колективне свести (моралним, умет-

ничким, религиозним или неким другим 

схватањима), било да се ради о производњи 

и расподели материјалних добара. И у јед-

ном и у другом случају друштвене чињенице 

су објективно дате тј. независно од индиви-

дуалне свести посматрача. Прво Диркемово 

методолошко правило у социологији пред-

ставља, дакле, примену најопштијег правила 

научне методологије, принципа објективнос-

ти, како га формулише Диркемов следбеник 

Арман Кивилије. 

Друга правила која Кивилије уводи 

као "фундаментална правила" социологије 

такође су, углавном, примена најопштијих 

принципа научне методологије. "Правило 

конкретности" (да треба поћи од директног 

или индиректног историјског посматрања 

друштвене стварности), "правило свесног 

игнорисања" (да се треба критички односити 

према површним, уобичајеним схватањима 

здравога разума о друштву), "правило од-

ређивања чињеница" (да је потребно што је 

могуће прецизније одредити врсту чињенице 

која се испитује) и "правило солидарног то-

талитета" (да све саставне елементе једне 

друштвене целине треба посматрати у њихо-

вој међусобној вези) - све су то најопштија 

правила научне методологије, конкретизова-

на и прилагођена области социолошког ис-

питивања, којих социолог треба да се придр-

жава у истраживању, без обзира на посебну 

теорију коју он заступа. 

Поред ових, постоји друга група ме-

тодолошких принципа који произлазе из 

општих ставова дате социолошке теорије. 

Мада и они могу бити повезани са најопшти-

јим принципима научне методологије, ипак 

су у тој мери специфични и везани за одре-

ђену социолошку теорију да их као такве 

треба посебно груписати. 

Још је француски логичар Едмонд 

Гобло истакао могућност трансформације 

теоријског става, којим се, на пример, изра-

жава неки закон у природи или друштву, у 

одговарајући методолошки принцип. Та 

трансформација је могућа зато што у проце-

су научног испитавања познавање једног 

општег теоријског става којим се изражава 

неки закон или уопште нека битна веза из-

међу појава (под условом, наравно, да је тео-

ријски истинит) може нам корисно послужи-

ти као опште методолошко правило, као ме-

тодолошко руководство при испитивању 

оних појава у којима се тај закон испољава. 

Вредност таквог методолошког правила за-

виси, дакле, непосредно од истинитости тео-

ријског става из кога је оно изведено. У сва-

ком случају, онај ко је прихватио неку соци-

олошку теорију може из ње да изведе опште 

методолошке принципе за истраживања која 

жели да врши. Ефикасност ових принципа 

зависи при томе од степена научне вреднос-

ти (истинитости) теорије из које је принцип 

изведен. 

Жорж Гурвич је дао девет "правила 

објашњења у социологији", која у ствари 

представљају комбинацију неких опште на-

учних методолошких принципа и методо-

лошких правила која је он извео непосредно 

из своје опште социолошке теорије. Тако 

његово прво правило гласи: "Настојати да се 
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интегришу микросоцијални елементи (одно-

си између ја, ти, он, ми, итд.) у групације, 

групације у друштвене класе, друштвене 

класе у глобална друштва, ова у конкретне 

околности под којима друштва егзистирају. 

Постоји, дакле, у социолошком објашњењу 

једна тенденција ка доминацији не само то-

талитета у односу на своје елементе него и 

оног што је глобално у односу на парци-

јално". То би, другим речима, значило да ис-

питивање непосредних међуљудских (мик-

росоцијалних) односа није могуће до краја 

успешно спровести ако се ови односи не ук-

лопе постепено у одговарајуће све конкрет-

није друштвене целине, тј. као односи уну-

тар групе, затим класе и најзад историјски 

датог друштвеног система, који је најпот-

пунија друштвена целина. 

Најзад, у трећу групу спадају методо-

лошка правила посебних метода емпиријс-

ког истраживања која важе за свако кон-

кретно испитивање, без обзира на општу те-

оријску оријентацију социолога. То су пра-

вила интервјуа, посматрања, експеримента 

или неке друге методе проучавања која ре-

зултирају из теоријског познавања процеса 

који се врше у току интервјуа, посматрања 

или експеримента између испитивача и ис-

питаника. Шта се све збива, на пример, из-

међу ових лица у току интервјуа, који све 

психолошки фактори утичу на садржину и 

начин разговора... Испитивања су утврдила, 

на пример, извесне мотиве који покрећу чо-

века на разговор, као што су жеља да се раз-

говора са особом и у ситуацији која може 

бар индиректно да утиче на промену у же-

љеном правцу, задовољство субјекта да раз-

говара о предмету који га непосредно инте-

ресује, што може да представља неку врсту 

личне катарзе, затим задовољство субјекта 

да он лично даје информације које ће се ко-

ристити у циљу научног истраживања итд... 

Познавање мотива који покрећу људе на раз-

говор у различитим ситуацијама може тако 

да нам послужи као садржај  одговарајућих 

методолошких правила за вођења интервјуа. 

 

 

 

Емпиријско истраживање, његове фазе и методе 

Сам процес истраживања, 

чије успешно извођење захтева 

познавање не само свих методо-

лошких правила него и одго-

варајуће технике испитивања, 

састоји се из више фаза. Оне се 

могу знатно разликовати од јед-

ног до другог конкретног испи-

тивања, што зависи не само од 

предмета и услова под којима се 

истраживање врши него и од 

оног ко га обавља. Али, углав-

ном, могуће је разликовати сле-

дећих пет главних фаза у процесу 

испитивања, и то не само у со-

циологији него и у другим наукама уопште: 

1. избор и формулација проблема; 

2. стварање плана испитивања; 

3. прикупљање података одређеним 

методама, тј. само извођење испитивања; 

4. сређивање и приказивање резултата; 

5. интерпретација резултата и извођење 

закључака. 

 

Избор и формулација проблема и 

постављање хипотезе 

Прва фаза научног истраживања сас-

тоји се обично из следећих поступака: избор 

предмета истраживања, формулација проб-

лема, постављање хипотеза, дефинисање 

појмова, утврђивање "радних дефиниција". 

Мада могу да изгледају на први поглед 

без неке веће важности, избор и формулаци-

ја проблема су врло значајни у социолошким 

истраживањима. На избор проблема утиче 

не само постојећи научни интерес него још 

више различите практичне потребе поједи-

них друштвених или државних установа. 

Социолози и други научници прихватају се 

проучавања различитих питања према захте-

вима и жељама тих установа. Ове студије по 

поруџбини, чији је број већи од оних које су 

руковођене искључиво научним интересом, 

задовољавају практичне потребе ових уста-

нова за прецизним познавањем података ко-

ји су од интереса за њихову делатност, али 

не увек и за социологију као науку. 

Сам избор предмета истраживања не 

значи, међутим, да је постављен његов проб-
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лем. Дешава се понекад да испитивач пређе 

од избора предмета директно на скупљање 

података а да претходно није прецизно и јас-

но формулисао проблем. Јасно и прецизно 

формулисање проблема на почетку истражи-

вања је неопходан услов за његову правилну 

оријентацију. 

Са формулисањем проблема је у не-

посредној вези постављање хипотезе коју 

истраживање треба да потврди, одбаци у це-

лини или делимично ревидира. Ако није мо-

гуће већ на почетку поставити хипотезу, 

формулација проблема ће 

указати на област у којој ће 

истраживање у некој доцни-

јој фази омогућити постав-

љање хипотезе. Хипотеза 

има различитих врста. Једна 

од најчешћих је она која 

претпоставља постојање уз-

рочног или неког другог од-

носа између две појаве, или 

две "променљиве" или више 

"променљивих", како се то 

обично каже у текућој 

стручној терминологији. 

Кад су формулисани 

проблем и хипотеза истра-

живања, најважнији непо-

средни задатак се састоји у 

јасном и прецизном дефинисању појмова ко-

ји су од значаја за разумевање циља и на-

чина истраживања. При томе се обично раз-

ликују две врсте дефиниције. Једна је опш-

телогичка или теоријска и њоме се дају нај-

општије карактеристике датог предмета, по-

јаве или процеса, а друга се зове радна (или 

операционална) дефиниција. Овом другом се 

обухватају и прецизирају оне појаве или чи-

њенице које се могу емпиријски констато-

вати и по могућству мерити и у којима се на 

емпиријски приступачан начин показују (ма-

нифестују) карактеристике појаве или про-

цеса, обухваћене логичком дефиницијом. За-

то се ове чињенице називају "показатељима" 

(индикаторима) логичког садржаја појма од-

носно појаве коју тај појам изражава. 

Потребно је, пре свега, логички одре-

дити садржај централних појмова у једном 

истраживачком раду. При томе је неопходно 

поседовати теоријско познавање датог проб-

лема, јер су појмови које треба дефинисати 

елементи једне шире "теоријске мреже" пој-

мова и принципа. Претходне теоријске сту-

дије проблема су, дакле, услов да се прециз-

но логички дефинише садржај кључних пој-

мова у истраживању. 

Основна функција радних дефиниција 

је да приближе општи логички садржај 

кључних појмова самом процесу испитива-

ња помоћу поменутих показатеља. Треба, 

дакле, пронаћи такве чињенице које се могу 

емпиријски непосредно константовати и по 

могућству мерити и које истовремено изра-

жавају, показују суштину оне појаве или 

процеса који су обухваћени датим појмом и 

његовом логичком дефиницијом. 

 
Израда плана испитивања 

План испитивања се 

дефинише као припремање 

услова за прикупљање и ана-

лизу података на начин који 

треба да задовољи истовре-

мено и циљ истраживања и 

његову економичност у пог-

леду што мањег утрошка на-

пора, времена и новца. Ова 

етапа, која представља ди-

ректно продужење прве и са 

којом се тесно преплиће, 

састоји се углавном од три 

врсте задатака: избора мето-

да и техничких података 

којима ће се најбоље извр-

шити прикупљање тражених 

података, обаљања пробног преиспитивања 

и израде коначног плана истраживања. 

Избор метода и техничких поступака 

је већ донекле одређен тиме како су форму-

лисани проблем, хипотеза и радне дефини-

ције, тј. који подаци се желе добити да би се 

дошло до одговора на постављена пирања. 

Али тиме питање избора метода и њихове 

конкретне примене није коначно решено. Да 

би се то учинило, потребно је претходно по-

купити битне податке о групи или колекти-

ву, тј. упознати се на лицу места са пробле-

мима које треба испититати, као и са услови-

ма који ће у датом случају најбоље омогући-

ти примену изабраних метода. 

Ако је изабрана метода анкете, која је 

свакако најчешћи облик истраживања у сав-

ременој социологији, онда се постављају као 

главни задаци израда упитника, спровођење 

интервјуа и избир лица које треба испитати 

(тзв. образовање узорка помоћу одговарајуће 

статистичке методе). 

У овој фази истраживачи треба да од-

луче да ли ће применити још неки други об-
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лик испитивања осим анкете и технички на 

који начин. Ако изаберу методу посматрања, 

поставља се питање хоће ли то бити тзв. не-

суделујуће посматрање, тј. да истраживач 

само са стране посматра оно што га инте-

ресује, или ће се применити посматрање са 

учествовањем, тј. да посматрач једно време 

преузме улогу оних које посматра и живи у 

том периду њиховим начином живота. Затим 

треба одлучити да ли ће се употребити нека 

од постојећих метода за мерење ставова или 

тзв. метода анализе садржаја итд... 

У припремне радове који треба да 

омогуће и боље оријентишу само извођење 

истраживања могу да уђу и други поступци 

као што су историјска анализа 

развоја установе или колектива 

који се испитује, техничка ана-

лиза процеса одређене актив-

ности која се истражује итд. 

Припремна фаза истра-

живања обично укључује и 

пробно преиспитивање. Његов 

циљ је утврђивање квалитета 

припремљених инструмената 

који ће се применити у истра-

живању. Готово по правилу вр-

ше се пробна испитивања 

упитника. Она треба да покажу 

да ли су питања у упитнику 

јасно и разумљиво формулиса-

на с обзиром на ниво испита-

ника, да ли у њима нема дво-

смислености, да ли је ред пита-

ња добар, не садржи ли упит-

ник велики број питања тако да интервју 

траје знатно дуже него што би требало. 

Најзад, у припремној фази истражи-

вања израђује се коначно план испитивања. 

Он, с једне стране, садржи резултате рада у 

претходној фази, тј. јасно и прецизно пос-

тављен проблем, полазну хипотезу и скуп 

логичких и радних дефиниција појмова, који 

су од централног значаја за само проучава-

ње. Ако није било могуће раније поставити 

хипотезу, то се обично чини (уколико се 

уопште чини) после обављених припремних 

радова. Као резултат ових радова може до 

даљег прецизирања, до бољег формулисања 

проблема, хипотезе и дефиниција. С друге 

стране, план испитивања садржи све битне 

ставове и одлуке о избору метода и начину 

њиховог спровођења у одређеном случају. 

Он даје у том смислу стратегију и тактику 

истраживања. 

План испитивања мора, дакле, да са-

држи у разрађеном облику три главна мо-

мента: шта испитивати (који проблем), како 

истраживати (којим методама и техничким 

поступцима и како тачно применити ове ме-

тоде и поступке) и, најзад, чиме испитати (уз 

сарадњу којих лица и са каквим финансијс-

ким средствима). 

 

Процес истраживања и његове емпиријске 

методе 

Када су извршени сви припремни ра-

дови и коначно направљен план испитивања, 

приступа се самом истраживању, које има за 

циљ, користећи се разним емпиријским ме-

тодама, да прикупи одређен низ 

података који су неопходни да 

би се добио одговор на постав-

љен проблем и потврдила, бар 

делимично, или одбацила хипо-

теза, уколико је формулисана. 

До тих података може се доћи 

различитим методама, од којих 

су најопштије и најчешће по-

сматрање и метода упитника и 

интервјуа. 

Свако посматрање није 

самим тим научна метода. Да би 

били научно, оно мора задово-

љити следеће услове: 1) да слу-

жи одређеном циљу истражива-

ња, 2) да је систематски плани-

рано, 3) да је систематски беле-

жено и да се може довести у ве-

зу са општим судовима и 4) да 

је подвргнуто контроли у погледу ваљаности 

(тачности) и поузданости. 

Разликујемо више врста научног пос-

матрања у друштвеним истраживањима. Ов-

де ћемо изнети три основна облика: посма-

трање без суделовања, посматрање са суде-

ловањем и експериментално посматрање. 

Посматрање без суделовања се прак-

тикује кад истраживач посматра само са 

стране понашање људи које жели да проучи, 

њихове узајамне реакције, њихов разговор, 

не узимајући при томе активно учешће у њи-

ховом раду и животу. 

Посматрање са суделовањем има ту 

предност над првим што омогућује потпуни-

је опажање понашања у већем броју ситуа-

ција, нарочито оних момената и врста реаго-

вања који обично нису доступни првом на-

чину посматрања. У овом случају испитивач 

се укључује у живот средине коју жели да 
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проучи, прихватајући једну од друштвених 

улога у тој средини, тако да често они са ко-

јима долази у контакт и не знају за његову 

праву улогу посматрача. 

Експериментално посматрање или, 

краће речено, експеримент, је најсложенији 

облик научног посматрања понашања људи 

у друштву. Експерименат је, каже амерички 

социолог Стјуарт Чепин, систематско испи-

тивање међуљудских односа помоћу посмат-

рања, која се врше под условима који се мо-

гу контролисати. Друштвени услови, тврди 

Чапин, не постају контролисани тиме што би 

се људи "вештачки" покретали тамо-амо или 

излагали дејству неке спољне силе аналогно 

експерименту у природним наукама. За екс-

перимент је најбитнија контрола услова под 

којима се врши посматрање, а не вештачко 

изазивање појава које желе да се посматрају. 

А таква контрола се постиже у друштвеним 

наукама, мислио је овај амерички социолог, 

као и неки други социолози, тиме што се за 

посматрање изаберу две групе врло сличних 

индивидуа, на пример истих годишњих при-

хода, исте врсте занимања, истог доба, из 

породице исте величине, 

истог нивоа инте-

лигенције, и што се те 

групе међусобно из-

једначе у погледу ових 

својстава. Затим се једна 

група, тзв. експеримен-

тална група, подвргне де-

ловању неког чиниоца, 

да јој се, на пример, да 

изврши неки задатак 

(програм) или се изложи деловању неке при-

родне или друштвене силе, док чланови дру-

ге, тзв. контролне групе нису подвргнути 

дејству тог чиниоца чији ефекат жели да се 

испита. Обе групе се тада посматрају и мере 

по одређеној социометријској скали на по-

четку и на крају одређеног периода, који мо-

же да траје месецима па и годинама, а са ци-

љем да се установи степен деловања чини-

оца коме је изложено понашање чланова 

експерименталне групе. 

Битно је, дакле, у експерименталном 

посматрању контролисати дејство оних чи-

нилаца који заједно са чиниоцима чије дело-

вање жели да се испита могу утицати на по-

нашање људи и њихову активност у одређе-

ном правцу. А та ће се контрола, по мишље-

њу ових социолога, извести управо тиме што 

ће се изједначати две групе људи у погледу 

њихових битних особина, које могу да поја-

чају или смањују дејство чиниоца који се ис-

питује. 

Друга основна метода која се употреб-

љава за прикупљање потребних података је 

метода упитника и интервјуа. Она се заснива 

на принципу да се информације добијају пу-

тем вербалних, писмених или усмених одго-

вора од лица којима су постављена одређена 

питања. Упитник се разликује од интервјуа 

тиме што се он путем поште или на неки 

други начин доставља одређеним лицима, 

која на писмено формулисана питања треба 

да дају одређене писмене одговоре. Код ин-

тервјуа се води разговор између испитивача 

и испитиваног лица, тако да оно на усмена 

питања даје усмене одговоре. У истражива-

њима се употребљава и један и други пос-

тупак, што зависи од тога који од њих више 

одговара предмету и условима испитивања. 

Постоје, углавном, два типа интервјуа: 

један је слободан, а други са "затвореним од-

говорима". Слободан интервју се разликује 

од другог по томе што се испитанику остав-

ља пуна слобода одговора. При томе код 

слободног интервјуа мо-

гућа је разлика између 

начина постављања пи-

тања. Код организованог 

(стандардизованог) ин-

тервјуа користи се листа 

са питањима формулиса-

ним увек истим редом и 

истим терминима, али у 

форми која испитанику 

оставља могућност да 

слободно формулише свој одговор. Код не-

организованог (нестандардизованог) интер-

вјуа испитивач не поштује нужни ред и на-

чин формулације питања, него може да их 

мења ако жели да субјекту омогући што ве-

ћу спонтаност у одговорима. Код типа ин-

тервјуа са затвореним одговорима постоји не 

само строго постављен облик и ред питања, 

него су она увек таква да се на њих може од-

говорити само са да или не или на неки дру-

ги унапред предвиђен начин. 

Поред писаних упитника и индивиду-

алних усмених интервјуа примењује се и ме-

тода групне дискусије. Она се састоји у томе 

што се групи од десетак лица постави неки 

проблем на дискусију, којом руководи 

стручно лице мање или више организовано и 

која бележи помоћу магнетофона или неким 

другим путем. Овом методом се у испитива-
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њу ставова улази дубље него што је то слу-

чај са уобичајеном техником сондаже јавних 

мнења, која иде много више у ширину и зато 

је површнија. 

Поред посматрања и методе упитника 

и интервјуа, употребљавају се у савременим 

социлошким и социјално-психолошким ист-

раживањима и друге научне методе за при-

купљање конкретних података. Међу њима 

је пројективна метода, чији се основни прин-

цип састоји у томе да се помоћу неког сти-

мулуса изазове спонтана реакција субјекта 

чији се ставови желе испитати. Обично се 

субјекту износи низ фотографија или неких 

других слика и од њега се тражи да опише 

шта и како види на њима. 

Посебно и врло значајно место међу 

методама за прикупљање података заузима 

статистичка метода. Она се, с једне стране, 

често комбинује са поменутим облицима ис-

траживања (на пример у анкети на основу 

узорка), а, с друге, сама даје 

сређене квантитативне по-

датке о низу друштвених по-

јава, тако да на тај начин 

пружа нужну грађу за со-

циолошку анализу тих 

друштвених појава. Вред-

ност статистике је нарочито 

у томе што дајући кванти-

тативну слику о одређеним 

друштвеним појавама у њи-

ховим масовним размерама 

омогућује, боље него низ 

других метода, откривање 

друштвених правилности и 

законитости које се испољавају у овим по-

јавама. 

Као извори за прикупљање података 

могу се користити такође архиве и други ис-

торијски документи из ближе и даље исто-

рије. Њихово коришћење је неопходно у ни-

зу случајева, мада се данас, на жалост, при-

лично ретко употребљава историјска метода 

у комбинацији са другим поступцима истра-

живањима. 

 
Сређивање и приказивање резултата 

истраживања 

Следећа етапа у једном истраживач-

ком раду је сумирање, систематизовање и 

приказивање података до којих се дошло 

применом одређених метода. Она се састоји 

из више операција које су у знатној мери 

стандардизоване и "техницизиране", нарочи-

то у случају сређивања података добијених 

анкетом на основу узорка. Ту је често пот-

ребно средити неколико десетина хиљада 

одговора. Ово се постиже декодирањем од-

говора, тј. израдом плана чији је циљ класи-

фикација свих категорија одговора (или по-

датака). Помоћу кодирања подаци се прево-

де у нумеричке симболе (свака категорија 

одговора има свој бројни знак) са којима се 

може рачунати. Код анкета на основу узорка 

у којима је већина питања затвореног карак-

тера, тј. чије су се врсте одговора могле уна-

пред предвидети, план кодирања података се 

углавном саставља пре самог испитивања. 

Накнадно се врше потребне корекције и ко-

дирају слободни одговори, који су добијени 

на основу "отворених питања" и који се, пре-

ма томе, нису могли унапред кодирати. 

Пошто су изражени помоћу одређених 

бројева, одговори се преносе путем перфора-

ције на одговарајућу картицу. Свака картица 

садржи одређен број колона, 

при чему свака колона пред-

ставља одговоре на једно пи-

тање (свака колона има десет 

линија у које се убележавају 

различите врсте одговора на 

једно питање). Када су на 

овај начин пренесени одгово-

ри на све картице у одговара-

јуће колоне и линије, ове се 

уносе у машину, која обично 

врши истовремено две врсте 

операција: сабира одговоре 

на једно питање и одваја кар-

тице према категоријама од-

говора. 

Овако обрачунати и класификовани 

одговори на сва питања затим се статис-

тички сређују и приказују помоћу разли-

читих табела. Из њих се могу видети резул-

тати истраживања, тј. проценти одговора на 

свако постављено питање, у анкетама јавног 

мнења на пример, као и квантитативни одно-

си између обележја или појава за које су 

скупљени подаци. 

 
Анализа и интерпретација резултата 

Мада се анализа примењује и у рани-

јим фазама истраживања, на пример у пос-

тављању проблема и хипотеза и у класифи-

ковању (кодирању) података, она као логич-

ки поступак долази нарочито до изражаја у 

последњој фази. На том ступњу обављају се 

коначна анализа и интерпретација резултата, 
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односно података до којих се дошло приме-

ном једне или више метода. 

Анализа и интерпретација података 

представљају, у ствари, две стране или два 

момента завршног логичког процеса објаш-

њавања и тумачења резултата истраживања. 

Анализом рашчлањујемо дату појаву на сас-

тавне елементе и испитујемо односе између 

тих елемената, док интерпретацијом утврђу-

јемо значење ових елемената и њихових од-

носа у оквиру дате појаве као целине, закљу-

чујемо у којој мери су они за њу битни, да 

ли су у рашћењу или опадању, какви су ти 

односи у поређењу са односима истих или 

сличних појава итд. Принципијелно рашчла-

њивање појаве на њене саставне елементе 

постављено је већ у општим цртама у фази 

израде коначног плана испитивања, а кла-

сификовање врсте података о различитим 

односима и својствима (елементима) дате 

појаве обављено је, као што смо видели, по-

моћу кодирања. На овом завршном ступњу 

тежиште анализе је на самом испитивању 

односа између елемената појава, тј. између 

добијених података у којима се ови елемен-

ти изражавају. При томе значајан део опште 

анализе сачињава статистичка анализа, чији 

је циљ да се рашчлане статистичке серије на 

простије компоненте, које се затим међусоб-

но упоређују и испитују да би се иза при-

видних случајности њихових варијација отк-

рили они стални односи који дају кључ за 

објашњење дате појаве. 

У анкети на основу узорка, која се 

примењује, на пример, у испитивањима јав-

ног мнења, сматра се да се резултати односе 

на целокупну масу људи, на пример једне 

целе земље, под условом, наравно, да је узо-

рак репрезентативан за целу масу. Анализа 

се у овом случају састоји у испитивању од-

носа између појединих одговора, било да се 

упоређују одговори на иста питања различи-

тих категорија људи (различите професије, 

политичке припадности итд.), било да се 

упоређују одговори на различита питања ис-

те категорије лица у оквиру једне анкете, би-

ло најзад да се ово упоређивање врши изме-

ђу различитих одговора на иста питања исте 

групе лица, која су она дала у различитим 

временским периодима. 

Уопште, могло би се рећи да је један 

од циљева анализе и интерпретације добије-

них података да се установи у којој мери ови 

подаци потврђују односно демантују полаз-

ну хипотезу. При томе је важно констато-

вати обим потврђивања, или демантовања 

хипотеза на основу добијених резултата, јер 

није искључено да би друга истраживања о 

истом проблему дала нешто другачија па чак 

и супротне резултате, што значи и другачији 

одговор на постављену хипотезу. 

(Михајло Поповић, Савремена социологија, 

Бигз, 1973, 132-155. стр.) 

 

 

 

 

Како приступити проучавању друштва 

Остало је важно питање како социо-

логија приступа проучавању друштва и ко-

јим се методама притом користи. 

У овом питању од самих почетака раз-

воја друштвених наука постоји спор између 

позитивизма и историцизма, тј. између тео-

ретичара који су под утицајем англосак-

сонске аналитичке филозофије и следбеника 

Немачке историјске школе. Први бране на-

чело методолошког јединства природних и 

друштвених наука, а други то начело доводе 

у сумњу с објашњењем да су природа и 

друштво два различита подручја која се не 

могу проучавати на исти начин и истим 

средствима. Они кажу да је природа дата чо-

веку на спољашни начин, па се може проу-

чавати једино аналитичким, објективним по-

ступцима, док друштвене науке проучавају 

производе људске активности и воље, што 

се може шроучавати једино на унутрашњи 

начин, дакле, унутрашњим непосредним ме-

тодама. 

Наравно, одмах се поставља питање 

какве су то унутрашње или непосредне ме-

тоде. Када је реч о објективним методама, 

ствар је прилично јасна. То су методе посма-

трања, анализирања и упоређивања поједи-

них делова, затим метода експериментиса-

ња, што све налази свој прецизан израз у 

бројевима, постоцима, формулама, корела-

цијама, индикаторима итд... Све је то усме-

рено према откривању узрочности, тј. према 

питању како једна појава изазива другу, од-

носно, како једна произлази из друге и како 
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једна следи иза друге. Међутим, када је реч 

о друштву, онда то није каузално објашња-

вање, већ разумевање. Сматра се да људи 

могу разумети или схватити само оно што су 

сами створили, а оно што није њихов влас-

тити производ могу објаснити или 

описати, али не могу разумети. По-

мрачење Сунца не можемо схвати-

ти на исти начин као цртеже на зи-

довима Алтамирске пећине. Једно 

је природна појава, а друго су ре-

зултат људске делатности. 

Када кажемо да смо нешто 

разумели, онда то значи да смо ра-

зумели или схватили "значење" 

оног о чему је реч. Свако разумева-

ње интендира неко значење. Сваки 

вештачки производ, нпр. машина, 

може се разумети само с обзиром 

на значење које његово стварање и 

употреба има за људску делатност. Они 

предмети који немају значење, тј. који нису 

ни у каквом односу према људској де-

латности, потпуно су неразумљиви. 

Није тешко показати да је у тим случа-

јевима реч о две врсте сазнања које се међу-

собно разликују. Наиме, ако се сложимо да 

се у једном и другом случају ради о каузали-

тету, ни у том случају, како истиче MsIver, 

није тешко уочити разлику између папира 

који лети пред ветром и човека који бежи 

пред гомилом која га прогони. Папир не 

познаје страх, а ветар не познаје мржњу. Но 

да нема страха ни мржње, човек не би бежао 

пред гомилом која га прогони. У другом слу-

чају спознаја налази основу у нашим власти-

тим доживљајима, у нашем властитом ис-

куству, па се стога чини да је, ако не сигур-

нија, а оно непосреднија. Ако су нас некада 

увредили на груб и брутални начин, можемо 

потпуно схватити спонтану реакцију возача 

и кондуктера трамваја у нашем граду. Да ли 

се та спознаја разликује од спознаје да дуга 

настаје кад сунчани зраци пролазе кроз киш-

не капљице под одређеним углом? Мислим 

да ћемо се сложити да у првом случају спо-

знаја може бити повезана с нашим личним 

унутрашњим искуством, док у другом случа-

ју тога нема. 

Друго је када се покушавају рангирати 

ове две врсте спознаје, па се тврди да је јед-

на спознаја поузданија од друге. Ту одмах 

настају спорови. Једни тврде да је први тип 

спознаје права спознаја, јер се оно чега смо 

дошли може на објективан начин верифико-

вати и експериментално потврдити, док у 

другом случају не можемо искључити суб-

јективне елементе. Насупрот томе други до-

казују да можемо схватити само оно што 

нам је непосредно разумљиво на темељу на-

шег искуства. 

То су очито два екстремна гледишта 

која воде до немогућих, неприхватљивих ре-

зултата када је реч о друштвеним наукама. С 

једне стране, ако прихватимо гледиште да је 

за науку значајно само оно што се може пот-

пуно објективно проверити и помоћу експе-

римента проучавати, тада би се целокупна 

наука о друштву свела на врло уско подруч-

је. Насупрот томе ако су искуство и лични 

доживљај једина основа, онда онај који не 

може у свом искуству обновити и доживети 

лудачку мржњу која је стимулисала Хитле-

ра, не може ништа о њему рећи што би било 

научно релевантно. То значи да психијатар 

мора безусловно и сам бити луд да би могао 

схватити стање својих пацијената - ментал-

них болесника. 

(Иван Кувачић, Социологија, Школска 

књига, 29-31. стр.) 
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Наставна тема 1.4. 

Социолошке теорије 
 

 

1.4.1. Функционализам 

Постулат функционалног јединства друштва 

Углавном у антропологији (мада не са-

мо у њој), функционални аналитичар усваја 

обично три међусобно повезана постулата. 

Постулати тврде да су, прво, стандар-

дизоване друштвене активности или кул-

турне јединице функционалне за читав 

друштвени или културни систем; друго, да 

све такве друштвене или културне јединице 

испуњавају социолошку функцију; и треће, 

сходно томе да су те јединице нужне. 

 

Постулат функционалног јединства 

друштва 

Редклиф-Браун изражава тај постулат 

експлицитним терминима на карактеристи-

чан начин: Функцијa посебне друштвене 

употребе је њен допринос тоталном друшт-

веном животу као функцији тоталног друшт-

веног система. Такав став подразу-

мева да друштвени систем (тотална 

друштвена структура, заједно са 

тоталитетом друштвених употреба, 

у којима се та структура испољава 

и од којих зависи њено трајно пос-

тојање) поседује одређену врсту је-

динства, о коме можемо говорити 

као о функционалном јединству. 

Можемо га дефинисати као стање у 

коме сви делови друштвеног сис-

тема оперишу заједно са довољно 

хармоније или унутрашње конзис-

тенције, тј. без стварања трајних 

сукоба који се не могу разрешити 

нити регулисати. 

Сасвим је јасно да појам функционал-

ног јединства није постулат изван домашаја 

емпиријске провере, важи управо обрнуто. 

Степен интеграције је једна емпиријска ва-

ријабла, која се повремено мења у истом 

друштву, а разликује у различитим друшт-

вима. Да сва људска друштва морају имати 

одређени степен интеграције ствар је де-

финиције - захтева преиспитивање. Али сва 

друштва немају тако висок степен интегри-

саности у коме је свака културно стaндарди-

зована активност или веровање функцио-

нална за друштво у целини и једнообразно 

функционална за људе који живе у њему. У 

ствари не би требало да Редклиф-Браун на-

пушта своју омиљену област аналогије, да 

би посумњао у адекватне тврдње о функцио-

налном јединству. Значајно варирање у сте-

пену интеграције налазимо чак међу поје-

диним биолошким организмима, иако нам 

здраворазумска тврдња говори да овде си-

гурно сви делови организма раде за "зајед-

нички циљ". 

Не мора се ићи далеко да би се пока-

зало како је претпоставка о потпуном функ-

ционалном јединству људског друштва по-

ново супротна чињеницама. Социјалне упо-

требе или сентименти могу бити функцио-

налне за неке групе, а нефункционалне за 

друге у истом друштву. Антрополози често 

наводе "повећану солидарност заједнице" и 

"повећан породични понос" као примере 

функционално адаптивних сентимената. 

Ипак, као што је између осталих и Батесон 

показао, повећање поноса у појединим поро-

дицама може често послужити распадању 

солидарности мале локалне заједнице. Не са-

мо да је постулат функционалног јединства 

често супротан чињеницама, него он има и 

малу хеуристичку вредност, јер одвлачи ана-

литичареву пажњу од могућих сасвим раз-

личитих последица дате друштвене или кул-

турне јединице (употреба, веровање, образац 

понашања, институција) за различите 

друштвене групе и за појединачне чланове 

тих група. 

Ако је маса чињеница и посматрања 

која негирају претпоставку функционалног 

јединства толико велика и лако доступна, 

као што смо показали, занимљиво је запи-

тати се како то да Редклиф-Браун и други 

који га следе настављају да се држе те прет-

поставке. Могући одговор јесте чињеница да 

је та концепција у облику савремених фор-

мулација, какву су развили социјални антро-

полози, дакле људи који се претежно баве 
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проучавањем неписмених друштава. У свет-

лу онога што је Радин описао као "високо 

интегрисана природа већине урођеничких 

цивилизација", ова претпоставка може при-

лично одговарати некима, ако не и свим не-

писменим друштвима. Али огромну инте-

лектуалну казну плаћа онај који помера ову 

могућу корисну претпоставку, и у области 

малих неписмених друштава у област вели-

ких комплексних и високо диференцираних 

писмених друштава.  

 

 

 

1.4.2. Структурализам 

Страст за структуром 

У наше време можемо мис-

лити само о празнини насталој на-

кон човековог ишчезавања. Струк-

турализам се данас упи-

сује у велику транс-

формацију знања ху-

манистичких нау-

ка која има своју 

основу у оспорава-

њу статуса субјек-

та. Човек је из-

мишљотина коме 

археологија наше 

мисли лако одређује 

скорашњи датум и мож-

да блиски крај. Човек ће нестати 

као пешчани лик на жалу. "Ја" је неповратно 

ишчезло. Ми смо за себе пронашли нешто 

друго, другу страст, страст за структуром, 

системом. Сви ти болећиви уздаси, сви ти 

захтеви људске личности, егзистенције, сви 

су они апстрактни: значи, отргнути од науч-

ног и техничког света који је једини наш 

стварни свет. Против сам хуманизма управо 

због околности што он представља само још 

заштитни зид иза кога се скрива реак-

ционарно мишљење. Покушај који данас чи-

ни део наше генерације није, према томе, 

заузети се за човека против науке и 

технике, него јасно показати да је 

наше мишљење, наш живот, наш 

начин постојања, све до нашег 

најобичнијег понашања, део 

исте организационе шеме, и 

следствено томе зависан од 

истих категорија као и науч-

ни и технички свет. Апс-

трактно је људско срце, а не 

нови начин мишљења. Наши 

напори су усмерени на то да чо-

века повежу са науком, с човековим откри-

ћима, с његовим светом. 

(Мишел Фуко, Речи и ствари, Опроштај од 

Сартра) 

 

 

 

 

1.4.3. Марксизам 

Начин производње материјалног живота 

У друштвеној производњи свога живо-

та људи ступају у одређене, нужне односе, 

независне од њихове воље, односе произ-

водње који одговарају одређеном ступњу 

развитка њихових материјалних производ-

них снага. Целокупност тих односа произ-

водње сачињава економску структуру 

друштва, реалну основу на којој се диже 

правна и политичка надградња и којој од-

говарају одређени облици друштвене свести. 

Начин производње материјалног живота ус-

ловљава процес социјалног, политичког и 

духовног живота уопште. Не одређује свест 

људи њихово друштвено биће, већ обрнуто, 

њихово друштвено биће одређује њихову 

свест. На извесном ступњу свога развитка 

долазе материјалне производне снаге друшт-

ва у противречност с постојећим односима 

производње или, што је само правни израз за 

то, са односима својине у чијем су се оквиру 

дотле кретале. Из облика развијања произ-

водних снага ти се односи претварају у њи-

хове окове. Тада наступа епоха социјалне 

револуције. С променом економске основе 

спорије или брже врши се преврат читаве ог-

ромне надградње. При посматрању оваквих 
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преврата мора се увек разликовати матери-

јални преврат у економским условима про-

изводње, који се да констатовати с тачношћу 

природних наука, од правних, политичких, 

религиозних, уметничких или фи-

лозофских, укратко, идеолошких 

облика у којима људи постају свес-

ни тога сукоба и борбом га реша-

вају. Као што неку индивидуу не 

оцењујемо по ономе што она о се-

би мисли да јесте, тако ни о овак-

вој превратној епохи не можемо 

стварати суд из њене свести, већ, 

напротив, морамо ту свест да об-

јашњавамо из противречности ма-

теријалног живота, из постојећег 

сукоба међу друштвеним прозвод-

ним снагама и односима производ-

ње. Никада нека друштвена форма-

ција не пропада пре но што буду развијене 

све производне снаге за које је она довољно 

пространа, и никад нови, виши односи про-

изводње не наступају пре но што се матери-

јални услови њихове егзистенције нису већ 

родили у крилу самог старог друштва. Стога 

човечанство поставља себи увек само оне за-

датке које може да реши, јер кад тачније 

посматрамо, увек ћемо наћи да се сам зада-

так рађа само онде где материјални услови 

за његово решавање већ постоје или се бар 

налазе у процесу свога настајања. У општим 

линијама могу се азијатски, антички, феу-

дални и савремени буржоаски начин произ-

водње означити као прогресивна епоха еко-

номске друштвене формације. Буржоаски 

односи производње су последњи антагонис-

тички облик друштвеног процеса производ-

ње; антагонистички не у смислу индивиду-

алног антагонизма, него антагонизма који 

потиче из друштвених животних услова ин-

дивидуа, али у исти мах производне снаге 

које се развијају у крилу буржоаског друшт-

ва и стварају материјалне услове за решење 

тога антагонизма. Зато се са том друштве-

ном формацијом завршава предисторија 

људског друштва. 

(К. Маркс, Предговор за Прилог критици 

политичке економије, Култура, 1960, 9-10. 

стр.) 

 

 

 

 

1.4.4. Микропсихологија 

Метода генерализоване цене једне акције 

Истраживали смо понашање 

пролазника на улици, вршили смо 

испитивање и критичку анализу из-

весног броја понашања. Даћу вам 

један једноставан пример: сукоб 

између онога што друштво тврди и 

непосредне реалности. Рецимо, те-

лефон: у Француској, телефонска 

компанија вам нуди златна брда. 

Платите 800 франака и уведу вам 

телефон. На спрату је бројчаник са 

десет бројева. Покажу вам како да 

се служите телефоном, дају вам 

упутство за употребу и именик и 

објасне: "Кад окренете три броја, 

добићете људе из вашег села. Кад окренете 

шест бројева, добићете људе из града. Кад 

окренете девет бројева, добићете људе из ва-

ше земље. Кад окренете дванаест бројева до-

бићете људе из целог света". А то није тач-

но. Или се нико не јавља, или је заузето, а у 

ствари сте добили погрешан број, или пос-

тоји прекид на везама, или не могу да вас 

повежу. Постоји читав низ проблема. Дру-

гим речима, компанија ПТТ вас је навела да 

верујете да је то дивно, и да се на другом 

крају жице налази милијарду људских бића. 

Ако платите, наравно. Радећи микропсихо-

лошку анализу, ми не упадамо у начин раз-

мишљања који нуду ПТТ, него размишљамо 

овако: Подигнем слушалицу и ослушкујем 

да ли се чује клик-клик - дуго осећање тес-

кобе... Да није заузето, да везе нису у пре-

киду, да нешто није покварено? Низ осећања 

тескобе... Изгубљено време... Поново окре-

ћем. Заборавио сам број који ми је потребан, 

па зовем један други број да бих га сазнао. 

Испада врло компликовано. Трудим се да 

вам објасним колико је то компликовано и 

да вам укажем на време које сте утрошили 

на то. Сигурно вам се догодило да двадесет 

минута узалуд покушавате да добијете неки 

број. Утрошили сте време, новац, уложили 

сте напор. Постоји психолошки напор: хоћу 
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ли морати поново да зовем? Понекад је то-

лико тешко добити неки број, да човек стал-

но одлаже разговор, и на крају ни не зове. 

Другим речима, друштвена стварност није 

онаква каквом су вам је приказали. И то је 

микропсихолошка анализа. 

То је не-политичка критика друштве-

ног система, која је примењива у свим зем-

љама, са различитим ступњем развоја. Навео 

сам пример телефона у Француској, јер је за-

баван, и добро га познајем пошто смо га 

проучавали, баш за Министарство ПТТ. Мо-

гу да вам наведем и било који други пример: 

чекање аутобуса на станици, путовање, сао-

браћај. У примеру са телефоном приказао 

сам вам и нашу методу коју зовемо методом 

"генерализоване цене" једне акције. 

Сви научници настоје да испуне праз-

нину која постоји у знању и које постајемо 

свесни. Желим да истакнем, на крају, да су 

претходници микропсихологије били писци, 

јер, бар неки од њих су обраћали пажњу на 

те проблеме, желели су да проучавају танане 

ствари, детаље потке живота, желели су да 

покушају да их разумеју; у сваком случају 

покушали су да учине бар онај први корак, а 

то је да их експлицитно и јасно искажу речи-

ма. Затим ће доћи научници који ће мерити, 

процењивати, генерализовати, прорачунава-

ти, дефинисати и можда извући општу за-

конитост понашања и критику неких меха-

низама друштвеног живота на које, између 

осталих, наши доносиоци одлука, људи на 

власти нису увек мислили, или су понекад, 

што је још горе, одбијали да мисле о њима. 

(Абрахам Мол, часопис Идеје, 5-1982.)
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Наставна целина 2 

Друштвена структура 

Наставна тема 2.1. 

Појам и елементи друштвене структуре 

 

О друштвеној структури 

Друштвене појаве чине по-

себну класу природних појава. Оне 

су све, на један или други начин, 

везане за постојање друштвених 

структура, било што су њима обу-

хваћене или што из њих проистичу. 

Друштвене структуре су управо 

онолико стварне колико и поједи-

начни организми. сложен органи-

зам је скуп живих ћелија и међу-

просторних флуида, који су уређе-

ни као извесна структура; а жива 

ћелија је, слично томе, структурал-

но уређење сложених молекула. 

Физиолошке и психолошке појаве 

које посматрамо у животу организама нису 

једноставно резултат природе саставних мо-

лекула или атома од којих је организам саз-

дан, већ су резултат структуре у коју су ује-

дињени. Исто тако, ни друштвене појаве које 

посматрамо у неком људском друштве нису 

непосредан резултата природе појединачних 

људских бића, већ исходе из друштвене 

структуре која их уједињује. 

Треба запазити да, кад се каже да про-

учавамо друштвене структуре, то није пот-

пуно исто као кад се каже да проучавамо 

друштвене односе, како неки социолози де-

финишу свој предмет. Посебан друштвени 

однос међу двема особама (сем ако нису 

Адам и Ева у рајском врту) постоји само као 

део широке мреже друштвених односа, обу-

хватајући многе друге особе, и управо ту 

мрежу сматрам предметом наших истражи-

вања. 

Наравно, свестан сам да се термин 

"друштвена структура" употребљава у више 

различитих смислова, од којих се неки врло 

нејасни. То, на жалост, важи и за многе дру-

ге термине које обично користе антропо-

лози. Избор термина и њихових дефиниција 

зависи од тога колико су они за науку погод-

ни, али једна од особености науке, чим је 

прошла кроз први период формирања, јесте 

постојање техничких термина које сви поз-

наваоци те науке употребљавају у истом 

прецизном значењу. Жао ми је што морам да 

кажем да се оваквом провером открива да 

социологија још није формирана наука. Зато 

морамо сами да одаберемо дефиниције из-

весних термина које нам изгледају најпо-

годније за научну анализу. 

Неки антрополози употребљавају тер-

мин друштвена структура једино у вези са 

постојаним друштвеним групама, као што су 

нације, племена и кланови, које задржавају 

свој континуитет као појединачне групе, 

упркос променама њиховог чланства. Сва-

како, постојање таквих постојаних друштве-

них група изузетно је важан вид структуре, 

али налазим да је много корисније да се тер-

мином друштвене структуре обухвати много 

више од тога. 

На првом месту, сматрам да су сви 

друштвени односи човека према човеку део 

друштвене структуре. На пример, структура 

сродства било ког друштва састоји се од ви-

ше дијадских односа, као што је однос из-

међу оца и сина или ујака и сестрића.  

Друго, у друштвену структуру сврс-

тавам и диференцијацију појединаца и класа 

према њиховој друштвеној улози. Различити 

друштвени положај мушкараца и жена, пог-

лавица и обичних људи, послодаваца и на-

мештеника исто су толико одреднице 

друштвених односа као и припадност разли-

читим клановима или различитим нацијама. 

У проучавању друштвене структуре 

занима нас конкретна стварност која предс-

тавља склоп стварно постојећих односа у да-

том тренутку, који повезују извесна људска 

бића. Управо ту можемо да вршимо непо-
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средна посматрања. На пример, ако у аус-

тралијском племену посматрам више при-

мера међусобног понашања људи који стоје 

у истом односу као ујак и сестрић, то чиним 

зато да бих био у стању да што тачније за-

бележим општи или нормални облик тог од-

носа, апстрахован од варијација појединих 

случајева, мада уважавајући те варијације. 

Ова важна разлика између структуре 

као постојеће конкретне стварности, коју 

треба непосредно посматрати, и структурал-

ног облика као нечег што теренски истражи-

вачи описују, можда може да се појасни ако 

се размотри континуитет друштвене струк-

туре кроз време, континуитет који није ста-

тичан као код неке грађевине већ је дина-

мичан као код органске структуре живог би-

ћа. У току живота организма његова струк-

тура се непрестано обнавља; слично томе, и 

друштвени живот стално обнавља друшт-

вену структуру. Тако се постојећи односи 

међу људима и групама мењају из годину у 

годину или чак из дана у дан. Нови чланови 

улазе у заједницу путем рађања или досеља-

вања; други излазе из ње, јер умиру или се 

разводе. Пријатељи могу да постану не-

пријатељи, а непријатељи могу да склопе 

мир и постану пријатељи. Али, док се на тај 

начин мења постојећа структура, општи 

структурални облик може да остане рела-

тивно константан у току дужег или краћег 

раздобља. Тако, ако релативно постојану за-

једницу поново посетим после десет година, 

наћи ћу да су многи њени чланови умрли, а 

да су се нови родили; чланови који су остали 

у животу сада су десет година старији и њи-

хови међусобни односи можда су се умного-

ме изменили. Ипак, могућно је да установим 

да се врста односа које могу да посматрам 

врло мало разликује од оних које сам по-

сматрао пре десет година. Структурални об-

лик се незнатно изменио. 

(А.Р.Редклиф Браун, Структура и функција 

у примитивном друштву, Просвета, 1982, 

265-269. стр.) 

 

 

 

 

Друштвена улога 

Рола, улога, персона, карактер и маска 

су речи чији је основни контекст - имајући у 

виду различите развојне фазе језика - исти, 

наиме - позориште. Говоримо о 

dramatis personae или о каракте-

рима драме чији део или улогу игра 

глумац. Ако он данас не носи мас-

ку, ова реч тиме не губи ништа од 

свог театарског порекла. Наведене 

речи имају неколико заједничких 

обележја: 1) Све означавају нешто 

што се даје глумцу за одређену 

прилику, нешто што је изван њега. 

2) Ово се "нешто" може описати 

као комплекс начина понашања ко-

ји се 3) наизменично повезује с 

другим таквим комплексима да би 

се обликовала целина, па је у том 

смислу оно "партија" (као што латинско pars 

и енглеско "part" још увек означавају улогу 

глумца). 4) Пошто су ови начини понашања 

додељени глумцу, он их мора научити да би 

био у стању да игра свој део. 5) Са стано-

вишта глумца, свака улога, свака dramatis 

persona је неисцрпна, он може да научи и да 

игра мноштво улога. 

Поред ових пет, постоји и једно даље 

обележје позоришних улога чије нас раз-

матрање води на границе сценске метафоре. 

Наиме, иза свих рола, персона и маски глу-

мац остаје стварно биће, особа на коју ни-

како не утичу улоге које игра. За њега су те 

улоге површне, нешто што је изван његовог 

унутрашњег бића. 

Строго узев, међутим, метафора theat-

rum mundi је само посредно сведочанство о 

стварној нужности и староставној употреби 

категорије улоге у оном смислу који јој се 

овде придаје. Јер, уколико се свет схвата као 

дивовска драма, онда се сваком учеснику у 

свему томе даје само једна маска, једна пер-

сона, један карактер, једна рола (од стране 

божанског "редитеља" који је, од Платоно-

вог доба, био део метафоре). Међутим, наша 

намера је била да превазиђемо ово једноди-

мензионално схватање човека. Циљ нам је 

да раставимо људско делање на његове ком-

поненте и да, анализом ових делова, дођемо 

до рационалног схватања целине. Због тога 
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је упутно да се окренемо од Thetrum mundi 

ка оној употреби сценске метафоре која је 

погоднија за анализу: њеној примени на жи-

вот појединца коју обликује придавање не-

колико улога или персона датој особи. 

Персона је такође стари појам. Веро-

ватно је његов најстарији израз у латинској 

речи persona или одговарајућој грчкој речи, 

просопон. Цицерон нам даје лепу илустра-

цију употребе појма персона: 

"Ствари треба још тако 

схватити као да нам је при-

рода доделила да одиграмо 

две улоге у свету, од којих је 

једна свима заједничка у томе 

што сви располажемо разу-

мом и оним преимућствима 

која нас дижу изнад осталих животиња; она 

је извор сазнања дужности, и отуда потиче 

сав морал и пристојност. Ова друга је пак 

она која је свакоме појединцу посебно 

додељена"... "Овим двема улогама, које горе 

споменух, придружује се и трећа коју нам 

неки случај или време намеће, а четврти је 

она коју сами по свом нахођењу преузима-

мо. Тако престоли и заповедништва, племст-

во и почасти, богатства и моћ, као и њихове 

супротности, зависе од случаја и управљају 

се према временским приликама. Али какву 

улогу желимо да играмо, то је резултат наше 

воље. Тако се једни одају филозофији, једни 

грађанском праву, једни говорништву, па и у 

самим врлинама једни више воле да се исти-

чу у једној, други у другој". 

Посматрано са социолошког стано-

вишта, идеја која значајно повезује инди-

видуу с друштвом јесте замисао о појединцу 

као носиоцу друштвено предоодређених 

својстава и начина понашања. Џек Смит као 

ђаче, светла јутарња лица пузи невољно у 

школу; као љубавник уздише и баладу пева 

љубљеној својој; као војник носи браду, псу-

је, постаје прек и на част суревњив, као су-

дија педантно се носи и сувопарне изреке 

просипа. "Ђак", "љубавник", "војник", "су-

дија" и "старац" на чудан су начин и ова по-

себна индивидуа Џек Смит, и нешто што се 

може одвојити од њега и о чему се може го-

ворити не мислећи на њега. 

Друштво као чињеница је неумољиво 

зато што га не можемо избећи. Може бити 

љубавника који не уздишу и не ките срцепа-

рајуће баладе чарним окама 

својих драгана, али такви љу-

бавници не играју своју улогу: 

речено језиком савремене 

америчке социологије, они су 

девијантни. За сваки положај 

који особа може да заузме - 

било да је у питању добни, по-

родични, професионални, национални, клас-

ни или било који други положај - "друштво" 

је одредило извесна лична својства и мода-

литете понашања каo прихватљиве. Носилац 

таквог положаја мора да одлучи да ли ће се 

понашати онако како налаже друштво, или 

ће, пак, игнорисати његове налоге. Ако се 

приклања захтевима друштва, он губи своју 

девичанску индивудуалност, али зато добија 

друштвено одобравање. Ако се захтевима 

друштва опире, може да сачува апстрактну и 

узалудну независност, али само по цену на-

влачења друштвеног гнева и болних санк-

ција. И управо с овом одлуком, рађа се homo 

sociologikus, заједно са човеком као 

друштвеним бићем. С овом одлуком почиње 

онај "наступ" на позорници живота који Ци-

церон покушава да ухвати у појму персона, 

Маркс у појму "карактерна маска", а Шекс-

пир, скупа с већином савремених социолога, 

у појму "улога" или "рола". 

(Ралф Дарендорф, Homo sociologikus, 

Градина, 1989, 92-100. стр.) 

 

 

 

 

Друштвени положај 

Претпоставимо да смо на забави упо-

знали господина, доктора Ханса Шмита. 

Постали смо љубопитљиви да дознамо не-

што више о нашем новом познанику. Ко је 

Ханс Шмит? Неке од одговора на ово пи-

тање можемо одмах добити. Ханс Шмит је 

(1) мушкарац; тачније (2) одрастао мушка-

рац; стар око 35 година. Носи венчани прс-

тен и стога је (3) ожењен. Контекст у којем 

смо га упознали говори нам даље да је Ханс 

Шмит (4) држављанин, (5) Немац, (6) ста-

новник града Х и, пошто има титулу докто-

ра, (7) стручњак. Све остало треба да сазна-

мо од заједничких познаника. Они би нам 
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могли рећи да је господин Шмит (8) профе-

сор гимназије, (9) отац двоје деце, (10) про-

тестант у претежно католичкој популацији 

града Х, и (11) некадашњи избеглица који се 

вратио у град Х после рата. Могли би нам 

даље рећи да је госп. Шмит стекао добар 

глас поставши (12) потпредседник месне ор-

ганизације У странке, па (13) благајник ло-

калног фудбалског клуба и, коначно, да је 

(14) страствен и сјајан карташ, те (15) исто 

тако страствен, мада не и тако сјајан возач. 

Његови пријатељи, колеге и познаници има-

ју још много тога да нам саопште о госпо-

дину Шмиту, али добијеним обавештењима 

наша љубопитљивост је за сада задовољена. 

Поред осталог, сада осећамо да нам госпо-

дин Шмит није више странац. Шта стоји иза 

овог осећања? 

Могло би се доказати да оно што смо 

дознали не чини господина Шмита стварно 

друкчијим од других мушкараца. Није само 

г.Шмит Немац, отац, протестант и професор 

гимназије - то су и многи други 

мушкарци - а ако постоји само је-

дан благајник месног фудбалског 

клуба у датом времену, постојали 

су и други пре њега тако да ни овај 

положај није јединствен за њега. У 

ствари, наше информације о 

г.Шмиту неизоставно упућују на 

одређена места која он заузима, тј. 

на тачке у координатном систему 

друштвених односа. За онога ко је 

обавештен сваки положај имплици-

ра мрежу других положаја који су с 

њим повезани, тј. поље положаја. 

Као отац г.Шмит се налази у јед-

ном позиционом пољу заједно са својом суп-

ругом, сином, кћерком, као професор он се 

налази у односу са својим ученицима, роди-

тељима, колегама и службеницима школске 

администрације; као потпредседник странке 

У, он је повезан са својим колегама у пар-

тијском комитету, с вишим партијским 

службеницима, с другим члановима странке 

и са бирачима. Нека од ових позиционих по-

ља се преклапају, али два идентична не по-

стоје. Сваки од петнаест положаја г.Шмита 

које смо поменули има своје властито пози-

ционо поље. 

Термин друштвени положај означава 

свако место у пољу друштвених односа уко-

лико појам друштвених односа проширимо 

тако да обухвати не само положаје као што 

су професор гимназије и потпредседник У 

странке, већ и положаје оца, Немца и кар-

таша. Начелно посматрано, о положајима се 

може размишљати независно од њихових 

носилаца. Управо као што градоначелникова 

канцеларија и професорова столица не прес-

тају да постоје кад остану упражњене, тако и 

положај г.Шмита не зависи од његове лич-

ности или, чак, од његовог постојања. Не са-

мо да човек може, већ по правилу мора да 

преузме један број положаја и може се прет-

поставити да тај број расте скупа са ус-

ложњавањем друштва. Штавише, позиционо 

поље које се подудара с датим положајем 

може да се састоји од мноштва различитих 

референата, као што је видљиво у случају 

Шмитовог положаја професора средње шко-

ле и благајника месног фудбалског клуба, 

што значи да сами положаји могу бити сло-

жени. Према томе, може бити корисно да се 

друштвени положаји схвате као скупови сег-

мената положаја, тј. да се положај професо-

ра разуме као целина његових сегмената: 

професор – ученици, професор - родитељи, 

професор - колеге и професор - службеници, 

при чему сваки сегмент одговара посебном 

смеру односа. 

(Ралф Дарендорф, Хомо Социологикус, 

Градина, 1989, 100-106. стр.) 

 

 

 

 

Друштвена улога и положај 

Сваки положај носи са собом извесне 

очекиване начине понашања; сваки положај 

захтева од особе која га заузима да ради из-

весне ствари и да показује одређене каракте-

ристике, сваком друштвеном положају при-

пада друштвена улога. Преузимајући друшт-

вени положај, појединац постаје личност у 

драми коју пише друштво у коме живи. Са 

сваким положајем који преузима, друштво 

му додељује улогу да је игра. Управо се по-

моћу положаја и улога врши посредовање 

између појединаца и друштва - двеју појмов-

но оделитих чињеница - и управо помоћу 

ова два појма описујемо homo sociologicusa, 

социолошког човека, основну јединицу со-

циолошке анализе. 
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Описујући важност појединих улога свих чланова групе долазомо до констатације да оне чине из-

вестан хијерархизован поредак, једне од њих сматрају се вишим, а друге нижим улогама; једне од 

њих дају шири круг одлучивања о стварима целе групе него друге, повезују се с њима преу-

зимајући већи  круг одговорности и сл. Тај распоред улога могао би се приказати у облику распо-

реда на конвенционално утврђеној скали. Тада бисмо приметили да на тој скали раличите групе 

заузимају различите положаје. 

Шћепански 

Појам улоге је далеко важнији од пој-

ма положаја. Положај једино идентификује 

места у референтним пољима, док нам улоге 

говоре о томе како се људи на тим 

положајима односе према особама 

на другим положајима у истом по-

љу. Друштвене улоге представљају 

захтеве које друштво поставља но-

сиоцима друштвених положаја. Ти 

захтеви могу бити двоврсни: једни 

су они који утичу на понашање, 

док су други они који утичу на изг-

лед и "карактер". Пошто је г. Шмит 

професор гимназије, од њега се 

захтевају одређене особине и одре-

ђена врста понашања, а исто важи 

и за сваки од његових осталих че-

трнаест положаја. Премда нам 

друштвена улога, здружена с датим положа-

јем, не може рећи како ће се особа на датом 

положају стварно понашати, ми ипак знамо, 

ако нам је познато друштво које одређује 

ову улогу, шта се очекује од особе којој је 

она додељена. Према томе, друштвене улоге 

су скупови очекивања управљени на носио-

це положаја у датом друштву. 

Слично положајима, и улоге се у 

принципу могу замислити а да се, при том, 

не узимају у обзир одређене особе. Пона-

шање и особине који очекују од оца, профе-

сора или карташа, могу се описати а да се 

при том не узима у обзир било који одређе-

ни отац, професор, партијски функционер 

или карташ. Коначно, свака од човекових 

друштвених улога садржи једна број сегме-

ната улога. Очекивања која су повезана с 

улогом гимназијског професора могу се по-

делити на очекивања здружена с појединим 

сегментима улоге професор-ученици, профе-

сор-родитељи, и тако даље. Према томе, сва-

ка је улога комплекс или скуп очекивања у 

вези са понашањем. 

(Ралф Дарендорф, Homo sociologikus, 

Градина, 1989, 106-109. стр.) 

 

 
"Па цео свет је глумиште где људи 

и жене глуме, свак се ту појави, 

па оде и одглуми у животу 

улоге многе кроз чинова седам. 

прво ко дете што у дадиљину 

наручју плаче и гуче; а потом 

ко ђачић плашљив, што, с тобом, светла 

јутарња лица, пузећи ко пуж, 

у школу мрзовољно иде, а затим 

као љубавник који, и у баладу 

тужну, ко оџак уздише о веђи 

драгане своје, па ко војник који, 

пун чудних псовки, с брадом као пантер, 

на част суревњив и на свађу брз, 

мехурић славе тражи испред саме 

чељусти топа; па ко пупав судац 

стомака пуног масних петлова 

што оштра ока, а прописне браде, 

пун отрцаних примера и сентенца 

улогу игра, па, у доба шесто, 

ко лутак пресамићен: с папучама, 

са наочарима на носу, с кесом 

уза се, а на листовима сувим 

ландарају му бестрага широке 

чакшире - глас пак, некад мушки, сад 

у дечију се претворио писку, 

па пијуче и звижди, напокон 

последњи чин, ко конац ове чудне 

и бурне историје: детињство друго, 

заборав сушти: нити зуба има, 

нит вида, нити укуса, нит ичег!" 
 

(Виљем Шекспир, Како вам драго, из књиге 

Ралфа Дарендорфа, Homo sociologikus, 97. 

стр.) 
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Наставна тема 2.2. 

Брак 

 

Удата жена 

Брак је судбина коју друштво намењу-

је жени. Још и данас је већина жена удата, 

неке су биле у браку, неке се припремају за 

њега или пак пате што нису нашле 

мужа. За жену која живи у целибату 

кажемо да је неудата, па макар она 

била прикраћена, огорчена или чак 

равнодушна према брачној институ-

цији. Дакле, ову студију треба нас-

тавити анализом брака. 

Економски развој положаја 

жене је на путу да пољуља институ-

цију брака; брак постаје веза на коју 

слободно пристају две самосталне 

личности; обавезе супружника су 

личне и узајамне, а прељуба за обе 

стране значи поништавање брачног 

уговора; и за једну и за другу стра-

ну исти су услови за добијање развода. Жена 

више није ограничена на репродукциону 

функцију која, будући да је великим делом 

изгубила карактер робовања природи, изг-

леда као обавеза коју она добровољно при-

хвата; рађање је изједначено са производним 

радом, јер у многим случајевима време 

поштеде, које изискује трудноћа, мајци мора 

да плати држава или послодавац. У СССР-у 

изгледа да је брак неколико година био 

међусобна погодба која је почивала једино 

на слободи супружника; чини се да је данас 

дужност коју им држава и једном и другом 

прописује. Од опште структуре друштва за-

виси да ли ће у сутрашњем свету једна или 

друга тежња надвладати; али у сваком слу-

чају, мушко туторство је на путу да ишчез-

не. Међутим, епоха у којој ми живимо још је 

прелазни период са феминистичког стано-

вишта. Само део жена учествује у производ-

њи, а и оне саме припадају друштву у коме 

су очуване древне структуре и древне вред-

ности. Модерни брак може се схватити само 

у светлости прошлости које се и даље држи. 

Брак се мушкарцу и жени одувек при-

казивао на потпуно различите начине. Два 

пола су неопходни једно другом, али та нуж-

ност никада међу њима није створила уза-

јамност; никада жене нису створила касту 

која би на равној нози вршила размене и 

склапала уговоре са мушком кастом. У 

друштвеном погледу, мушкарац је независна 

и целовита јединка; он се, пре свега, сматра 

за произвођача, а његова егзистенција је оп-

равдана радом који обавља за друштво; ви-

дели смо из којих разлога рађање и улога до-

маћице, на шта је жена ограничена, нису јој 

зајемчили достојанство равно угледу муш-

карца. Збиља, она је потребна мушкарцу; 

код неких примитивних народа догађа се да 

је нежења неспособан да сам себи осигура 

средства за живот, нека врста парије; у се-

љачким заједницама, земљораднику је неоп-

ходна помоћница; а већини мушкараца је ко-

рисно да на супругу пребаце неке тешке пос-

лове; јединка жели да има постојан полни 

живот, чезне за потомством, а и друштво од 

ње захтева да придонесе продужавању врсте. 

Али мушкарац не упућује позив самој жени: 

то друштво мушкараца допушта сваком 

свом члану да се оствари као супруг и као 

отац, а пошто је жена увек била припајана 

као робиња или вазал породичним групама 

којима господаре очеви и браћа, мушкарци 

су је увек давали другим мушкарцима за же-

ну. У почетку, клан, очев генс, располажу 

њоме скоро као са ствари: она је део намета 

на који две групе међусобно пристају; њен 

положај се није битно изменио ни када је 

брак, у току свог развоја, добио облик уго-

вора; пошто добија мираз или свој део нас-

ледства, изгледа да је жена грађанска лич-

ност; али мираз и наследство је још увек 

потчињавају њеној породици; дуго времена 

су брачни уговори били потписивани између 

таста и зета, а не између мужа и жене; једи-

но удовица ужива економску независност. 

Девојци је увек била ограничена слобода из-

бора; а целибат - сем у изузетним случаје-

вима када добија свети карактер - сврстава је 

у ред паразита и парије; за њу је брак једино 

средство зараде за живот и једино друшт-

вено оправдање њене егзистенције. Он јој је 

наметнут уз два разлога: жена мора да рађа 
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Шта је света тајна брака? 
Света тајна брака или венчање је света тајна кроз коју Свету Дух сједињује у једно биће 

хришћанина и хришћанку који пред свештеником непоколебљиво изјаве да ће се цео свој живот 

узајамно волети и једно другом бити верни, и који примају благослов за рађање и васпитавање 

деце 

 

Како је Бог благословио прву брачну заједницу?  
Госпог Бог је у Рају благословио наше прародитеље Адама и Еву и рекао им: "Рађајте се, и 

множите се и напуните земљу" 

(Постање,1,28) 

 

Како је ово јединство мужа и жене у браку? 
То је нешто најближе од свих људских односа, јер је речено: "Човек ће оставити оца свога и 

матер своју, и прилепиће се жени својој, и биће двоје једно тело" 

(Постање, 2,24) 

 

Да ли је Господ Христос потврдио овај стари закон о браку? 
Да. Он је поновио исте речи Старога завета, и говорећи против развода брака, додао: "Что је Бог 

саставио, човек да не раставља" 

(Мат.19,6) 

 

децу друштву, али ретки су случајеви када је 

- као у Спарти а донекле и под нацистичким 

режимом - држава непосредно узима у заш-

титу и када од ње тражи да буде само мајка. 

Чак и цивилизације које не признају улогу 

оца у рађању, захтевају од жене да буде под 

покровитељством мужа; њена дужност је да 

задовољи полне прохтеве мушкарца и да се 

брине о његовом дому. Обавеза коју јој на-

меће друштво сматра се служењем супругу: 

исто тако он је дужан да својој супрузи даје 

поклоне, или унапред одређени приход у 

случају да га надживи, и обавезује се да ће је 

издржавати; заједница се преко свог посред-

ника одужује жени за њену оданост. Права 

која супруга стиче извршавањем својих дуж-

ности, испољавају се кроз обавезе које су 

прописане мушкарцу. Он не може да пре-

кине брачну везу по свом нахођењу; могућ-

ност одрицања од жене и развод добијају се 

само одлуком јавних власти и тада је поне-

кад муж дужан да даје жени новчану нак-

наду: примена овог закона је чак злоупо-

требљавана у Египту за време владавине 

Бокхориса, као данас у Сједињеним Аме-

ричким Државама у виду "alimonu“. По-

лигамији се увек, више-мање, гледало кроз 

прсте: мушкарац може довести у своју пос-

тељу робиње, милоснице, конкубине, љу-

бавнице, блуднице; али му је прописано да 

поштује извесне привилегије које ужива ње-

гова законита супруга. Ако је кињи или вре-

ђа, њој је, више или мање, стварно зајемчено 

прибежиште - може да се врати својој поро-

дици, да се одвоји од њега или да добије раз-

вод. Тако је брак за оба супружника исто-

времено и терет и благослов; али њихови 

положаји нису равноправни; за девојке је 

брак једина могућност да буду примљене у 

друштво, а ако "остану за семе" оне су шљам 

у друштвеном погледу. 

(Симон де Бовоар - Други пол, 2. књига, 

БИГЗ, 1983, 205-206. стр.) 

 

 

 

 

Света тајна брака 
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Да ли Господ Христос осветио брак? 
Он је осветио брак Својим присуством на свадби у Кани Галилејској и претварањем на тој 

свадби воде у вино 

(Јн. 2). 

Да ли је он тиме дао дубљи смисао браку“ 
Да, исто као што се вода променила у вино, тако се Његовим присуством телесна љубав мења у 

духовну љубав двају душа. 

 

Да ли је Нови завет унео неку промену у погледу рађања деце? 
Рађање деце у прехришћанском времену имало је за циљ "напунити земљу", док хришћански 

брак има за циљ напунити Христову Цркву и на земљи и на небу, коначно-напунити Рај. 

 

Има ли хришћански брак неки дубљи символички значај? 
Има. Свети ап. Павле упоређује брачну везу мужа и жене с везом Христа и Његове Цркве: "Муж 

је глава жене као што је Христос глава Цркве". Као што човек и жена у браку постају једно, тако 

су једно и нераздвојни Христос и Његова Црква. 

(Епископ Николај Велимировић: Вера светих, 82-84. стр.) 

 

 

 

 

Толстој о браку 

Хришћанског брака нема и никад није 

било, као што никад није било и не може би-

ти ни хришћанског богослужења, ни хриш-

ћанских учитеља ни очева, ни хри-

шћанске својине, ни хришћанске 

војске, ни суда, ни државе. Тако су 

то увек и схватали прави хришћани 

првих и потоњих векова. 

Идеал хришћанина је љубав 

према Богу и ближњем, одрицање 

од себе ради служења Богу и ближ-

њем; телесна љубав, брак је служе-

ње себи и зато је, у сваком случају, 

препрека служењу Богу и људима, 

и зато је с хришћанског гледишта - 

посрнуће, грех. 

Ступање у брак не може до-

принети служењу Богу и људима 

чак ни у том случају ако би они ко-

ји ступају у брак имали за циљ продужење 

људског рода. Такви људи, уместо да ступе 

у брак, ради стварања нове деце, могли би 

много једноставније да помажу и спасавају 

оне милионе дечјих живота који пропадају 

око нас због оскудице, да и не говоримо ду-

ховне, већ материјалне хране. 

Само у том случају могао би хришћа-

нин без осећања посрнућа, греха, ступити у 

брак, ако би видео и знао да су обезбеђени 

животи све постојеће деце. 

Може се не прихватити Христово уче-

ње, то учење којима је прожет сав наш мо-

рал, али ако се прихвати то учење, мора се 

признати да оно указује на идеал потпуне 

чедности. 

Та у јеванђељу је речено јасно и без 

могућности било каквог извитоперавања - 

прво, да се жењени не сме разводити од же-

не, како би узео другу, већ мора живети с 

том, с којом се једном саживео; друго, да је 

за човека уопште, и према томе, како за оже-

њеног тако и за неожењеног, грех гледати на 

жену као на предмет насладе, и, треће, да је 

за нежењеног боље да се уопште не жени, 

наиме, да буде потпуно чедан. 

Многима и многима те мисли изгледа-

ће туђе и противречне. И оне су одиста про-

тивречне, али не међу собом, већ су те мис-

ли противречне читавом нашем животу, и 
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нехотично се јавља сумња: ко је у праву? - 

да ли те мисли или живот милиона људи и 

мој? То исто осећање доживео сам и ја у нај-

већој мери кад сам стицао та убеђења која 

сад износим; ја никако нисам очекивао да ће 

ме ток мојих мисли довести до тога до чега 

ме је довео. Ужасавали су ме властити зак-

ључци, хтео сам да им не верујем, али им се 

није могло не веровати. И ма колико да ти 

закључци противрече читавом устројству 

нашег живота, ма колико противречили оно-

ме што сам ја раније мислио и, чак, извр-

шавао, морао сам их прихватити. 

(Толстој - Смрт Ивана Иљича и друге 

приповетке, Сабрана дела, књ. 12, Просвета-

Рад, 258-259. стр.) 

 

 

 

 

Освета распуштеница 

Ако се средовечном, добростојећем 

Американцу, оцу породице и мужу, догоди 

да се у позним годинама заљуби, "изгуби 

главу" и затражи развод, чекају га невиђене 

муке и страдања. Закони и судије су веома 

наклоњени повређеним изневереним супру-

гама и сви су изгледи, како пока-

зује статистика, да ће несрећни Ро-

мео морати да се одрекне и три че-

твртине заједничке имовине (није 

важно да ли је само он радио и сти-

цао) и да ће му алиментацијом би-

ти оптерећена чак и половина свих 

будућих примања и то доживотно. 

Ко воли нека изволи! 

Наш познаник доктор Питерс 

имао је веома развијену праксу на 

Флориди, одлично зарађивао и 

уживао велики углед. А онда, ето, 

десило се и лепа болничарка Ненси 

му је завртела мозак. Скривали су 

се месецима по мотелима, правили планове, 

све док супруга Бриџит није посумњала и 

ангажовала приватног детектива који је пра-

тио несрећног доктора, упао у мотелску со-

бу, ухватио га "in flagranti", снимио сцену и 

отпочела је катастрофа развода. 

Ствар се тако завршила да је Питерс 

практично остао без игде ичега. Што није 

однела супруга, покупили су адвокати, а 

пресуђено је и да плаћа алиментацију. Суо-

чени са оваквом перспективом, Јулија, од-

носно болничарка Ненси је рекла "нисмо се 

тако договорили" и напустила га. Гневни и 

разочарани доктор је, да би се осветио неза-

јажљивој супрузи, престао да ради и буд-

зашто продао разрађену праксу од чега је 

пола опет морао да "уступи" госпођи Бри-

џет. Одлазио је под њен прозор (своје дос-

корашње куће где му је забрањен приступ), 

ударао песницом о песницу из ината и дови-

кивао: "Мало сутра ћеш добити алимента-

цију..." На крају је добио инфаркт, отишао у 

минималну инвалидску пензију, добио со-

цијалну помоћ и маркице за храну и уписао 

се у бескућнике и сиротињу. Нису сви слу-

чајеви, наравно, овако драстични, али дога-

ђају се. 

Зато како народ каже, "три пута мери а 

једном сеци" и много мисли када кренеш у 

бракоразводну парницу. Сиротињи је лакше, 

јер ко нема ништа не може ништа ни да из-

губи. Богати су почели да се опамећују и пре 

него што изговоре судбоносно "да" забораве 

на љубав и романтику и уз помоћ искусних 

адвоката пишу предбрачни уговор где је тач-

но наведенo шта супруга може да добије ако 

се брак распадне. Ни то нису мале суме и 

крећу се од једног до неколико милиона. 

Међутим, ни супруге нису наивне. Њихови 

адвокати их саветују да што пре роде децу, 

јер то у случају невоље доноси велике али-

ментације које се никаквим ранијим догово-

ром не могу искључити. 

Све ово, оцењују социолози, поред 

других чинилаца, има и озбиљне негативне 

последице на америчку породицу. Мушкар-

ци су постали веома уздржани када одлучују 

о ступању у брак и радије се опредељују за 

живот удвоје без венчанице. Према нај-

новијим подацима у Сједињеним Државама 

само једну четвртину домаћинстава предс-

тавља класичну брачну заједницу састав-

љену од мужа, супруге и деце. Демографи 

посебно изражавају забринутост због чи-

њенице да се број ванбрачних заједница у 

посматраном периду удвостручио од 3,1 ми-

лионa у 1990. години на садашњих 5,5 ми-

лиона. Мартин Конел, шеф одељења за по-

родичну статистику, каже да је број брачних 

заједница са децом, током деведесетих годи-

на, растао по ниској стопи од 6 одсто, док 
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број домаћинстава којима су на челу само-

хране мајке бележи скок од читавих 25 од-

сто. 

Забринула се и држава па је тако, да 

би се ојачала породица, у буџет унета сума 

од 315 милиона долара који ће се користити 

да се уплашени мушки партнери убеде да им 

је боље у брачном гнезду. 

(Политика, 2003, Душан Пешић) 

 

 

 

 

 

Данашња жена 

Није давно прошло време кад је српс-

ка девојка постојала супруга не својом во-

љом већ вољом својих родитеља. 

Па и данас нису непознати случа-

јеви да се девојка удаје због тога да 

би се удвостручио или сачувао 

капитал њенога оца помоћу 

капитала њеног мужа или свекра. 

Али најчешћи су случајеви, који су 

под утицајем предратне пропаганде 

(француских фељтона и америчких 

филмова) учинили да жене чезну за 

удобним животом, без обзира на 

осећања која имају према човеку 

који им је остварио такав живот. 

Зато смо код нас имали безброј "ве-

за", такозваних слободних бракова, 

у које су улазиле лепе девојке са богатим 

људима, не водећи рачуна ни о осећајима то-

га човека ни о својим сопственим. Главни 

услов тих "веза" били су: раскош, накит, без-

брижан и раскалашан живот са безброј 

"флертова", који ниси били ништа друго не-

го слободна љубав са свим својим манифес-

тацијама, по узору комунистичких настоја-

ња. Такво стање довело је код нас прво до 

краха породице, затим до корупције, до кра-

ха моралног нивоа друштва и најзад, до кра-

ха државе. 

Супруга, добра и нежна, мили друг 

свог мужа и његова једина љубав, мајка ње-

гове деце - то је сматрано за некакав старо-

модни модел који изазива подсмехе. Али да-

нас смо се опаметили и видимо колико је све 

оно предратно било без основа, без стварне 

Само моје дете 

"Зашто је немам тату?" - упитао је пе-

тогодишњи Марко једног лепог дана своју 

мајку. Мада је то питање очекивала пет годи-

на, четрдесетогодишња Београђанка Светлана 

М, лекар специјалиста, није дала одговор. 

"Кад сам одлучила да родим ванбрачно дете, 

нисам желела да размишљам о могућим не-

пријатностима којима ћемо дете и ја бити из-

ложени. Мој биолошки сат је неумољиво от-

куцавао и ја сам желела дета по сваку цену" - 

каже Светлана. "Нисам тражила да га отац 

призна јер је био ожењен. Одлагала сам дан 

када ћу Марку испричати причу о његовом ро-

ђењу и објаснити му зашто друга деца имају 

тату, а он нема. Нисам, чак, желела о томе 

много ни да мислим. Кад ме је, из чиста мира, 

питао зашто нема тату, доживела сам прави 

стрес. Знала сам да не треба да га лажем, а 

мислила сам да немам права ни да му кажем 

истину и тиме његовог оца доведем у не-

прилику." 

(Базар, 2003) 

 

Сама себи довољна 

Недавно је у Холандији, земљи вели-

ких слобода, склопљен и један необичан брак. 

Све је било према протоколу, венчање у црк-

ви, лепа свадба, венчаница, недостајао је је-

дино младожења. Наиме, једна жена је одлу-

чила да се уда за саму себе. Она се, како то 

иначе супружници чине, обавезала, да себе 

никада неће изневерити и да ће бити увек вер-

на једино себи, и у добру и у злу. Неки су овај 

поступак протумачили као покушај ове умет-

нице да уђе у жижу јавности и тако се боље 

промовише као фотограф, што јој је профе-

сија. 

Овај необичан догађај могао би бити 

преседан у смислу поигравања са светом и 

очигледно мало посусталом институцијом 

брака, коју ново време интерпретира веома 

слободно. Иронични и маштовити већ најав-

љују бракове људи са кућним љубимцима, 

омиљеном предметима, биљкама... 

Који је смисао свега, више и није 

важно. Можда је посреди промена идеологи-

је, један шири поглед на устајале конвенције 

или потреба човека да оживи неку своју лич-

ну симболику. А сасвим је у реду ако је у пи-

тању чак и само добра забава. 

(Политика, 13.08.2003.) 
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подлоге, без истине, без животног смисла. 

Данас увиђамо да жена ако жели своју уну-

трашњу срећу, која је основни услов за испу-

њавање живота позитивним садржајем, тре-

ба да се врати из канцеларије, из кафане, са 

улице, у свој дом, да постане супруга, да 

улепшавајући дане свога мужа улепшава 

своје сопствене, да рађајући децу и васпита-

вајући постане темељ породице, друштва и 

државе. Њено присуство у канцеларијама са-

мо смањује цену напорима човека. Тако да-

нас имамо безброј незапослених људи, чије 

послове обављају жене у пола цене. 

Овим не желимо интелектуално да за-

поставимо данашњу жену. Њене интелек-

туалне способности, уколико их има, могу 

баш у складном породичном дому доћи до 

пуног изражаја, утолико пре што ће интимна 

сарадња с вољеним човеком уродити зрели-

јим плодом. Окружена добрим књигама и 

изабраним друштвом интелектуалаца и ин-

телектуалки, искрених пријатеља свога мужа 

и својих, она ће много више учинити на по-

љу свог образовања и усавршавања него што 

би учинила у кафанама и канцеларијама, где 

је изложена људима разног образовања и 

разних склоности. 

Сарадња жене у удружењима, која 

имају за циљ напредак свог народа, сасвим 

је оправдано, али никако не би требало да 

жене улажу напоре да би постигле права ко-

ја имају мушкарци, да у томе циљу оснивају 

удружења и да троше време на узалудним и 

утопистичким пословима. Јер сам пол је од-

редио дужности жене и дужности човека. 

Оно што доликује жени не приличи човеку. 

И физиолошки и психолошки полови се раз-

ликују. Па откуд онда да жена преузима 

дужност човека, или он да врши послове же-

не? Природа је учинила своје. Откуд онда 

долази да ми бежимо од ње? 

Зар има веће среће за једну жену од 

оне, кад у предвечерњим часовима сачекује 

свога мужа на прагу свог топлог породичног 

гнезда? Зар има веће среће од среће мајке 

која поклања своме мужу дете, које је крв за-

једничке крви, које ће продужити њихов жи-

вот и пружити породици, друштву и држави 

оно што они нису стигли да пруже? Зар има 

веће среће од радости жене која поклања 

љубав своме мужу знајући да је поклања 

свим својим бићем и да је никоме другом 

такву не би могла поклонити? Зар има веће 

среће од погледа добрих искрених очију му-

жа који се заштитнички заустављају на јед-

ној жени? Зар има веће среће од сазнања да 

удобно домаће огњиште причињава велико 

задовољство вољеном човеку? Зар има веће 

среће од учења деце да изговарају прве сти-

хове љубави према породици и отаџбини? 

Зар има веће среће од сазнања да сте ви же-

на подстрек своме мужу да изгради велико 

мост, да напише велики роман, да закључи 

један велики и поштен посао, да компонује 

оперу, да једним својим делом унапреди 

друштво и државу? 

(Милица Богдановић: Данашња жена, 

"Наша жена", бр.1. јуни 1942, стр. 2) 

 

 

 
Једна светска манекенка са наших простора на питање да ли вас мучи носталгија и шта вам недостаје 

у иностранству одговорила је овако: 

"Нисам носталгична. Смета ми што увек крећем испочетка. Немам свој кревет, ормар. Само кофере... 

Упознала сам много људи, са некима сам имала одличан контакт, али то траје само док те посао не 

однесе на другу страну и онда опет останеш сам. Усамљеност ми смета. Родитељи и неколико 

пријатеља ми недостају, али телефон и интернет држе све под контролом". 
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Наставна тема 2.3. 

Породица 

 

Крај очева 

Тургењевљеви Очеви и деца, Жидово 

"Породицо, мрзим вас" утрли су пут процесу 

који је данас довео до почетка краја очева. 

Велика породица заснована на ау-

торитету главе куће уступила је 

место сведеној породици, заснова-

ној на пару. Еманципација жена и 

опште величање женских вреднос-

ти су скинули с пиједестала сувере-

на мушкарца. А он, уосталом, при-

хвата своју нову улогу. Нови очеви 

не би били у стању да успоставе ау-

торитет у који и сами не верују. Не-

мају више табуа којима треба обез-

бедити поштовање, више не треба 

чувати девичанство кћери, не треба 

дечацима преносити култ предака 

нити очинску етику. То су мате-

рински очеви, нежни "другари". Дете има 

мање да се бори са својим оцем да би се 

показало као одрасло, али ће теже моћи да 

се идентификује са њим. Дошло је до пропа-

дања очинске слике. 

Није више за оца фиксиран онај пате-

тични комплекс пројекције и идентифика-

ције, онај сукоб сачињен од побуне и обожа-

вања, неприхватања подржавања али и по-

дражавања, посредством чега се одвијао 

прелазак дечака у одраслог. Оно "Породицо, 

мрзим вас" губи свој смисао у овој ери када 

се, као што каже Вадим, "дечаци и девој-

чице... не боре са моралом својих родитеља 

или друштва, него га просто игноришу". 

Ипак, према људском закону који зах-

тева да свака тежа има и своју противтежу, 

одсуство оцa се осећа као празнина, стреп-

ња, патња... Без сумње, постоји несвесно 

тражење идеалног оца, ауторитативног али и 

човечног, који је недостајао све бројнијим 

жртвама сувише човечног оца. 

Са своје стране, запослена мајка, увек 

млада мајка, која жели да што могуће дуже 

живи свој живот, такође у извесној мери гу-

би своју опсесионалну и свепрожимајућу 

улогу у животу детета. И у овом случају, 

мутним осећањем да недостаје "тотална" 

мајка можемо објаснити трагање младих за 

неким духовним заједништвом, за неком ве-

ром, црквом, за неким кланом (Губљење 

слике оца и мајке надокнађује се, с једне 

стране, великим родитељско-материнским 

ауторитетима, као што су Нација, Држава-

родитељ, Отаџбина-мајка, као црква или 

Партија, а, с друге стране, као што ћемо ви-

дети, узорима масовне културе). 

Деци новог доба, маженој од својих 

родитеља као што никад нису била, ипак не-

достају слика Мајке као свеобухватног вели-

чанства и слика Оца као наредбодавног ве-

личанства. Ове узвишене представе које су 

владале религијама и митовима расипају се 

у савременом имагинарном. 

(Едгар Морен, Дух времена (1), Бигз, 

1979, 181-182. стр.) 

 

 

 

 

Моја нана 

Моју бабу Стевану, очеву мајку, сви 

смо у кући и комшилуку, а може се рећи и у 

селу, звали Нана, и ја не знам да ме је неко 

запитао за њу и назвао је правим именом. 

Остала је рано удовица са петоро нејако де-

це. Мој отац је био, по њеном рачуну, четр-

наест или петнаест година старији од Перке 

која је била најмлађа. Имање није било ло-

ше, нити мало, али са толико недорасле де-

це, и матором баба-Ружицом болесном, ско-

ро непокретном, није имала ни од куда оз-

биљније помоћи. 

Никада нисам сазнао како и зашто је 

добила то име, па сам по неким знацима зак-

ључио да је то због баба-Ружице коју су сви 

звали баба. Нана онако висока и танка, увек 
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усправна, остала је до краја живота таква, а 

доживела је деведесету. Не памтим да је ика-

да легла у кревет, чак ако се понекад осећала 

лоше све би то на ногама провела за силним 

пословима које је обављала. Како би у кре-

вет поред толиког посла? Рад лечи сваку 

бољку. 

Увек у покрету, увек у неком 

послу, увек румена у лицу, мада 

никад ништа није употребљавала, 

као помаду или слично. Мени је би-

ло девет година кад сам јој извадио 

последњи зуб, и то тако што је она 

везала концем зуб а ја други крај 

везао за кваку, мало лабаво. Кад 

сам треснуо вратима нана викну 

"јао" и зуб је већ био напољу. То-

лико су јој биле отврдле десни да је 

лако јела корицу боље него ми мла-

ђи и правили шалу са њом. 

Хиљаду деветсто че-

трнаесте, кад је букнуо рат, она 

је узела на себе улогу домаћина. 

Обављала је многобројне посло-

ве у кући и споља. Од раног јут-

ра до дубоке вечери није стајала. 

Морала је да обавља и послове 

које је до тада водио мој отац што 

је било скопчано са властима. Тих 

послова је сада било више него ра-

није јер је окупатор издавао сваког часа на-

редбе. Али чини ми се, да је она то намерно 

хтела да би заштитила младе снаје да се не 

мотају са властима, поготово са туђином. 

Све је то Нана нудро обављала на опште за-

довољство. Била је јако довитљива и мудра. 

Са сваким је лепо поступала. То оружје није 

испуштала из руке мада је било шала на њен 

рачун. Она се сналазила и умела је да на те 

шале мудро одговори, без много речи. 

Моја мајка јe као најстарија снаја са 

мојим братом од једанаест година узела део 

посла који су до тада обављали људи, а две 

стрине разне ситне послове. Окопавање, же-

тву и друго. Све је то постигнуто споразум-

но па чак и ми деца имали смо своје дужнос-

ти. Нас шест унучади иако смо били нејаки 

просто смо се грабили да је послушамо и па-

зили да је ничим не увредимо. Никада нас 

није преко погледала, нити подигла глас, 

иако ми нимо могли бити анђели. Овако не-

јаки трчали смо и трудили се да њу нашег 

анђела не увредимо, а и како би, кад је она 

са њеном бригом покривала све. Како је не 

би послушали, кад ми нисмо, што се тиче 

хране, за коју су се деца у тим ратним годи-

нама грабили, ни најмање оскудевали. Нана 

је кувала укусну храну, коју смо гутали као 

мали плoвчићи. То је било за време месних 

дана; а средом и петком и у посту Нана је 

скидала са тавана оно благо сакупљено то-

ком лета и јесени. На великом тавану било је 

свега у изобиљу; цепаних шљива, сушених 

на сунцу у венцима, ситних крушака такуша 

такође низаних и на сунцу сушених, од гус-

тог пекмеза колачи сушени на сунцу, ораји, 

грожђе, јабуке и дуње, мушмуле и оскоруше, 

чак трњине, и шипака а да не помињемо не-

бројане венце разних паприка. 

Нана је била мајстор за остављање та-

куша у води: велико буре, неколико стотина 

кила, а биле су слађе него свеже. По шупама 

дулека белих и црвених гомила а што је бо-

ље за време зиме од белих дулека печених, 

или за време мрсних дана од црног 

дулека са млеком. Наш шталог 

препун: доле су чабрице са си-

ром разне старости, масан јер 

се кајмак није вадио, а горе 

на тавану разна врсте суше-

ног меса, удића и сланине, 

ребара и костију па кад уђеш 

унутра заголица у ноздрве. У 

другој стаји сурутке благе и ки-

селе, све се скупља за летње вру-

ћине јер одлично гасе жеђ, боље него 

ма који други напитак. Уз то увек вина и 

разних других ракија; а већ њено сирће но-

сило је рекорд, јер, мало мало, па неко моли 

Нану за мало сирћета за болеснике, а поне-

кад и кад се неко напије; све лека ради, се-

вап је. Живине је пуна авлија: гуске, пловке 

а пилићи ко би знао колико, гмижу као црв, 

нико их не изброја. Штале, тор, свињац и от-

ворене шупе за говеда све је покривено сла-

меним кровом, кад наступи пролеће гњезда 

да им броја не знаш, па кад угреје, зашарене 

се кровови, а ми сви радосни потрчимо: "На-

но, пуни кровови пилића!" Она трчи сва ра-

досна: "Е децо, Бог вам помогао, а ја сам 

мислила да их је несретна лисица подавила, 

зато видим нема много јаја; а треба децо за 

Васкрс, а и да се добије која пара". 

Домаћинска кућа мора да има свега, да 

буде пуна као кошница, а народ радан и сло-

жан као пчеле. Сви смо трчали и Нану слу-

шали а и она је била мајстор. У њеној соби 

имала је два велика сандука. У таквим су у 

то време удаваче доносиле девојачку спре-

му. Офарбани, лакирани и нашарани са не-
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ким сликама од лецедерских колача. Оба су 

пуна њене спреме чак и оно што је тако паж-

љиво спремала својом руком у коју треба да 

је обуку кад судњи дан дође, али и много 

других ствари које су нас децу као магнет 

привлачиле: коцке шећера, бомбоне, шећер-

леме, медењаци, чак и мањи лецедерски ко-

лачи са лепим сликама, па јабуке, суве шљи-

ве, смокве и дуње. Цела њена соба била је 

испуњена тим мирисом који је голицао наше 

носиће, а ми само вребамо прилику кад нана 

уђе у ту одају, да се једно по једно, нађемо 

ту. Она је то често чинила, отварала је сан-

дуке да се све то проветри како је говорила. 

Увек смо сви добијали по нешто, али је то 

било као да други не знају, док смо сви ми 

то још како знали. Знали смо, па ипак са ма-

лим инатом пркосили један другом. Касније 

кад сам отишао од куће, често сам се сећао 

наниних сандука и дуње су ме из сна будиле. 

(Монах Јован (Радоичић) - Туђинче, Ман. 

Хиландар, 1998, књ. 1, 23-26. стр.) 

 

 

 

 

Брак и породица 

Висок стандард и социјална сигурност 

омогућују и врло младим девојкама да се од-

воје од родитеља и изнајме стан који деле 

најпре са другарицама, а касније са парт-

нером. Појам материнства на Новом Зеланду 

очигледно не подразумева задржавање деце 

под мајчинским окриљем до касне зрелости. 

Овде је уобичајено да млади парови 

живе невенчано, као што је и све више само-

храних мајки и амбициозних, запослених 

жена. Друштвена схватања су веома либе-

рална и јавност је толерантна према било 

каквој врсти интимних односа. Већина паро-

ва, ипак, у брак улази већ у раним или сред-

њим двадесетим годинама живота. Ново-

зеланђанке рађају двоје, троје, чак четворо 

деце и прве године брака посвећују нези ма-

лишана. Врло рано их припремају за само-

стални живот и не утичу пуно на њихове од-

Добре кућне виле 

Нема сумње да је руско друштво у великој кризи, као и основна ћелија друштва-породица. 

Једино везивно ткиво садашњих породица су, како многи тврде, бабушке, да не кажемо баке. То су 

дивне старице које воде унуке у школу, уче с њима домаће задатке, кувају, перу, стоје у бескрај-

ним редовима за намирнице, плету топле џемпере... И, наравно, кувају миришљави чај, који иде уз 

бескрајне вечерње приче. 

Бабушке су добре кућне виле. Кажемо кућне, јер већина њих живи у породици. У Америци, 

на пример, готово четири милиона пензионера је смештено у одговарајуће установе, домове, ста-

рачке или пензионерске, свеједно. У огромној Русији њихов број износи, веровали или не, око 90 

хиљада. А бабушки има много, јер се просечна Рускиња удаје у 22. години и постаје бака већ пос-

ле четрдесете. 

Бабушке, поред тога што су моторна снага у кућним пословима, задужене су и за питање мо-

рала. Како каже једна московска службеница: "То су једине особе које нас уче љубазности". А што 

се оног чвршћег морала тиче, ту баш не наилазе на разумевање ближњих, поготово кад је црква у 

питању. Као што смо толико пута видели на разним телевизијским снимцима, божји храмови су 

испуњени углавном забрађеним бабушкама, које држе свеће у рукама и стално се крсте 

Та њихова религиозност и није баш у складу са идеолошким опредељењима. Већина њих 

су, како се испоставило, совјетоносталгичари. Социолози и психолози тврде да је то због тре-

нутно тешке економске ситуације и ниских пензија. 

Пошто млади Руси много дуже живе с родитељима, и са бабама и дедама, много више него 

млади Американци који се рано осамостаљују, неки су склони да тврде како бабушке чине "мед-

веђу услугу" младима, јер их стимулишу да остану инертни, да неко брине о њима, макар и на на-

чин на који то чине ове добре и стрпљиве старице.  

Кад се све узме у обзир, бабушке су, ипак, најважније везивно ткиво савремене руске по-

родице. 

(Базар, 2003. год.) 
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луке у погледу образовања или избора зани-

мања. 

Пре него што се упусте у озбиљније 

породичне обавезе девојке Новог Зеланда 

жуде за путовањима и зарађени новац штеде 

да би пропутовале Европу и виделе 

Париз, Лондон, или бар - Аустрију. 

Становници ове земље су тра-

диционално и већ по наслеђеном 

инстинкту - морепловци и аванту-

ристи. Новозеланђани изузетно во-

ле море и поморство, и у том пог-

леду жене не заостају за мушкар-

цима. Сваки викенд и слободни тре-

нутак користе за одлазак на плажу 

или пловидбу, а држе и својеврстан 

рекорд: имају највише барки и ча-

маца у односу на број становника, 

односно по једно пловило на сваких 

дванаест житеља. Новозеланђанке 

страсно уживају у једрењу, плива-

њу, пловидби, пецању али и крикету, хокеју, 

јахању. 

У маорским породицама живот се од-

вија на нешто другачији начин, мада и они 

изузетно воле природу и осећају све њене 

ћуди. Многочлане породице тамнопутих 

становника Новог Зеланда могу се видети 

како уживају на некој ливади или плажи, из-

лежавајући се на троседу или каучу који су 

донели из куће. Породичне везе су им врло 

јаке тако да маорска домаћинства обухватају 

и по неколико генерација које живе под ис-

тим кровом. 

Маорке су се последњих деценија вео-

ма еманциповале, многе младе жене су запо-

слене и углавном се одевају по узору на бел-

киње. Током празника или свечаности, ме-

ђутим, облаче традиционалну ношњу коју 

карактеришу тканине врло живих боја и гео-

метријских шара. Жене се често могу видети 

у европској гардероби, али са каракте-

ристично исцртаним лицем: тамном бојом је 

осенчен део око усана тако да подсећа на 

браду. 

Новозеланђанке су врло отворене, јед-

ноставне, пријатне у друштву, али и вредне. 

У укупној популацији запослених жена чине 

44 одсто, мада многе током првих година 

брака и подизања деце праве паузу у кари-

јери. Оне пре свега воле да се забављају, па 

и на послу често приређују прославе, закус-

ке или манифестације у природи. Таквој 

друштвеној клими, наравно, у великој мери 

доприноси и релативно лак и удобан живот, 

без већих друштвених потреса или пореме-

ћаја. 

Младе Новозеланђанке осетиће поне-

кад и монотонију, али удаљеност од светс-

ких метропола покушавају да надоместа 

помним праћењем свега што се дешава у у 

европском или америчком џет сету. О томе 

их редовно извештавају и сви женски ча-

сописи, међу којима су најтиражнији "Wo-

mens weeklu" и "Womens day". Пажњу но-

возеландске јавности дуго је привлачила њи-

хова земљакиња Рејчел Хантер, удата за рок 

звезду Рода Стјуарта. 

(Ана, 2002.) 

 

 

Традиција 

називи за претке 
 

1.отац 

2. деда 

3. прадеда 

4. чукундеда 

5. наврдеда 

6. аскурђел 

7. кунђел 

8. курлебало 

9. сукурдов 

 

или 

1. отац, мајка 

2. деда, баба 

3. прадеда, прабаба 

4. чукундеда, чукунбаба 

5. наврдеда, наврндеда, 

наврбаба, наврнбаба 

6. аскурђел, аскурђела 

7. курђел, курђела 

8. курђуп, курђупа 

9. курлебало, курлебалa 

10.сукурдол, сукурдов 

11.судепач, судепача 

12. парђупан, 

парђупана 

13. ожмикура, 

ожмикурка 

15. сајкатова, 

сајкатовка 

16. бели орао, бела 

пчела  

Момо Капор – Уна 
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Наставна тема 2.4. 

Етничке заједнице - нација 

  

Шта је нација? 

У средњем веку изразом "нација" оз-

начавана је привилегована, самостална кор-

порација. Доцније је и племство себе звало 

нацијом или њеним заступником. 

Тек у Француској револуцији "тре-

ћи сталеж" постаје нација или про-

глашава себе позваним за њено 

вођство. Но потврђивање нације и 

њене суверености постиже се не са-

мо унутар појединих националних 

држава него и у односу према дру-

гим државама и нацијама. У ства-

ри, овим чином нација добија пуно 

политичко значење. 

Нација добија највећу важ-

ност тек када се национална посеб-

ност споји са демокртаским захте-

вима за слободом и једнакошћу и 

правом на самопредељење. Другим речима, 

национална државна свест обилато користи 

демократске идеале за своје потврђивање ко-

је често и није демократско. Нација се јавља 

као целина и јединство свих грађана једне 

јединствене (апстрактно јединствене) држа-

ве. 

Појам "нација" и појам "народ" били 

су помешани у буржоаском револуционар-

ном речнику. Насупрот пароли "Vive le roi" 

(живео краљ) у француској револуцији је би-

ла истакнута парола "Vive la Nation" (живела 

нација). Али национална сувереност у Фран-

цуској онога времена била је измешана са 

народном сувереношћу (демократијом) све 

док је револуционарна Француска водила 

борбу на живот и смрт против остале феу-

далне и контрареволуционарне Европе. Тек 

доцније је идеологија националне сувере-

ности померила идеју слободе и једнакости 

са индивидуа и народа на посебне национал-

не заједнице. 

Национална свест се појављује као 

патриотизам, тј. одбрана националне (др-

жавне) самосталности од спољашње (ствар-

не или имагинарне) опасности. Идеја пат-

риотизма била је позната и у антици па је иг-

рала с једне стране, велику улогу у одбрани 

полиса, а с друге стране, у дискриминацији 

према варварима који су сматрани мање 

вредним и били лишени права коа су ужи-

вали чланови заједнице у полису. 

Нација је производ сталних борби за 

моћ. С једне стране, нација се образује у 

борбама краља, цркве, племства и народа. С 

друге стране, она се рађа коришћењем мате-

ријалних и духовних снага нижих сталежа, а 

затим путем претварања средњег сталежа у 

водећи део нације. Затим се сви ови моменти 

укрштају са настанком заједничког језика и 

образовања. Активну улогу у формирању на-

ција одувек су играли политичари и нацио-

нални интелектуалци који су стварали патос 

националне идеологије. Томе требе додати 

улогу религије, посебно у Немачкој у време 

реформације, као и у ослободилачкој борби 

балканских народа. 

Наполеонови освајачки ратови утрли 

су пут развитку националне идеје у Европи 

која је у 19. веку достигла врхунац пре и 

после 1848. г. 

Француска револуција је у Немачкој 

била најпре поздрављена као "велико рађање 

сунца". Тако је њу назвао Хегел, а слично су 

је доживели и Кант и Фихте. Међутим, На-

полеонов освајачки деспотизам изазвао је у 

Немачкој отпор и жељу да се нађе неки про-

тивлек француској инвазији који би ује-

дињеном снагом распарчаних немачких др-

жави могао да се супротстави француској 

хегемонији. 

"Народна заједница" постала је мито-

лошко јединство које се напаја "духом" из 

тамних дубина "националне" праисторије. 

Прво "археолошко ископавање" овог народ-

ног духа извршила је је тзв. "историјска 

школа права" Савињија и Пухте, која је, с 

добрим разлогом, названа феудалном реак-

цијом на француску револуцију. Историја 

као прошлост постала је органон националне 

свести. Тражење неких општих законитости 

за све народе било би, према овом схватању 

историје, права лудост. 
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Међутим, није само историја, него је и 

географија постала исходиште неких учења 

о националном бићу, а најизразитији пример 

за то дала је Рацелова школа која упућује на 

судбинску повезаност нације и тла. Из овог 

географског фатализма доцније је нацис-

тичка геополитичка доктрина црпела идеје о 

"животном простору" као основици импери-

јалистичке политике. 

Националистички импулси почињу и 

са развојем борби за ослобођење и уједи-

њење Италије у 19. веку, а затим и у нацио-

налном отпору Пољака Немцима а, особито, 

великоруском самодржављу као и Ираца 

енглеској превласти. Демократски захтев за 

грађанском слободом у унутрашњем (држав-

ном) животу истиче се и у односима међу 

нацијама (и државама) као борба за неза-

висност. Идеолози националног ослобођења 

инспиришу се "историјским правима", зајед-

ничким језиком, "судбином", а често и рели-

гијом, те митовима о етничкој сродности. У 

националним борбама 19. века мешају се, 

дакле, декларације о народној суверености 

са прокламацијама националних права и 

слобода. Неки писци сматрају да се права 

теорија националности зачела 1851. са Ман-

цинијевом књигом "Националност као извор 

међународног права" у којој је био изложен 

програм покрета "Млада Италија". После ре-

волуције од 1848. и ратова од 1859. до 1866, 

принцип националности је извршио одлу-

чујући продор на европску политичку сцену 

и потиснуо старо начело "равнотеже сила". 

(Љубомир Тадић, Да ли је национализам 

наша судбина?, Београд, 1986, 9-13 стр.) 

 

 

 

 

Етнички национализам 

Етнонационализам обавља бројне 

функције и задовољава различите, по карак-

теру често потпуно супротне, потребе поје-

динаца и друштвених група. Се-

тимо ли се неких основних социо-

психолошких карактеристика етно-

национализама као што су, на при-

мер, осећање супериорности у од-

носу на припаднике других етно-

националних скупина, игнорисање 

њихових права и интереса, потом, 

уверење да је ривалски етнонацио-

нални колектив крив за све "наше" 

јаде, биће нам јасно да етнонацио-

нализам повећава агресивност љу-

ди и, усмеравајући је на оне који 

нису нашег рода, претвара је у аг-

ресију. Истовремено, међутим, ет-

нонационалисти редовно истичу 

потребу заштите властите земље, породице, 

дома, као битан разлог зашто су се латили 

оружја. Самоодбрана је један од врховних 

принципа етнонационализма. Етнички наци-

оналисти инсистирају да су сви њихови су-

народници браћа и сестре. Блиски попут 

чланова једне велике породице, они су пове-

зани заједничком историјом, митовима, кул-

туром и судбински упућени једни на друге. 

Са друге стране, слово етнонационалистичке 

идеологије обавезује на што јаче то боље 

дистанцирање од људи другог рода, уда-

љавање од њих у сваком погледу; од сада па 

довека. 

Најчешће, етнонационалисти би или 

да добију државу, или да се издвоје из др-

жаве. У оба случаја на делу су две супротно 

усмерене тенденције. И када се боре да њи-

хова етнонационална заједница добије држа-

ву, и када више не желе да живе у оквирима 

једне државне заједнице, етнонационалисти 

би, ма колико то парадоксално звучало, да се 

прошире, да увећају територију на којој жи-

ве. И када је територија коју желе само за се-

бе мања од оне на којој су до сада живели, 

нова територија је за њих већа у мери у којој 

ће само они на њој живети и владати. Већа је 

зато што ће припадати само њима. Са друге 

стране, међутим, сама идеја о "бити само 

свој на само свом" одражава потребу за зат-

варањем, ограничавањем. Проширивање ет-

нонационалног простора онако како га виде 

етнонационалисти увек значи његово сужа-

вање. Сужавање и географског, физичког, и 

духовног простора. 

У сваком етнонационалистичком прог-

раму истакнуто место заузима тврдња да се 

више не може допустити да други одлучују 

о "нашој" националној садашњости и будућ-

ности. Да други "деле карте" увек када се ре-

шавају и за етнонационалну заједницу суд-
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бинска питања и питања која се тичу свако-

дневног живота, као што су на пример поли-

тика запошљавања, награђивања, права на 

неговање културне самобитности. Истовре-

мено, међутим, за етнонационалистички ко-

лективизам је карактеристично утапање у 

масу и преношење одговорности за властито 

чињење и нечињење на етнонационални ко-

лектив, што практично значи на тумаче "ко-

лективне воље". 

Значајни део индивидуалне мотиваци-

је за прикључивање етнонационалном пок-

рету потиче из потребе човека да 

се ослободи властите безначај-

ности, несигурности, несамостал-

ности и осећања осујећености. 

Припадност без остатка етнона-

ционалном колективу који је, ка-

ко се приказује, моћан, и чији су 

сви чланови равноправни у мери 

у којој су исте горе лист, обезбе-

ђује излазак из анонимности и 

пораст личног уважавања. Моћни смо и важ-

ни онолико колико је "наш" колектив моћан 

и важан, а не онолико колико је свако од нас 

као појединац успео да осмисли властиту ег-

зистенцију. Но, парадоксално, да би човек 

постао значајан захваљујући колективу ко-

јем припада он мора да се до те мере поисто-

вети са колективом да се његов индивидуал-

ни идентитет малтене изгуби, постане безна-

чајан.  

Када се прикључује етнонационалис-

тичком покрету један број људи је вођен по-

требом да се жртвује за опште добро, за до-

бробит целог колектива. Људи спремно под-

носе највеће тешкоће, па ако треба, и живот 

жртвују за бољу будућност оних са којима 

деле исту културу, исте митове, сећања на 

исте успехе и поразе. Ако се томе дода да се, 

по правилу, верује да је жртва за "наш" ко-

лектив, у ствари, жртва за истину и правду, 

и да је Бог на "нашој" страни, онда је јасно 

да ниједна жртва није ни сувишна ни до-

вољно велика. Није, међутим, мали број љу-

ди који у, етнонационализмом инспириса-

ном, сукобима и безвлашћу које их прати ви-

ди добродошлу прилику да некажњено 

пљачка, убија, силује. И још нешто. Није ре-

дак случај да се у етнонацио-

налистима смењују или чак ко-

егзистирају различити, па и 

потпуно супротни, мотиви бор-

бе за "етнонационалну ствар", 

при чему је обично тешко рећи 

који мотив у којем тренутку 

преовлађује, јер опортунизам 

није стран етнонационалисти-

ма.  

Одговор на питање зашто етнонацио-

нализам није стран ниједном политичком 

систему и зашто је тако дуговечан треба тра-

жити у чињеници да и у етнонационалис-

тичкој идеологији и у, етнонационализмом 

инспирисаном, деловању свако - и појединац 

и група - може да пронађе нешто за себе, да 

њиме и у њему задовољи неку од потреба. 

Биће да је на ово својство етнонационализма 

мислио Џорџ Орвел, када је 1945. године на-

писао: "Националистичке љубави и мржње 

(...) део су сваког од нас, свиђало се то нама 

или не". 

(Душан Кецмановић, Политика, 15.11.2003.) 

 

 

 

 

О пријатељи, немојте те тонове! 

Ја сам Немац и моје симпатије и жеље 

припадају Немачкој, али оно што бих хтео 

рећи не односи се на рат и политику, већ на 

положај и задатке неутралних. Ту не мислим 

на политички неутралне народе, већ на све 

оне који као истраживачи, уметници, књи-

жевници раде за мир и човечанство. 

На том пољу у последње време пали 

су нам у очи жалосни знаци кобне помете-

ности. Чујемо о укидању немачких патената 

у Русији, о бојкоту немачке музике у Фран-

цуској, такође о једном бојкоту духовних 

творевина непријатељских народа у Не-

мачкој. У многим немачким листовима убу-

дуће се неће више преводити, неће више 

признавати, неће више критиковати дела Ен-

глеза, Француза, Руса, Јапанаца. То није 

прича, већ чињеница и она се већ у пракси 

примењује. 

Дакле, једна лепа јапанска бајка, један 

леп француски роман, који је још пред по-

четак рата неки Немац верно и с љубављу 

преводио, мора сада заувек да заћути. Један 

леп, ваљан поклон, са љубављу дарован на-

шем народу одбацује се, јер неки јапански 

бродови ратују против Цингтау. Ако данас 
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хвалим дело неког Италијана, неког Тур-

чина, неког Румуна, онда то може 

да важи само уз резерву да пре за-

вршетка штампања у тим народима 

неки дипломата или новинар не 

промени политичку ситуацију! 

С друге стране, видимо како 

уметници, научници излазе на сце-

ну са протестима против зараћених 

сила. Као да би сада, када је свет у 

пожару, такве речи са писаћег стола 

имале било какву вредност. Као да 

би један уметник или књижевник, 

па био он најбољи и најславнији, 

имао било шта да каже у стварима 

рата. 

Други у великом збивању учествују 

тако што рат уносе у радну собу и за писа-

ћим столом састављају борбене песме или 

чланке у којима се потхрањује и јаросно рас-

пирује мржња међу народима. То је можда 

најгоре. Свако ко се налази на бојном пољу 

и сваког дана ставља на коцку свој живот, 

има пуно право на огорчење и тренутни гнев 

и мржњу, а тако исто и сваки активни поли-

тичар. Али ми други, ми песници, уметници, 

новинари - може ли наш задатак бити да зло 

погоршавамо, да ружно и вредно оплакива-

ње још повећавамо ? 

Све те изјаве, од дрско измишљених 

"гласова" до подстрекачких чланака, од бој-

кота "непријатељске" уметности до погрд-

них речи против читавих народа, почивају 

на недостатку мишљења, на духовној угод-

ности, које се сваком борцу лако могу про-

гледати кроз прсте, али које једном инте-

лектуалном раднику или уметнику ружно 

стоје. Унапред изузимам од свог приговора 

све оне за које је свет већ раније престајао 

код граничних стубова. Људи за које је свака 

похвала француском сликарству била ужас, 

нису ти о којима је овде реч, они даље раде 

оно што су раније радили. Али сви они дру-

ги, који су са више или мање свести делали 

на наднационалној изградњи људске кул-

туре, а сада одједном хоће рат да пренесу у 

царство духа, ти чине неправду и грубу 

грешку у мишљењу. Они су човечанству 

служили и веровали у постојање једне над-

нациналне идеје човечанства дотле док тој 

идеји није противречило никакво грубо уби-

вање, док је било угодно и по себи разум-

љиво да се тако мисли и дела. Сада, кад при-

државање те идеје, највеће од свих постаје 

рад, опасност, бити или не бити, оно се из-

мигоље и певају гласом који сусед радо слу-

ша. 

Да се добро разуме, то није усмерено 

против родољубивог убеђења и љубави пре-

ма сопственом народу. Ја сам последњи који 

би у ово време желео да се одрекне своје 

отаџбине и не би ми на памет пало да неког 

војника одвараћам од испуњења његове 

дужности. Пошто се сада већ пуца, нека се 

пуца - али не ради пуцњаве и због непри-

јатеља достојног гнушања, већ да би се што 

је могућно пре опет могао наставити један 

виши и бољи рад! 

(Херман Хесе, Изабрана дела, књ. 9, 

Београд, 1983, Разматрања... 9-13. стр.) 

 

 

 

 

Опасна криза идентитета 

Сама идеја националног индентитета 

имплицира неки пресек синхронијске и ди-

јахронијске равни Подразумева неку ди-

јахронију - оно што се тиче репа који вучете 

из прошлости: постојање стабилне представе 

спрам чега се сваки субјект у настајању кон-

ституише. Национални идентитет би подра-

зумевао један стабилан референтни оквир, 

нешто сигурно и стабилно спрам чега се то 

дете односи. Ово је с једне стране јако важ-

но а са друге проблематично. Јако је важно 

јер у самој сржи идентитета претпоставља се 

постојање другости, разлика. Дете се разви-

ја, постаје људско биће из једне пуке орган-

ске потенције низом сукцесивних поистове-

ћивања. Другим речима поистовећивање, 

идентификација - отуд идентитет, пред-

ставља један од основних покретача развоја 

личности, односно персонализације. Да нема 

поистовећивања не би било личности. У том 

смислу личност можемо посматрати као 

конфигурацију која у себи истовремено 

укључује елементе идентичног, као и еле-

менте разлике - другости. 

Појам националног идентитета је 

проблематичан јер подразумева историјску 

свест, представу о историчности, представу 

о обичајној организованости друштва и за-
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једнице у периоду пре него што смо ми дош-

ли на свет. У тој тачки с једне стране пре-

познајемо спону генерација - нашу везу са 

нашим прецима: да не полазимо од нуле и да 

имамо неко искуство. Са друге 

стране ако смо довољно поштени 

мораћемо у томе да видимо и проб-

лем јер се поставља питање колико 

је та наша представа о прошлости, 

о историзму нашег рода у функцији 

наше жеље - нарцистичке непре-

познате наше несвесне жеље. Дру-

гим речима колико је та наша исто-

ризација прошлости натопљена не-

препознатом садашњости. У том 

смислу национални идентитет чес-

то може да почива на привиду, на 

привиду извесности те историјске 

прошлости. 

Неопходно је питати се шта је то што 

би требало да конституише тај неки аутен-

тични однос спрам националног. Људи су 

склони да се везују за нешто спољашње. Мо-

рамо се чувати најпримитивнијих облика по-

истовећивања у заснивању идентитета, а то 

је огледални - релациони однос који укида 

свест о разлици и сваку могућу свест о 

мноштвености. 

Национални идентитет не излази из 

генотипа већ из различитих интеракција које 

се дешавају увек битно посредоване језиком. 

Својевремено су Грци мислили а то је била 

њихова дефиниција варварина, да су они ко-

ји не знају грчки варвари. Не можемо рећи 

да су данас варвари они који не знају српс-

ки, нити да су Срби они који знају српски; 

јер живимо на тлу које је вековима играло 

улогу чудне, понекад перверзне, реторте за 

мешање различитих националних субстрата, 

вера, култура. Култура, национална свест је 

увек конструкт који је плод активног људс-

ког делања. То није нешто апсолутно, то је 

нешто што је покретно и самим тим подлож-

но уобразиљско, фантазматско и у позитив-

ном и у негативном смислу: да нема тога не 

би било никаквог стварања, никакве новине 

било на добро или лоше. Зато је погрешно 

бркати национални и религијски идентитет. 

Управо зато што национални идентитет није 

и не може да буде нешто апсолутно док ре-

лигијски идентитет на то претендује - апсо-

лутност. Макар то било из неке историјске 

нужности, у време под Турцима, Црква је 

била принуђена да на себе преузме атрибут 

носиоца националног идентитета и то је за 

народ одиграло страшно важну улогу, али 

истовремено је, не знам колико је свесна то-

га, секла грану на којој седи. Што је више 

Црква постајала национална и што се више у 

Цркви (па макар то било разумљива пос-

ледица неких историјских догађаја и чи-

њеница) зацаривала та национална свест - 

Црква је све мање била хришћанска и све 

више постајала подложна локализму и уд-

робљавању. 

(Петар Јевремовић, из интервјуа за часопис 

Искон, број 2, 2001.г.) 

 

 

 

 

О народној души 

Куда ћемо ићи: на Исток или на За-

пад? Херувимски видовита и серафимски 

слуховита мора бити наша душа, да би могла 

поћи и ићи путем, који се неће завршити ње-

ном смрћу. Не реци: нека се раздели душа 

нашeга народа; нека пола пође на Исток а 

пола на Запад. Пријатељу, може ли око твоје 

гледати, ако га разделиш? Може ли срце 

твоје осећати, ако га расечеш? Саме чињени-

це непорочно одговарају и сведоче: не може. 

Како онда душа нашег народа може живети, 

и не умрети, и бесмртна постати, ако се раз-

дели ? 

Не треба се варати, положај наше на-

родне душе је судбоносно озбиљан; само се 

опортунист може односити према њему не-

озбиљно. Основно је начело психологије на-

рода: сваки појединац носи у себи не само 

судбину своје личне већ и народне душе. 

Сваки је одговоран за све. У телу народа на-

шег, душе наше испреплетане су међу собом 

као корење у земљи, из кога расте једно 

стабло, једно дрво. У свакоме има свачије 

душе, а све душе сачињавају један недељиви 

организам. Ако је душа моја загнојила чи-

ром егоизма, зар се отровни гној њен неће 

разлити по целом организму народне душе? 

Ако је срце твоје заражено саможивошћу, 

зар ниси постао гангрена у организму на-

родне душе, гангрена коју треба одмах од-

сећи? 
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Навикавај себе на мисао: народна ду-

ша није нешто одвојено од нас појединаца; 

она је органско јединство свих ду-

ша свију појединаца. Ма шта ти ра-

дио, ма шта мислио, ма шта осећао, 

твој рад, твоја мисао, твоје осе-

ћање, прониче сву народну душу, 

улази у њу са свима својим поро-

цима и врлинама, гадостима и ра-

достима. За здравље наше народне 

душе одговоран је сваки од нас, и 

највећи и најмањи, и најученији и 

најнеписменији, и највиђенији и 

најпониженији. 

Када се наша народна душа 

први пут устумарала на раскрс-

ници између два света, свети Сава 

ју је одлучно повео путем Богочовека Хрис-

та. До њега, она је била слепа; кроз њега, она 

је прогледала, и први пут угледала вечну Ис-

тину и вечни смисао живота. Од смртног, он 

је душу нашу окренуо - Бесмртном, од вре-

менског - Вечном, од човечјег - Богочовеч-

ном. Коме ћеш ићи, пријатељу мој, када се 

душа твоја, плава птица твоја, устумара у ка-

везу тела твог, устумара мучена растковским 

питањем: шта је живот? Шта је смрт? Нашта 

се даје живот човеку када се завршава смр-

ћу? Спопадну ли те та језива питања, ко ће 

ти одговорити на њих: да ли европски човек 

или Растков Богочовек? 

(о.Јустин Поповић: Философске урвине, 

Београд, 1987, 174-175. стр.) 

 

 

 

 

Убилачки идентитети 

Откако сам напустио Либан 1976. да 

бих се настанио у Француској, колико ли су 

ме само пута упитали, са најбољим намера-

ма на свету, да ли се осећам "више Француз" 

или "више Либанац". Вазда одговарам исто: 

"И једно и друго"! Не из неке потребе за јед-

накошћу или правичношћу, већ зато што бих 

лагао одговоривши другачије. Оно 

што чини да сам ја ја, а не неко дру-

ги, јесте то што сам тиме на раз-

међи две земље, два или три језика, 

више културних традиција. Управо 

то дефинише мој идентитет. Да ли 

бих био аутентичнији ако бих себи 

ампутирао један део самога себе? 

Онима који ми поставе то пи-

тање објашњавам дакле, стрпљиво, 

да сам рођен у Либану, да сам тамо 

живео све до своје двадесет седме 

године, да ми је арапски матерњи 

језик, да сам најпре у арапском 

преводу открио Диму и Дикенса и 

Гуливерова путовања, и да сам у свом пла-

нинском селу, селу својих предака, доживео 

прве дечје радости и чуо неке приче које ће 

се касније бити надахнуће за моје романе. 

Како бих могао то да заборавим? Како бих 

икада могао да се отуђим од свега тога? Али, 

с друге стране, живим већ двадесет две го-

дине на тлу Француске, пијем њену воду и 

њено вино, моје руке свакога дана милују 

њено старо камење, пишем своје књиге на 

њеном језику, и она никада више неће за ме-

не бити страна земља. 

Пола Француз, дакле, а пола Либанац? 

Нипошто! Идентитет се не распоређује, он 

се не дели ни на половине ни на трећине, ни-

ти се разврстава по преграцима. Ја немам ви-

ше идентитета, имам један једини, сачињен 

од свих тих елемената који су га обликовали 

према посебном "дозирању" које никада није 

исто од једне особе до друге. 

Понекад, кад завршим објашњавање, у 

хиљаду појединости, из којих тачно разлога 

потпуно прихватам све своје припадности у 

целини, неко ми приђе мрмљајући, са руком 

на рамену: "У праву сте што тако говорите, 

али у највећој дубини своје душе, шта запра-

во осећате"? 

Ово упорно пропитивање дуго ми је 

мамило осмех. Данас се више не смешим. 

Зато што ми се чини да оно обелодањује је-

дан поглед који је међу људима веома рас-

прострањен, а у мојим очима и опасан. Када 

ме питају шта сам "у највећој дубини своје 

душе", то подразумева да у "највећој ду-

бини" сваког човека постоји једна једина 

припадност која нешто значи, некаква њего-

ва "дубока истина", његова "суштина", од-

ређена једном засвагда по рођењу и која се 

више неће мењати; као да остало, све остало, 

његов животни пут слободног човека, ње-

гова стечена уверења, његове склоности, ње-

гов лични сензибилитет, његови афинитети, 
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Не верујем пуно у крв, религију, расе. Човек се дефинише друштвеним класама, полом, карактером, 

плашљивошћу или храброшћу, памећу или глупошћу. Национализам је инцидент, а крв детаљ. 

Изузетно волим Београд, Србе, али сам сигуран да бих у другим околностима толико волео Хрвате 

и Загреб. Зато што је свака крв исте боје, чак и плава. 

Патрик Бесон 

 

његов живот на крају крајева, не значи ни-

шта. А када подстичемо наше савременике 

да "потврде свој идентитет", као што данас 

често чинимо, тиме им заправо кажемо да 

морају пронаћи у дубини своје душе ту тако-

звану суштинску припадност, која је често 

верска или национална или расна или етнич-

ка, и њоме гордо витлати пред туђим носом. 

Ко год захтева сложенији идентитет 

бива маргинализован. Младић рођен у Фран-

цуској од родитеља Алжираца носи у себи 

две очигледне припадности, и требало би да 

буде у стању да их прихвати и једну и другу. 

Кажем две, да би моје речи биле јасне, али 

саставни делови његове личности много су 

бројније. Било да је реч о језику, о верова-

њима, о начини живота, о породичним одно-

сима, о уметничким или кулинарским скло-

ностима, француски, европски, западњачки 

утицаји мешају се у њему са арапским, бер-

берским, афричким, муслиманским утицаји-

ма... 

Обогаћујуће и оплемењујуће искуство 

уколико се тај младић осећа слободан да га 

доживљава у свој његовој пуноћи, уколико 

се осећа охрабрен да прихвати сву његову 

разноврсност; и обрнуто, његов животни пут 

може да постане трауматичан ако га сваки 

пут кад се изјасни као Фанцуз неки буду гле-

дали као издајника, штавише, као отпадника, 

и ако сваки пут када истакне своје везе са 

Алжиром, с његовом историјим, његовом 

културом, његовом религијом, наиђе на не-

разумевање, на сумњичавост или на непри-

јатељство. 

(Амин Малуф, Убилачки идентитети, 

Паидеја, 2003, стр. 5-6) 
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Наставна тема 2.5. 

Раслојавање друштва - слојеви, класе 

 

Савети Робинсоновог оца 

Рођен сам године 1632. у граду Јорку, 

у доброј породици, али не из тог краја, јер 

ми отац беше странац из Бремена. Он се био 

настанио најпре у Халу, стекао лепо имање 

трговином, па кад је престао да се 

њом бави, преселио се у Јорк, одак-

ле се био оженио мојом мајком. 

Њена родбина, угледна у томе кра-

ју, звaла се Робинсон: отуда и моје 

име Робинсон Кројцнар; али услед 

обичног изопачења речи у Енглес-

кој, сад нас зову Крусо, и ми сами 

се тако називамо и тако пишемо 

своје име, па ме тако и моји друго-

ви одувек зову. 

Имао сам два старија брата, 

од којих је један, као потпуковник 

енглеског пешадијског пука у 

Фландрији, којим је раније коман-

довао славни пуковник Локхарт, погинуо у 

бици код Денкерка против Шпанаца. Шта се 

са мојим другим братом збило, никад нисам 

дознао, као што ми отац и мати никад не до-

знаше шта се са мном збило. 

Како сам био трећи син у породици, а 

нису ме давали на занат, глава је почела ра-

но да ми се пуни необузданим мислима. Мој 

стари отац дао ми је довољно науке, уколико 

се она може стећи код куће и у обичној ма-

ловарошкој школи. Хтео је да се посветим 

правничком позиву, али ја сам лудовао за 

морем, и тај мој занос тако се јако сукобља-

вао са очевом вољом, па и са његовим запо-

вестима, и преклињањима и одвраћањима 

моје мајке и других пријатеља, да човек мо-

ра помислити да је у мојој нарави било нечег 

кобног, нечег што је тежило несрећама које 

су ме очекивале. 

Мудар и озбиљан човек, отац је наслу-

ћивао моју намеру, па ми је давао трезвене и 

одличне савета да је се оканим. Позвао ме је 

једног јутра у своју собу, за коју беше везан 

костобољом, и одржао ми ватрену придику. 

Питао ме шта ме вуче, ако не жеља за ту-

марањем по свету, да напустим очински дом 

и завичај, где бих се могао лепо снаћи, са из-

гледом да своју имовину повећам прилеж-

ношћу и вредноћом, па да живим удобно и 

задовољно. Рекао ми је да људи очајног ста-

ња или, напротив, веома славољубиви и бо-

гати, одлазе у туђину за пустоловинама, у 

тежњи да се уздигну предузимљивошћу и 

прославе необичним подухватима; да је све 

то или високо изнад мене или сасвим испод 

мене; да припадам средњем сталежу или, 

могло би се рећи, горњем слоју нижег ста-

лежа, који је, према његовом искуству, нај-

бољи на свету и најподеснији за људску сре-

ћу, јер није изложен бедама и тешкоћама, 

труду и патњама радничког дела човечанст-

ва, нити спутан охолошћу, раскошћу, славо-

љубљем и завишћу горњег дела човeчанства. 

Казао ми је да могу судити о срећи свога, 

средњег сталежа по томе што му остали љу-

ди завиде, што се краљеви често туже на бе-

ду скопчану с њиховим високим положајем, 

и на то што нису били постављени у средину 

између те две крајности - малих и великих; и 

што је премудри Соломун, молећи се да не 

буде ни богат ни сиромах, посведочио где је 

права срећа. 

По његовом мишљењу, ако посматрам, 

видећу како невоље сналазе горњи и доњи 

део човечанства, док средњи има најмање 

несрећа и није изложен толико превртљи-

востима судбине, као виши или нижи; да чак 

није изложен толиким болестима и нелагод-

ностима тела и душе као они који порочним 

животом, раскошћу и претераностима, с јед-

не стране, или тешким радом, немаштином и 

бедом или недовољном исхраном, с друге, 

навлаче на себе болештине, природним пос-

ледицама свога живота. Даље: средњи сту-

пањ живота је најподеснији за сваковрсна 

уживања; мир и изобиље слуге су осредњом 

богатству; уздржљивост, умереност, спо-

којство, здравље, друштво све пријатне разо-

ноде и сва привлачна задовољства, благо-

дети су средњег ступња живота. Тим путем 

људи иду тихо и без тешкоћа по овом свету, 

а удобно на онај; неспутани телесним или 

умним радом, непродани у ропство насуш-
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ног хлеба ради, немрцварени тешким прили-

кама, које души отимају спокојство, а телу 

одмор; нити помахнитали од зависти или од 

потајног славољубља које сажиже, већ ла-

годно клизе кроз живот и разборито кушају 

његове сласти, али не и горчине, осећају се 

срећни и уче из свакодневног искуства да 

своје среће буду свеснији...  

(Данијел Дефо: Робинсон Крусо, Нолит, 

1981, 5-7. стр.) 

 

 

 

 

О средњем слоју 

7. Та средња грађанска класа се нај-

лакше одржава у државама јер нити они са-

ми желе туђе имање, као сиромаси, 

нити други желе њихово, као што 

сиромаси желе имање богаташа. И 

због тога што нити они нападају 

друге нити други њих, они живе 

сасвим безбедно. Стога је оправда-

на Фоклидова жеља: У много чему 

средњи најбоље пролазе, желим да 

у држави будем средњи. 

8. Према томе, јасно је да је 

најбоља државна заједница она коју 

сачињавају грађани 

средњег стања и да 

добру управу могу 

да имају само такве 

државе у којима је средња 

класа многобројна и што ја-

ча од друге две, тј. oд бо-

гаташа и сиромаха заједно, а 

ако то није могуће, онда бар 

од сваке појединачно. Јер 

ако средња класа стане на 

једну или другу страну, она 

успоставља равнотежу и 

спречава да једна или друга 

противничка страна однесе 

превагу. Стога је за грађане 

највећа срећа да имају има-

ње средње и довољне вели-

чине, јер тамо где једни имају врло много а 

други ништа јавља се или крајња демокра-

тија или неумерена олигархија, или, због 

надмоћности и једне и друге класе, тирани-

да. Јер тиранида се јавља у крилу неумерене 

демократије и олигархије, а много ређе у 

крилу средњих класа и оних које су блиске 

једна другој. Зашто је тако, рећи ћемо касни-

је када будемо говорили о променама држав-

ног уређења. 

 9. Очигледно је да је најбоље државно 

уређење оно које почива на средњој класи, 

јер једино оно није подложно побунама. Та-

мо где је средња класа многобројна, најређе 

долази до побуна и раздора у држави. Са ис-

тог тог разлога мање побуна има у великим 

државама јер је ту средња класа многоброј-

на, док се у малим државама сви лако поделе 

на два дела, тако да не преостане нимало 

средњих и готово сви су или сиромашни или 

богати. Демократије су због средње класе 

безбедније и дуготрајније, јер је средња кла-

са многобројнија у демократијама него у 

олигархијама и више људи има удела у по-

ложајима. И када би, да нема средње класе, 

сиромаси постали бројно надмоћнији, наста-

ло би зло и држава би брзо 

пропала. 

10. Као доказ треба 

сматрати и чињеницу да су 

најбољи законодавци били 

из средње грађанске класе. 

Солон је припадао средњој 

класи, што се види из њего-

вих песама, и Ликург, јер ни-

је био краљ, и Харонда и го-

тово већина осталих. Из ово-

га је јасно и то зашто су др-

жаве већином или демокра-

тије или олигархије: због то-

га што је у тим државама 

често средњи слој најмањи, 

увек преовлађују једни или 

други, било они који имају 

имања било народ, и, пошто превазилазе 

средњу класу, узимају управу у своје руке, 

тако да настаје или демократија или олигар-

хија. 

11. Поред тога, ако се деси да у међу-

собним побунама и борбама народа и бога-

таша једни надјачају противнике, они неће 

успоставити државно уређење које се засни-

ва на заједничким правима и једнакости већ 

ће, сматрајући своју превласт у држави на-

градом за победу, успоставити демократију 

односно олигархију. Тако су се и они који су 

задобили превласт у Хелади држали држав-
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ног уређења у својој држави и успостављали 

у државама демократије односно олигархије 

немајући у виду интересе тих држава већ 

своје сопствене. 

12. То су разлози због којих никада 

није дошло до стварања државног уређења 

које би почивало на средњој класи или је до 

тога долазило ретко и у малом броју држава. 

Један једини човек од оних у чијим је ру-

кама раније била власт одлучио је да да так-

во уређење. Данас је, међутим, грађанима 

прешло у навику да уопште и не теже једна-

кости већ или захтевају да владају, или, ако 

су слабији, подносе власт других. Из овога је 

јасно које је државно уређење најбоље и за-

што. 

(Аристотел: Политика, Бигз, 1984, 105-106. 

стр.) 

 

 

 

 

Вук Караџић о узроцима Првог српског устанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како разликовати енглеске класе 

Класе су историјски формиране дру-

штвене формације које изражавају страст за 

игром, при чему је, ако се она испољава 

према крикету, реч о вишој, а ако је фудбалу 

окренута - о нижој класи. 

Постоје, разуме се, и неке друге разли-

ке, у пореклу, одгоју, богатству, социјалном 

статусу, погледу на свет итд, али су оне, 

спрам основне деобе на поклонике 

крикета и обожаватеље фудбала, 

крајње ирелевантне. Неко ће можда 

рећи да граничну линију чини и је-

зик. Тврдиће да у Енглеској више 

класе говоре бољи енглески језик 

од нижих. То је истина. Само, не 

воли Енглез крикет зато што гово-

ри бољи енглески, а фудбал што го-

вори рђав, већ говори боље што иде 

на крикет, а горе што гледа једино 

фудбал. Ако, дакле, као мерило уз-

мете разумевање крикета, с којим 

се мора почети још у генима, иначе 

вам је све узалуд, оно неће Енглезе 

поделити на поштоваоце игре и игноранте, 

већ и на вишу класу која га игра и разуме, и 

нижу што га не игра и не разуме (то је и 

главни разлог што странци, који га не играју 

јер га не разумеју, спадају у нижу класу, без 

обзира шта били и о себи мислили у вла-

ститој земљи). Фудбал ће ићи истом лини-

јом, само у обрнутој функцији: делиће нижу 

од више (и опет странце, јер га већина разу-

ме, оставити у нижој). 

Знати све о крикету, уживати у нечему 

што је већини људи чиста мистерија - у томе 

и јесте бар пола задовољства од познавања 

крикета - значи да сте га играли већ у коле-

џу, јер у Индији више нисте могли, али и из-

весну предиспозицију ума за гњаваторске за-

плете, савршено непојамне за све друге љу-

де. Познавање фудбала, чак и ако га лично 

нисте играли, дефинитивно вас сврстава у 

нижи друштвени ред, а по извесним строжи-

јим овдашњим ауторитетима, и у нижи ред 

људи уопште, премда вам се то никад отво-

рено не каже. 

Непознавање ни једне од ових класних 

игара оставља вас у интелектуалном бес-

класном лимбу, указујући успут на извесну 

перверзност карактера, која, ако случајно до-

бро играте шах, постаје дефинитивно утвр-

ђена. 

Крикет вам не могу објаснити. Игра се 

на игралишту сличном фудбалском, али док 

се на овом трчи, тамо се стоји. Понекад чак 

и лежи. Од туцета у свечано, бело одевених 

 

"Буни су најрадији били они који ништа нису имали, а који су иоле што имали, они су се 

(и у самом оном превеликом зулуму) из петних жила трудили да би буну смели и утишали. По 

свој прилици тако бива свуда, јер који нема шта изгубити, онај се у свакој промени и буни за це-

ло нада што добити, а који што има, без велике невоље није рад имање своје на коцку метнути". 
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играча, само тројица чине извесне, увек исте 

покрете. Један човек гађа другог лоптом коју 

овај настоји батином што даље да отера. Ту 

је и трећи. Он прави чудне покрете телом и 

удовима, које никад сасвим нисам разумео. 

Мислио сам најпре да је он ту лопту да 

ухвати ако се батином не одбаци, али како га 

у томе никад нисам ухватио, претпоставку 

морам да одбацим. Остали се играчи шетају, 

разговарају или, како рекох, сунчају, изва-

љени у трави. Да неко чита нисам видео. Ре-

чено ми је да се и то догађа. Утакмица се 

игра месецима. Нисам сигуран завршава ли 

се уопште. Или је то увек та једна утакмица, 

прва с којом је спорт почео, да заврши као 

најважнији дар што га је Британска Импери-

ја оставила својим бившим колонијама. Су-

дије су, такође, у белом и личе на бербере 

без посла. Без посла, велим, јер никад нисам 

видео да се у игру мешају. Најважнија је 

вештина с којом се лопта протрља о бедро 

пре него што се баци, и она с којом на земљу 

падате а да не испрљате одело. Такође је 

важно не добити запаљење плућа на киши. 

Неко друго умеће нисам запазио. 

Фудбал је на острву знатно живљи, 

иако припада радничкој класи која је при-

лично мртва. У сваком случају, у време ово-

ликог просперитета необично је видети 22 

одрасла човека како јуре једну лопту, иако је 

сваки од њих довољно имућан да може има-

ти своју. Протеривање лопте кроз некакву 

капију искључиво ногом, јер руке су допуш-

тене једино у тучи, такође је цепидлачење 

које је само енглеска морбидна машта могла 

измислити. На Континенту игра званично 

траје час и по. Овде траје кудикамо дуже, 

ако се рачуна време за полицијске интервен-

ције и одношење жртава. 

Најважнија разлика, осим класне, из-

међу крикета и фудбала, барем у Енглеској, 

у томе је што се крикет игра, односно не иг-

ра, искључиво на терену, а фудбал претежно 

на трибинама за гледаоце. Најважнија је 

сличност у томе што обе игре служе класној 

диференцијацији. 

Код нас се, после победоносне револу-

ције, класна диференцијација изводила на 

нешто другачији начин. Наше је поимање 

класа било друкчије, а нисмо ни имали класу 

која игра крикет и тиме се одмах издваја као 

виша, па су често страдали и љубитељи фуд-

бала, који би, у начелу, морали бити поште-

ђени. Револуција у Енглеској, бар у том 

смислу, имаће посао, премда ће јој у свему 

осталом бити теже. 

Енглези су, као што је познато, измис-

лили и крикет и фудбал, па се може рећи да 

су измислили и класе, и да, бар у том погле-

ду, Маркса можемо ослободити кривице. 

Питање је сaмо шта је било прво. 

Да ли су се најпре разликовали, па 

због тога измислили различите игре, или су 

их измислили да би се разликовали и међу-

собно, пошто су одвајање од света већ уве-

лико постигли? 

(Борислав Пекић, Писма из туђине, Знање, 

1987, стр. 97-100) 

 

 

 

 

Нечиста крв 

Више се знало о њеним чукундедама и 

прамдедама, него о њима самим; о оцу јој, 

матери, па чак и о њој - Софки. 

Њихова је кућа била стара. Изгледа, да 

откада је варош почела постајати, да је и та 

њихова кућа већ тада била ту. Цела родбина 

из ње је произашла. Одувек саме би владике, 

приликом великих празника, после службе, 

прво код њих долазили на честитање, па тек 

онда ишли у друге куће, такође старе и чуве-

не. У цркви имали су свој сто, а на гробљу 

своје гробље. Гробови све од мрамора а јед-

нако, и дању и ноћу, са запаљеним кандили-

ма. 

Не зна се који је од предака баш саму 

кућу подигао, али се знало да су одвајкада 

били тако богати. И тек за хаџи-Трифуна, од 

кога се они почели и хаџијама звати, знало 

се да је он први имао смелост да, после свог 

хаџилука, све то богатство, које је до тада 

лежало скривено и нагомилано по подруми-

ма, амбарима и шталама, изнесе, распореди, 

да би могао "свет да гледа". Сазидао је капи-

ју на свод и јаку као град. Горњи спрат куће 

подигао, окречио га и ишарао резбаријама. 

Собе је раскошно искитио најскупоценијим 

ћилимима и старим и скупим сликама из Пе-

ћи, Свете Горе и Рила; по рафовима поређао 

сребрне сахане и златне зарфове. Доле, до 
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капије, утврдио бињекташ од мрамора са ко-

га је узјахивао на своје чувене коње. А он 

увек, како се памтило, и лети и зими, огрнут 

био ћураком, са силавом; пиштољима и јата-

ганима и у тешким јаким чизмама 

до колена. Отада Турчин, заптија, 

није смео поред куће проћи, још 

мање да застане. Целе ноћи испред 

капије морао је да гори фењер и по 

три четири ноћна стражара да дре-

мају, јер је он, тај Софкин прамдед, 

хаџи Трифун, тргујући по највећим 

градовима и мешајући се са нај-

виђенијим људима, могао, услед 

тога познанства а највише због сво-

га богатства, не само заптије, кај-

макаме, него и саме паше да мења 

и у "сургун" да шаље. За сваки на-

родни посао, било за какву нову 

школу и цркву, или за какав манас-

тир који је требало подићи, оправити; или 

још горе и опасније, ако би требало каквога 

крвника, насилника сменити; знало се да се 

за то мора к њему доћи. И тада би се горе, у 

оној намештеној соби, видело како први љу-

ди у вароши целу ноћ преседе договарајући 

се, а напослетку увек њему остављају да то 

изврши, како он хоће и нађе за добро. Он би 

то брзо извршавао. Митом, чиме се највише 

и успевало, а ако ни то не, онда чак и куршу-

мом, и то од човека туђе вере, каквог Арнау-

тина, качака. Али за то је онда морало злат-

но кандило њихове куће пред распећем јед-

нако да гори, а онај сто, одмах до владичи-

ног, само њихов да је, и нико сем њих не сме 

у њ да уђе и одстоји службу. Сиротињи и 

људима по затворима, за време Ускрса, Бо-

жића или славе три дана морало се слати је-

ло и пиће. 

(Борисав Станковић, Нечиста крв, 1961, стр. 

5-6) 
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Наставна тема 2.6. 

Друштвена моћ 

 

О модерном човеку 

Модерни капитализам треба људе који 

сарађују глатко и у великом броју, који желе 

све више и више трошити, и чији су укус 

стандардизовани, лако подложни утицају и 

могу се предвидети; њему су потребни људи 

који се осећају слободни и независ-

ни, који нису подређени никаквом 

ауторитету, принципу или савести 

- а ипак људи који су вољни да се 

њима управља, да раде шта се од 

њих очекује, да се уклопе у соци-

јалну мачину без трвења, дакле љу-

ди који се могу усмеравати без 

присиле, водити без вођа, наводити 

на активности без циља - осим јед-

нога: да се успева, да се креће, 

функционише, напредује. 

Шта је резултат? Модерни се 

човек отуђио од себе, од свога 

ближњега, и од природе. Он је 

трансформиран у робу, доживљава своје жи-

вотне снаге као инвестицију која му мора 

донети максимално могући профит по пос-

тојећим тржишним приликама. Људске су 

везе у бити везе отуђених аутомата, од којих 

сваки заснива своју сигурност на томе што 

стоји близу стада и што се не разликује ни у 

мислима, ни у осећајима, ни у акцији. Прем-

да сваки настоји да буде што ближи оста-

лима, свако остаје сасвим усамљен, прожет 

дубоким осећајем несигурности, тескобе и 

кривице, која се увек појављује када се 

људска одвојеност не може превладати. На-

ша цивилизација пружа палијативе што по-

мажу људима да намерно не буду свесни те 

усамљености. Ту је, као прво, строга рутина 

бирократизованог механизираног рада, који 

помаже људима да не буду свесни својих 

најосновнијих жеља - чежње за трансцеден-

цијом и сједињењем. Уколико рутина сама 

не успева у томе, човек превладава свој нес-

весни очај рутином забаве, пасивним гу-

тањем звукова и слика које му нуди индуст-

рија забаве; надаље, он тај очај превладава 

ужитком што га налази у куповању увек но-

вих ствари и њиховом честом заменом за 

друге. Модерни човек је стварно близак сли-

ци коју је Хаксли описао у својој књизи "Вр-

ли нови свет": добро ухрањен, добро обучен, 

сексуално задовољен, а ипак без свога "ја", 

без икаквог контакта, осим најповршнијег, 

са својим ближњима, а вођен паролама које 

је Хаксли језгровито формулисао: "Кад поје-

динац осећа, заједница посрће", или: "Ника-

да не одлажи за сутра задовољство које мо-

жеш имати данас", или најзначајнија тврд-

ња: "Данас је свако срећан". Човекова се сре-

ћа данас састоји у томе што се он "забавља". 

Забављати се произилази из задовољства 

трошења и "узимања" робе, крајолика, хра-

не, пића, цигарета, људи, предавања, књига, 

филмова - све се то троши, гута. Свет је само 

велики објект нашег апетита, велика јабука, 

боца, груди. Ми смо одојчад, која увек не-

што очекујемо, нечем се надамо - и увек се 

разочарамо. Наш карактер је устројен да из-

мењује и прима, да се погађа и троши; све, и 

духовни и материјални објекти, постаје 

предмет размене и конзумације. 

(Ерих Фром: Умеће љубави, Загреб, 1984, 

79-80. стр.) 

 

 

 

 

Тројно правило моћи 

Моћ се, одавно, покорава тројном пра-

вилу. Постоје три инструмента њезина вр-

шења или наметања, а исто тако постоје три 

институције или три предуслова за добијање 

права на њену употребу. 

Кондигна моћ постиже потчињавање 

или послушност способношћу да појединцу 

или скупини намеће алтернативу за оно што 

они стварно желе и то алтернативу која је 

довољно неугодна или болна да се они 
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одрекну оног што су желели. Појам "кон-

дигни" има призвук кажњавања и дојам што 

га ствара тај призвук потпуно је исправан и 

не може се сумњати да су робови 

који су морали веслати на галијама 

и те како желели да се ослободе те 

страховите тешке работе, али је 

свака помисао на бичевање, које је 

било казна за сваки покушај "забу-

шавања", била довољно неугодна 

да подстакне робове на жељени, 

иако болан и тегобан напор. 

Кондигна моћ постиже пот-

чињавање тако да онима који се не 

желе потчинити до-

носи примерено не-

угодне консеквен-

ције или прети так-

вим консеквенцијама. Насуп-

рот томе, компензацијска моћ 

онима који се желе потчини-

ти нуди позитивну, афир-

мативну награду - то јест, та-

ко да појединцу који се пот-

чинио да нешто што он смат-

ра вредним. У једном од ранијих стадијума 

економског развоја, а и данас у примитив-

ним руралним економијама, компензација 

(накнада) за послушност имала је различите 

облике - плаћање у натури, давање права да 

се обрађује комад земље, или препуштање 

права на одређени део жетве или рода оства-

реног на феудалчевој земљи. Једнако тако 

као што је лични или јавни укор један од ин-

струманата кондигне моћи, тако је похвала 

један од инструмената компензацијске моћи. 

Заједничко је обележје кондигне и 

компензацијске моћи да појединац који им 

се потчињава зна да то чини - то јест да се 

потчињава - у првом случају зато јер мора, у 

другом случају зато јер зна да ће за то бити 

награђен. Насупрот томе кондиционирана 

моћ остварује се тако да се мењају веровања 

оних који се желе потчинити. Уверавање, 

школовање, друштвено опре-

дељивање за оно што изгледа 

"природно", пристојно или ис-

правно такође мотивише поје-

динца да се потчињава вољи 

другог или других. Чин пот-

чињавања обично се поклапа с 

оним што потчињени сам пре-

ферира: чин потчињавања ос-

таје невидљив. Кондициони-

рана моћ, више него кондигна 

или компензацијска, има средишње место и 

игра средишњу улогу у функционисању мо-

дерне економије и политике.  

 

 

 

 

Кондигна и компензацијска моћ 

Најуочивљивије обележје не само кон-

дигне него и компензацијске моћи је њена 

објективност - или видљивост. Они 

који прихватају вољу других знају 

да то чине: њихови поступци про-

изилазе из прилично промишљене 

рачунице да је за њих боље да се 

покоре него да се одупру, боље да 

слушају него да се супростављају. 

То је могуће зато јер им се као наг-

рада за послушност нуди овакав 

или онакав quid pro quo. Они који 

користе моћ такође знају шта за-

право чине. 

Кондигна и компензацијска 

употреба моћи градира се према 

ступњу ургентности жељеног пот-

чињавања и према размерама, важности или 

тежини остваривања таквог потчињавања. 

Зато се у већини друштава сматра преко пот-

ребним спречавати убиства, силовања и дру-

ге облике телесних напада, а потенцијалне 

убице или силоватеље енергично потчинити, 

кад се о томе ради. вољи заједнице. У складу 

са тим, за таква се деле прети тежим казнама 

него за ситне крађе, shopliftinge, трговачке 

прекршаје или за безначајно нарушавање 

јавног реда и мира. Слично томе, када се ра-

ди о компензацијској моћи, полази се од на-

челне претпоставке да добар радник или 

онај радник који ради и преко радног вре-

мена треба да добије већу новчану накнаду 

него његов мање поуздан колега. Добро га 

плаћам и зато очекујем од њега да ће се до 

краја залагати, то јест да ће се потпуно пот-

чињавати вољи и остваривању интереса оног 

који то говори. За оне који улажу умни а не 

телесни напор или за оне који сносе део од-

говорности за управљање предузећем прет-

поставља се да заслужују већу награду за 
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потчињавање циљевима организације него 

они који за њу обављају само физичке или 

мануелне, без обзира на то колико се потоњи 

способни или надарени за рад који обављају. 

Међутим у свим тим, а и другим слу-

чајевима у игри је још један мотив за пот-

чињавање. Наиме, покорност представља ва-

љан, поштовања достојан, генерално при-

хваћен или "пристојан" облик понашања. 

Одрасли раде делом и због тога јер им то на-

лаже и пристојност. Није пристојно ленча-

рити. У средишњем светишту корпорација, 

где седе функционери (и понека функцио-

нерка) правило је да треба улагати сву своју 

енергију за добробит фирме. Осим када се 

ради о томе да се добије још већа плата или 

да се смањи порез на доходак, једноставно 

се не може замислити да би неко од тих љу-

ди смогао храбрости и отворено изјавио да 

уложени напор зависи од висине компен-

зације, да високи функционери корпорација, 

кад виде каква је плата и њоме нису задо-

вољни, раде мање него што могу. То важи и 

у сектору јавних служби. Ни за једног поли-

тичара или важнијег државног функционера 

напросто се не сме ни помислити да ускла-

ђују уложени напор с платом коју добија за 

свој рад. Деца слушају родитеље - потчи-

њавању се њиховој вољи - напросто зато јер 

се то одс њих очекује. Због сличног разлога 

неке се жене покоравају мужевима. Већина 

људи покорава се власти не зато јер се боји 

кондигног кажњавања или зато што се на-

дају да ће њихова покорност бити награђена 

компензацијском наградом, него просто зато 

што су коректни и пристојни грађани који 

"поштују закон". 

 

 

 

 

Кондиционирана моћ 

Док су кондигна и компензацијска моћ 

видљиве и објективне, кондиционирана је 

моћ, насупрот томе, субјективна. 

Ни они који се њоме служе ни они 

на које је она управљена нису увек 

свесни да је она на делу. Прихва-

тање ауторитета, потчињавање сво-

је воље вољи других, налази се на 

самом врху ранг-листе мотива што 

подстичу оне који се потчињавају, 

а та се склоност може свесно него-

вати код људи - уверавањем или 

васпитањем. Тада се ради о експли-

цитном, изричитом, кондиционира-

њу. Такво понашање понекад дик-

тира сама култура: покорност се, у 

таквом случају, сматра нормалним, 

ваљаним, примереним и традиционално ис-

правним понашањем. У таквом се случају 

ради о имплицитном кондиционирању. Не 

постоји оштра линија разграничења између 

та два облика кондиционирања: експлицит-

но кондиционирање се поступно стапа с им-

плицитним кондиционирањем. 

Спровођење мушке власти унеколико 

се може објаснити околношћу да је муш-

карцу олакшан приступ кондигној моћи, за-

то јер је физички снажнији од жене и зато 

што може употребити ту физичку снагу да 

би помоћу ње наметнуо своју вољу својој 

физички слабијој, али недовољно послушној 

жени. С друге стране, нико не сумња да је 

поклањање одеће, накита, кочија, пружање 

разоноде и суделовање у друштвеним ритуа-

лима често делотворан облик компензациј-

ске моћи или награђивања. Та помагала по-

казују још од давнина своју корисност и де-

лотворност кад се жене потчињавају вољи 

мушкараца. 

Међутим, није потребно дуго и много 

размишљати да би се закључило како се 

мушка моћ и женска покорност много више 

ослањају на прадавно веровање да је пот-

чињеност жене нешто што налаже сама при-

рода. Мушкарац може жену љубити и пош-

товати, али се одавно прихвата начело да 

жена мора свог мужа љубити, поштовати и 

слушати. Нешто од тога било је производ 

специфичног васпитања: упутстава и савета 

добијених у родитељском дому, у школи и у 

верском васпитању о улози жене у друшт-

веном поретку и у породици. 

Оно што вреди за наметање мушке до-

минације важи и за наметање других облика 

моћи. Као што смо већ напоменули, моћ 

Цркве ослањала се у прошлости на могућ-

ност кондигног кажњавања на овом и оном 

свету. С друге стране није могло бити сумње 

о компензацијској привлачности разних бе-

нефиција, које је Црква могла делити. Међу-
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тим, ипак је далеко већи, највећи ослонац 

моћи Цркве - а то је и данас - сама вера. 

Црква је одувек највише настојала улити ве-

ру масама и учврстити је. То настојање Црк-

ве постало је толико свакодневно да се дого-

дило оно што се морало догодити: исказива-

ње веровања поистоветило се са религијом 

као таквом. 

Иста је ситуација с војском. Војници 

примају плату и морају бити плаћени за вр-

шење своје службе. Али то није све и то није 

довољно. Често је потребна и кондигна ал-

тернатива ради оних којима се баш и нe да 

борити и који нису спрењмни да се помире с 

могућношћу да у бици погину. Но, ипак се 

одавно прихвата идеја да су "добри војници" 

одани душом и телом оном за што се боре, а 

спремност да прихвате смрт или осакаћеност 

изискује високи морал који може произаћи 

само из веровања. 

Многe политички вође 

још увек се држе на власти са-

мо зато јер располажу кондиг-

ном моћи - способношћу да 

прете затвором, тортуром или 

потпуном и коначном физич-

ком ликвидацијом свима који се 

одбијају потчинити њиховој во-

љи. Исти политички вођи обила-

то користе компензацијску моћ, 

то јест, способност да купују 

подршку (односно покорност и 

послушност) појединаца који се 

без тога не би покорили њиховој 

моћи. Компензацијска моћ и 

данас се практикује, и то на разне 

начине - патронажом, позивањем на свеча-

ности, дељењем којекаквих почасти и орде-

на, а поготово давањем уговора за државне 

наруџбине. Међутим, једнако као у области 

религије и војске, кондиционирана моћ има 

много већу улогу и много је ефикаснија. 

Модерни политичари највише труда и напо-

ра улажу у изградњу и наметање веровања. 

У демократским земљама 20. века политичка 

је моћ на већим делом саздана од кондицио-

ниране моћи. 

Кондиционирана моћ има велику важ-

ност и значење и у економском животу. 

Просечни радник реагује на компензацијску 

моћ: кад она не би деловала, он једноставно 

не би радио. Међутим, осим кад ради најдо-

садније и најтегобније послове, он се поноси 

властитим радом и у његовој радној каракте-

ристици долази до изражаја нешто чему је 

Торстен Веблен дао назив "радни инстинкт". 

Тај инстинкт постаје то јачи што се поје-

динац више пење на хијерхијској лествици 

корпорације. Типични виши функционер 

(или аспирант за такав положај поноси се 

тиме што доиста верује у оно што ради. Ви-

сока плата коју примају функционери остаје 

врло распрострањен покретач мотивације, 

али се циљеви корпорације дубоко усађени у 

веровање и делују као независна покретачка 

сила. За оног који верује, ти су 

циљеви једини добри и једини 

исправни. Веровање у њих је 

врло делотворан израз 

кондициониране моћи. 

Тако је један од најекс-

плитнијих облика кодциони-

ране моћи у модерним индус-

тријским друштвима реклама. 

Ликовним средствима и мето-

дом упорног понављања исте 

"поруке" људи се приморавају 

да верују да, на пример, пијење 

одређене марке пива нарочито 

придоноси друштвености, или, 

да одређена марка цигарета по-

седује посебно својство за чување 

здравља пушача, да се друштвена 

прихватљивост појединца мери белином 

оковратника његове кошуље (а то се, нарав-

но, постиже тим-и-тим дeтерџентом), да је 

тај-и-тај политичар управо примерено 

моралан, да је та-и-та специфична политич-

ка иницијатива нарочито пожељна или у ис-

тој мери неразборита. У сваком наведеном 

случају коначни је учинак исти: купац се на-

води да поверује у циљеве оног који продаје. 
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Приступ моћи омогућавају три фактора - личност, власништво и организација. Једнако 

као кад се ради о средствима присиле, ти ултимативни извори моћи појављују се готово увек у 

комбинацији један с другим. Поседовање имовине увелико помаже деловање личности и 

обратно: томе се обично придружује органазација, повећавајући им снагу и делотворност. 

Власништво се увек јавља заједно с организацијом а неретко је повезано и с поседовањем 

доминантне личности. Организацију пак редовно јачају имовина и личност. 

Сваки од ова три извора моћи има снажну, иако не увек искљичиву везу с неким спе-

цифичним инструментом наметања или присиле. Организација се удружује с кондиционираном 

моћи; имовина се - то не треба посебно упозоравати - удружује с компензацијском моћи. Снага 

личности изворно се везује с кондигном моћи; у прадавним временима појединци су 

остваривали покорност других употребом супериорне физичке снаге, тј. способношћу физичког 

кажњавања сваког непослушног тврдоглавца или нонконформисте. Та традиоционална веза није 

ишчезла ни у данашњем свету. 

 

Извори моћи 

 

 

 

 

Личност 

У модерним заједницама најважнија 

веза личности је њена веза с кондициони-

раном моћи. Делотворна личност потчињава 

уверавањем – "култивирањем" ве-

ровања, "вођством". Који специ-

фични аспекти омогућавају употре-

бу кондициониране моћи - један је 

од проблема о којем се данас, а за-

право одувек, највише расправља-

ло. Некад велику, а и данас наро-

читу важност имало је, односно 

има, уверење таквог појединца, које 

успешно преноси на друге, да је он 

у директној вези с неком надпри-

рoдном силом од које прима упут-

ства и обавештења недоступна 

обичним људима. Такав је случај 

био с великим бројем верских вођа, 

али и са Јованком Орлеанком, Филипом II и 

генералом Дагласом Мек-Артуром. На не-

што обичнијој разини важну улогу могу иг-

рати натпросечне интелектуалне способнос-

ти, прецизност у доношењу одлука, оштрина 

духа, шарм, утисак честитости, смисао за ху-

мор, самоувереност. Али у једнакој мери и 

способност сувислог, опетованог или на не-

ки други начин привлачног изражавања мис-

ли. 

Важна одредница модерних политич-

ких разматрања је надувавање улоге личнос-

ти у употреби моћи. У стварању те заблуде 

суделује велики брoј чинилаца. Први је 

историјски углед тзв. Великог вође. Многе 

од тих личности - од Мојсија до Маркса, 

Хитлера, Стаљина, Винстона Черчила и 

Франклина Рузвелта - поседовале су несум-

њиву способност придобијања или потчиња-

вања других за своје потребе циљеве. Таква 

личност омогућавала им је приступ кондиг-

ној, компензацијској и кондиционираној мо-

ћи. 

И таштина суделује у преувеличавању 

улоге личности. Функционерима корпораци-

ја, телевизијским водитељима или политича-

рима ништа није тако угодно као веровање 

да су јединствено обдарени врлинама које су 

потребне за вођење других људи, а које про-

изилазе из нарочитог шарма, интелигенције 

или натпросечних реторичких способности, 

и да зато имају урођено право да заповедају 

другима. А кад такав појединац у то верује, 

верују и други.  

Још један узрок преувеличавања важ-

ности личности као извора моћи је тзв. учи-

нак ласкања. Појединац који располаже 

средствима моћи привлачи оне који би с 

њим хтели поделити тај утицај, живети у ње-

говој сенци. Не би било згодно да се таквој 

особи лепо објасни како се моћи домогла 

захваљујући новцу, богатству; остварењу 

циљева који се жели постићи ласкањем си-

гурно не би користило да се појединцу у чи-
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јим је рукама моћ отворено објасни да моћ 

заправо не припада њему као таквом него 

организацији којој и сам припада. Зато се ра-

дије каже, другима и њему самом, да се до-

могао моћи захваљујући квалитетима које 

му омогућују да буде вођа и да заповеда 

другима. И у то, пре или касније, поверују и 

он сам и други. 

Треба споменути и модеран феномен 

синтетичке или вештачки створене личнос-

ти, појаву чија важност није никако мала. 

Више него организација, личност привлачи 

новинске и телевизијске репортере и комен-

таторе и све оне који се баве феноменом мо-

ћи и повезују га с оним што говори, хода на 

две ноге и види. Гледано чисто практично, 

људи могу давати интервјуе и појављивати 

се на телевизији, а организације не могу. 

Последица је та да се шефовима организаци-

ја приписују такве особине које се чине при-

кладним за употребу моћи, и тај се имиџ за-

тим темељито и вешто култивише. Заправо 

је то главни смисао, циљ и сврха посла ко-

јим се баве стручњаци за односе са јавнош-

ћу. 

Политички ритуали - састанци, скупо-

ви, масе и аплаузи - такође наводе на по-

грешно поимање личности као извора моћи. 

Заправо се ради о нечем што бисмо могли 

назвати хистрионским учинком. Политички 

говорник обично се обраћа масама чија су 

веровања већ одраније потпуно кондициони-

рана. Он подешава своју мисао и своју реч, 

често аутоматски, према оном што зна да 

маса верује. Аплауз који следи узима се као 

показатељ његовог утицаја, његове моћи. 

 

 

 

 

Власништво 

Од три извора моћи власништво је на-

око по функционисању најотвореније. Посе-

довање иметка отвара приступ најчешћем 

облику употребе моћи, а то је потчињавање 

воље једне особе вољи друге особе директ-

ним куповањем воље прве особе. Послода-

вац новцем подстиче раднике да остварују 

његове циљеве, богаташ купује шо-

фера, група за остваривање специ-

јалних интереса држи на платном 

списку неколико политичара, бога-

ти развратник купује себи метресу... 

У ствари је новац само један 

од три извора моћи, а у последње се 

време његова важност смањује 

сразмерно важности организације. 

Моћ у пословној фирми и држави, 

која је некад еманирала из 

власништва - односно из 

финансијских извора - данас 

еманира из структурног удру-

живања појединаца, из бирократије. 

Приступ власништва средствима 

моћи такође слаби. Некада је новац 

поседовао кондигну моћ којом се постизало 

потчињавање других; приватно власништво 

над земљом или над другим облицима имо-

вине давало је својим носиоцима право да 

кажњавају робове, слуге или кметове, и омо-

гућавало им да се обраћају државној власти 

да им она помогне укротити непослушне 

раднике. Данас се такво понашање више не 

одобрава и не дозвољава. У политичком жи-

воту опада и директно куповање потчиња-

вања - његова данашња важност у јавним по-

словима, која додуше није занемарљива, 

прoизлази из чињенице да богатство отвара 

приступ употреби уверавања – кондициони-

раној моћи. Данашњи богаташ више не ку-

пује гласове на изборима; он купује телеви-

зијске рекламе и верује да ће на тај начин 

остварити кондиционирано потчињавање 

својој политичкој вољи. 

Међутим, богатство само по себи ви-

ше не даје аутоматски приступ кондициони-

раној моћи. Зато богаташ који данас тежи за 

таквим утицајем унајмљује услуге какве 

пропагандне фирме и препушта стручњаци-

ма посао придобијања других за његова уве-

рења. Или, други начин, даје новчану помоћ 

каквом политичару или каквом одбору за 

политичко деловање које одражава његове 

ставове. Или се напросто почне активно ба-

вити политиком и користити своје богатство 

не да би куповао гласове него да уверава би-

раче. Социјално кондиционирање које се та-

ко купује данас представља највидљивији 

извор моћи која произлази из власништва. 
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Организација 

Организација, трећи познати извор мо-

ћи, обично се појављује повезана с влас-

ништвом, и у већој мери или мањој мери уд-

ружена с личношћу. Међутим њена важност 

у данашње време све више расте. "Ни једна 

колективна категорија, ни једна класа, ни 

једна друштвена скупина нема моћ 

сама по себи нити је може сама ко-

ристити. Увек мора бити присутан 

још један чинилац. Тај чинилац је 

организација". 

У речнику се организација 

дефинише као... "одређени број 

особа или група... уједињених ради 

постизања неког циља или обав-

љања неког посла или задатка". Та 

дефиниција објашњава битно обе-

лежје организације. Чланови се у 

већем или мањем степену пот-

чињавају циљевима организације 

ради остваривања неког њима за-

једничког циља, а то онда наравно по-

влачи за собом и потчињавање по-

јединаца или група што су изван 

организације. Међутим реч "ор-

ганизација", у значењу што 

га има у свакодневној упо-

треби, покрива упадљиво 

широк спектар удружива-

ња и ступњева томе релевант-

ног унутрашњег и спољашњег пот-

чињавања. На пример, војска је органи-

зација. Има јаку унутрашњу структуру која 

ставља сваког појединца на прикладно место 

и даје му прикладну моћ над другима; зах-

тева од својих припадника висок ступањ по-

слушности (потчињавања). Постиже пос-

лушност односно потчињавање и према спо-

ља - од оних којима импонује, које плаши, 

које је подјармила или окупирала.  

Америчка политичка странка такође је 

организација. У овом случају унутрашње 

структуре углавном нема; нема ни значајни-

јег потчињавања њених чланова циљевима 

организације. Појединца који прилагоди сво-

ја веровања или поступке оном за што верује 

да је воља странке хвали се због лојалности 

странци, али исто тако му се може догодити 

да га сматрају "партијским кљусетом". 

Спољно потчињавање које странка постиже 

као организација мења се од случаја до слу-

чаја и често је безначајно. 

Корпорација је такође организација. 

Намеће високи ступањ унутрашњег потчи-

њавања, али, кад га упоређујемо с потчи-

њавањем чланова политичких странака, ви-

димо да се односи на много ужи избор "те-

ма": углавном, иако никако искљичиво, ради 

се о активностима које су у вези с произ-

водњом и продајом роба и услуга. Спољно 

потчињавање што га настоји остварити кор-

порација тиче се куповања управо тих роба 

или управо тих услуга, а субјекти потчи-

њавања су купци, муштерије. Корпорација 

настоји уједно постићи да се и држава пот-

чињава њеним циљевима и интересима. 

Власт је такође организација. Она на-

меће унутрашње потчињавање својим члано-

вима. То чини на 

најразличитије начине, ради 

остваривања 

најразличитијих 

спољашних циљева и 

потреба. На војном 

сектору унутрашње 

потчињавање чланова 

организације је потпуно и 

свеобухватно: 

недисциплина се не 

подноси. Као што смо већ 

напоменули, спољашно 

потчињавање (кад се иде за 

њим и кад се примењује војна 

сила) такође је потпуно и свеобу-

хватно. На другим секторима власти 

унутрашње потчињавање циљевима и потре-

бама организације је много мање 

свеобухватно: чак се претпоставља, односно 

дозвољава, одређена мера самоизражавања. 

Спољашне потчињавање - трговачким 

прописима, законима против крађа у 

трговинама или прописима против зага-

ђивања улица отпацима - релативно је благо. 

Организација има приступ кондигној 

моћи; захваљујући нормалној повезаности с 

имовином доступна јој је компензацијска 

моћ; осим тога организацији, нарочито у ње-

ном модерном облику, апсолутно је дос-

тупна кондиционирана моћ. Заправо, управо 

кондиционирана моћ подстиче стварање го-

тово сваке организације. 
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Организација као извор моћи има још 

три обележја. Прво је обележје њена бимо-

дална симетричност; то значи да она оства-

рује циљеве који су изван ње саме, само ако 

претходно постигне потчињавање унутар се-

бе саме. Снаге и поузданост њене спољашне 

моћи зависе од дубине и поузданости уну-

трашњег потчињавања њених чланова. 

Моћ сваке организације такође зависи, 

што нас не изненађује, од њене повезаности 

с другим изворима моћи као и о томе колико 

су јој доступна средства присиле. Органи-

зација је снажна онда када су јој доступна та 

делотворна средства - кондигно кажњавање, 

компензацијско награђивање и кондициони-

рање - а слаба је кад је та доступност мала 

или кад она не постоји. 

И, на крају, постоји веза између моћи 

неке организације и броја и различитости 

циљева ради чијег је остваривања нужно 

потчињавање. Ако оставимо по страни др-

жаву као организацију, можемо слободно ре-

ћи: што су бројнији и различити циљеви ра-

ди чијег подстицања нека организација жели 

наметнути своју моћ, то ће бити слабији ре-

зултати њених настојања да постигне пот-

чињавање тим циљевима. 

(Џон Кенет Галбрајт: Анатомија моћи, 

Стварност, Загреб, 1983, 7-58. стр.) 

 

 



 Специфичности социолошког проучавања друштва 

64 

 
Наставна тема 2.7. 

Модели вертикалне структуре друштва 

 

Класе, сталежи и странке 

Сваки правни поредак непосредно 

утиче на расподелу моћи у оквиру једне за-

једнице, и то како економске тако и свих 

других облика моћи. Ово важи за сваки 

правни поредак, а не само за онај који штити 

држава. Уопште узев, под изразом "моћ" ов-

де подразумевамо вероватноћу да један чо-

век или група људи спроведу своју 

вољу у неком друштвеном односу 

чак и насупрот отпору других учес-

ника. Разуме се, економска моћ ни-

је исто што и моћ уопште. Штави-

ше, економска моћ може настати 

као последица моћи која се оснива 

на неким другим 

разлозима. Човек 

не тежи моћи са-

мо ради економс-

ких циљева, то 

јест да би се 

обогатио. Свака 

моћ, па према 

томе и економ-

ска, може се ценити и 

ради ње саме, и често је 

тежња ка моћи услов-

љена друштвеним уг-

ледом који њено поседо-

вање даје. Али свака моћ не даје друштвени 

углед. Уопште узев, чисто економска моћ, а 

нарочито гола моћ новца, нипошто не пред-

стављају признати основ друштвеног угледа. 

С друге стране, моћ није једини основ 

друштвеног угледа. Напротив, друштвени 

углед (или престиж) може бити основ моћи, 

како политичке тако и економске, као што је 

често и био. Правни поредак може да јамчи 

и моћ и углед, али под нормалним окол-

ностима то није њихов основно извор. Пре 

би се могло рећи да је правни поредак до-

пунски чинилац који повећава вероватноћу 

постојања моћи и угледа, али их не може 

увек обезбедити. 

Начин расподеле друштвеног угледа у 

једној заједници између типичних група које 

учествују у овој расподели можемо назвати 

друштвеним поретком. Према правном по-

ретку, друштвени поредак се односи слично 

као и економски поредак. Али друштвени и 

економски поредак нису истоветни, јер овај 

последњи обухвата само начин расподеле и 

употребе економских добара и услуга. На-

равно, економски поредак у високом степе-

ну утиче на друштвени поредак, као што је и 

овај повратно утиче на њега. 

Класе, сталежи и странке јесу појаве 

расподеле моћи у оквиру једне заједнице. 

У смислу који је овде утврђен, класе 

нису заједнице, мада представљају могућан 

и чест основ заједничког делања. О класи 

можемо говорити онда кад постоји један 

специфичан узрочни 

чинилац који одређује 

животне изгледе извес-

ног броја људи, али са-

мо уколико овај чини-

лац представља економ-

ске интересе у својини 

над добрима и погод-

ностима за стицање 

прихода под условима 

робног тржишта (клас-

ни положај). 

Насупрот кла-

сама, сталежи су редовно за-

једнице, мада често аморфне врсте. На-

супрот класном положају, који је чисто еко-

номски условљен, изразом "сталешки поло-

жај" обележићемо сваку типичну компонен-

ту животне судбине људи која је условљена 

специфичном, било позитивном или нега-

тивном, друштвеном оценом угледа који се 

везује за било какво заједничко својство 

многих појединаца. Углед се може приписа-

ти и једном класном положају, јер су класне 

разлике на најразноврсније начине повезане 

са сталешком разликама. 

Док се права постојбина класа налази 

у области економског поретка, а права пос-

тојбина сталежа у области друштвеног по-

ретка, то јест у сфери расподеле угледа -

одакле и класе и сталежи утичу на правни 
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Класе се зову велике групе људи које се разликују по свом месту у историјски одређеном 

систему друштвене производње, по свом односу (већином одређеном и утврђеном законима) пре-

ма средствима за производњу, по својој улози у друштвеној организацији рада па, према томе, и 

по начину добијања и величини друштвеног богатства којим располажу... Класе су такве групе 

људи од којих једна може присвајати рад других захваљујући разлици њиховог положаја у 

одређеном систему друштвене привреде. 

(Владимир Илич Лењин, Изабрана дела, том 2, књ. 2, Култура, Београд, 1950, стр. 349-350.) 

 

поредак и опет трпе њихов утицај - дотле 

странке пре свега обитавају у сфери моћи. 

Делање странака се пре свега оријен-

тише на задобијање друштвене моћи, што 

значи да оне утичу на заједничко делање без 

обзира на то какав је његов садржај. У на-

челу, странке могу постојати у једном клубу, 

као и у једној држави. За разлику од зајед-

ничког делања класа и сталежа, код којих 

може бити и друкчије, заједничко делање 

странака је увек усмерено према неком циљу 

коме плански тежи. Овај циљ може бити не-

ка одређена ствар, рецимо остварење једног 

програма ради идеалних или материјалних 

циљева, или нешто чисто лично, рецимо 

обезбеђење прихода и моћи, а на основу тога 

и угледа за вође и присталице странке. 

Обично је циљ сваке странке и једно и дру-

го. Због тога странке могу постојати само у 

оквиру заједница које су на било који начин 

друштвено организоване, то јест које имају 

било какав рационалан поредак и један апа-

рат састављен од људи који су спремни да га 

спроведу. Јер циљ странака је да утичу на тај 

апарат и да га по могућству попуне својим 

присталицама. 

(Михајло Ђурић, Социлогија Макса Вебера, 

Напријед, 1987, стр. 341-358.)

 

 

 

Класе у историји 

Историја сваког досадашњег друштва 

је историја класних борби. 

Слободни човек и роб, патрициј и пле-

бејац, барон и кмет, еснафски мајстор и кал-

фа, укратко - угњетач и угњетени 

стајали су један према другом у 

сталној супротности, водили не-

прекидну, час скривену, час отво-

рену борбу, борбу која се увек за-

вршавала револуционарним прео-

бражајем целог друштва или зајед-

ничком пропашћу класа које су се 

бориле. 

У ранијим историјским епо-

хама налазимо скоро свугде потпу-

ну поделу друштва на различите 

сталеже и многоструко ступњевање 

друштвених положаја. У старом 

Риму имамо патриције, витезове, 

плебејце, робове; у средњем веку феудалне 

господаре, вазале, еснафске мајсторе, калфе, 

а уз то још готово у свакој од тих класа опет 

посебне ступњевe. 

Модерно буржоаско друштво, које је 

произашло из пропасти феудалног друштва, 

није укинуло класне супротности. Оно је 

ставило само нове класе, нове услове угње-

тавања, нове облике борбе на место старих. 

Али наша епоха, епоха буржоазије, од-

ликује се тиме што је упростила класне су-

протности. Цело се друштво све више и ви-

ше цепа на два велика непријатељска табора, 

на две велике класе које стоје непосредно 

једна према другој - буржоазију и пролете-

ријат. 

(Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Манифест 

комунистичке партије, Изабрана дела, стр. 

14-15) 
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"Елиту образују они носиоци врхунских положаја у једној групи, организацији или инс-

титуцији, који су дошли на овај положај путем избора који је оријентисан на лично знање и 

способност, и на основу овог свог положаја-улоге имају моћ или утицај којим непосредно 

доприносе одржавању или промени социјалне структуре и норми које она доноси, или на ос-

нову свога престижа могу играти улогу узора која преко групе учествује у одређивању пона-

шања других". 

Ханс Дројцел 

 

 

Демократске елите и начин њиховог одабирања 

Није ли противречно говорити о "ели-

тама" у демократском друштву? Не прекида 

ли демократизација разлику између "елите" 

и "масе" у потпуности? Није потребно нагла-

шавати да је тенденција према изједначава-

њу, према укидању елитних слојева присут-

на у демократији. Но једна је ствар 

рећи да тенденција постоји, а сас-

вим друга рећи да се мора развити 

до крајности. У свим демократија-

ма које познајемо, могуће је разли-

ковати вође од људи које се води. 

Значи ли то напросто да су демо-

кратије које су постојале до сада 

биле несавршене или непотпуно де-

мократске? Не би ли, напротив, 

требало казати како постоји демо-

кратски оптимум у односу елите и 

маса који се никако не може изјед-

начити с потпуним нестанком ели-

те? Оптимум не мора бити макси-

мум; ако демократија укључује 

противелитистичка усмерења, то се мора из-

једначавати с утопистичким укидањем сваке 

разлике између вођа и осталих делова 

друштва. 

Наша је претпоставка да демократија 

није обележена одсутношћу свих слојева 

елите, него новим обликом избора елите и 

представом коју елита ствара о самој себи. У 

раздобљима брзих промена постоје малене 

групе које истражују нове могућности кул-

турног развоја и спроводе експерименте жи-

већи за друге. На тај начин оне остварују но-

ве облике искустава који касније могу поста-

ти општи образац. Оно што се највише мења 

током демократизације јесте размак између 

елите и широких слојева. Демократска елита 

потиче из маса и управо зато и може бити 

важна за њих. Може се, наравно, догодити 

да та елита након неког времена поновно од-

баци своју улогу. Покренута маса ће збацити 

ту пробну елиту и вратити се на примитивну 

разину уместо да се пробије према богатијем 

животу. Ако, с друге стране претходница ус-

пе пренети своје нове спознаје, испрва на 

посредничке групе, а затим и на саме масе, 

демократизације културе ће постати процес 

подизања на виши ступањ, а не тенденција 

према једноличној осредњости. 

(Карл Манхајм, Есеји о социологији културе, 

Стварност, Загреб, 210-211. стр.) 
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Наставна тема 2.8. 

Рад и економске установе 
2.8.1. Рад 

 

Појединац и заједница у Лепенском Виру 

Свакодневни живот становника Ле-

пенског Вира био је изузетно тежак. Да би се 

обезбедила храна, затим грађа за подизање 

кућа и за израду оруђа, било је потребно иза-

ћи из насеља, које је било притешњено стр-

мим литицама и великом реком. Требало је 

ући у свет препун опасности. Снага 

и вештина појединца нису биле до-

вољне за такву борбу. Били су по-

требни заједнички напори да би се 

дошло до плена или до потребних 

сировина. Само се скупина људи 

могла срећно вратити у насеље. 

Појединац је, дакле, у при-

вредном погледу зависио од зајед-

нице. Због тога он није могао рас-

полагати неком личном слободом. 

Појединац је морао производити 

средства помоћу којих би се зајед-

нички набављала храна, градити 

куће на месту које би му одредила 

заједница. Своје поступке морао је усклађи-

вати према држању већине. Свака необузда-

ност и самовоља морали су имати за после-

дицу искључивање недисциплинованог поје-

динца из свих заједничких послова, као што 

су скупни одлазак у шуму, силазак на реку, 

деоба плена и верски обреди. Издвајање по-

јединца на Лепенском Виру било је исто што 

и смрт: он је између шуме, камена и воде 

био немоћан и изгубљен. Због тога у тој за-

једници појединац не значи ништа, а зајед-

ница све. Међутим, када појединци жртвују 

своју слободу и када све снаге усмере према 

заједничким циљевима, људска енергија на-

раста у привређивању до завидних висина, 

брзо се образује чврста друштвена организа-

ција и изграђује значајна култура. 

Непосредна близина пружала им је 

могућност да дођу до копривића, ораха, гло-

га, жира, дрена, дивље трешње, крушке и ја-

буке. У постављене замке ловили су куне, ја-

завце, даброве, јелене и, понекад, дивљу 

свињу. Тако су долазили до меса, коже и 

крзна. Основни извор хране била је река. Ри-

ба се ловила поред великог вира у близини 

насеља. Вир, као и данас, упућује рибу пре-

ма плићаку, а људи је лове на најпримитив-

нији начин, готово без икаквог рибарског 

прибора. Куће и оруђа су правили од грађе 

коју су налазили у околини не удаљујући се 

никада дуже од једног дана хода. 

(Иван Божић, Историјска читанка, Београд, 

1985, стр.7.) 

 

 

 

 

Абаџије 

Некада није било фабрика штофова, 

већ су се потребе за оделом задовољавале у 

кућној радиности или од стране абаџије или, 

како се друкчије говорило, кројача народног 

одела. Реч абаџија је турског порекла и зна-

чи: кројач народног одела од грубог вуненог 

сукна. Једна врста тог грубог вуненог сукна 

звала се аба и израђивала се у народној ра-

диности од чисте, природне вуне. У неким 

крајевима то је био назив за одећу од сукна, 

за горњи део који је био без рукава. Вуна се 

ваљала у воденицама, поточарама које су се 

звале ваљарице, у специјалној ступи. 

Добијено сукно из ваљарица и шајак и 

чојицу из фабрика даље су прерађивале за-

натлије - кројачи народног одела, који су се 

у народу звале абаџије. Њихов посао је пра-

тио ход времена, па су некад радили и кожне 

капуте, јер је био обичај да момак купи кож-

ни капут, па да се тек онда жени. 

У овом занату, који полако одумире 

или добија нове облике, причао је стари сме-

деревски мајстор Стојан Стојићевић-чика 
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Столе (1903), који је далеке 1913. године 

ступио као шегрт у Пожаревцу код Сто-

јадина Матића, абаџије и тим се занатом ба-

вио 51 годину - све док није отишао у пен-

зију. 

''Кад сам почео да учим занат, мера је 

била аршин, а не метар. Један аршин је био 

дуг нешто преко 70 сантиметара - тачније 

0,711м - или 71,1см. Тек после Пр-

вог светског рата уведен је метар. 

Ја сам затекао и пегле-утије, које 

су сличне будућим пеглама од 

гвожђа. Али, ове су се завлачиле у 

жар од тулуски и када би се добро 

угрејале, пеглао би се шајак или 

сукно. После првог рата дошле су у 

употребу пегле на ћумур, а у пен-

зију су ме испратиле електричне 

пегле". 

Абаџије су од сукна правили 

блузе, гуњеве, панталоне. Пантало-

не су биле обичне или са бриџом - 

шире од колена па нагоре. Њих да-

нас углавном имају само фолклорне групе. 

После сукна у моду долази сомот, па су се 

блузе правиле од њега са каишевима и се-

дефским дугметима. Абаџије су правиле и 

српске шајкаче од чоје, грао боје, па кожне 

капуте, кратке по имену "микадо". Њихова 

унутрашњост је била постављена штофом, 

који је био кариран. 

Како се некада постајало абаџија нај-

боље се види из сећања Стојана Стојиће-

вића. "У почетку шегртовања, било је то код 

Стојадина Матића, радили смо и спавали у 

истој просторији. Лежали смо на саргијама, 

које смо из села донели. Покривали смо се 

губерима. Кад би свануло јутро, све бисмо 

то спаковали и носили у подрум до вечери. 

Радњу сам отворио у Пожаревцу 1926. 

и држао је до 1933. године. Први, који је 

учио занат код мене био је Љуба Перић из 

Пожаревца. Кад сам полазио за Смедерево, 

рекао ми је: 'И ја ћу са вама''! Повео сам га, 

код мене је провео четири године часно ра-

дећи. Данас је у пензији, као и ја". 

(Славко Домазет, Записи о старом 

Смедереву, Смедерево, 1982, 72-73. стр.) 

 

 

 

 

Размрвљени рад 

Амерички радник Џо има 36 година. 

Ожењен је, има двоје деце, зарађује 80 до-

лара недељно и ускоро ће отплатити влас-

титу кућу. 

Године 1940. Џо је сазнао да једна ве-

лика фабрика аутомобила тражи специјали-

зиране раднике за монтажну траку и да нуди 

добру плату. Посрећило му се да се 

запосли. Будући да је учио елект-

ричарски занат, надао се да ће кас-

није моћи бити унапређен за квали-

фикованији посао, макар се у по-

четку запослио на било којем рад-

ном месту. Био је заваривач на ка-

лендеру. Посао је био једноставан, 

па се након месец дана увео у њега. 

Његов је задатак да заварује 

поклопце мотора. Све су монтаже 

унапред спремне и тачке завари-

вања припремљене су дуж металне 

арматуре: има их 25. Монтажна 

трака креће се по строго утврђеном 

ритму у минутама. Џо има један минут и 52 

секунде са сваку целину заваривања. Сваког 

дана он има 10 минута одмора ујутро, пола 

сата за ручак и неколико минута предаха 

после подне. "Кола су различита, али прак-

тички свуда је иста ствар. Тек што сам завр-

шио посао на једнима, ево већ других, која 

стоје преда мном и гледају ме упорно у очи". 

Нема могућности да се на времену до-

бије макар само 10 секунди. 

Увек треба трчати за монтажном тра-

ком. Џо ту не воли да ради.: "Нико, каже он 

не воли да ради на покретној траци. Није мо-

гуће победити машину. Заиста, ја могу да 

држим темпо у току једног сата, али је врло 

тешко држати га осам сати, сваки дан у не-

дељи, читаву годину". Џоу су дали да упозна 

свој кутак у радионици и само његову секци-

ју монтажне траке. У току 12 година што Џо 

ради у предузећу, он готово никада није ви-

део како завршена кола напуштају последњу 

траку за монтажу. 

Његово мишљење о нормирцима ти-

пично је за радионице у којима се ради по 

класичним начелима, где је раднику све на-

метнуто "одозго": "Лако је нормирцима, који 
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долазе овамо са својим штоперицама и изра-

чунавају тачно оно, што морамо урадити за 

један минут и 52 секунде. Има ствари које 

они могу видети и које могу снимити својим 

хронометрима. Али они не могу сатом ме-

рити оно што човек осећа из дана у дан. Тре-

бало би да ти момци да раде неколико сед-

мица на монтажној траци. Тада би можда 

осетили неке ствари, које никада неће моћи 

ухватити својим хронометрима". 

(Жорж Фридман, Размрвљени рад, Напријед, 

Загреб, 1959.) 

 

 

 

 

Електронска кућица 

У нашем преласку на нови производни 

систем скрива се могућност за друштвену 

промену од чијег обима застаје дах, тако да 

је међу нама мало оних који би били спрем-

ни да се суоче са њеним значењем. 

Јер, тек што нисмо револуциони-

сали и наше домове. 

Осим што подстиче мање 

радне јединице и дозвољава децен-

трализацију и деурбанизацију про-

изводње, што мења и сам карактер 

рада, нови производни систем би 

буквално могао преселити милионе 

радних места из фабрика и канце-

ларија, камо их је нанео други та-

лас, и вратити их тамо одакле су и 

дошли: у кућу. Уколико до овог до-

ђе, све нама познате установе - од 

породице до школе и корпорације - 

претрпеће преображај. 

Посматрајући гомиле се-

љака како косе ливаду пре три 

стотине година само је за-

несењак могао сањати да 

ће ускоро доћи дан када ће 

поља остати без станов-

ника, а људи нагрнути у 

градске фабрике не би ли 

зарадили за свакодневни 

хлеб. Само је занесењак 

могао и имати право. Данас 

је потребна храброст да се на-

говести да наше највеће фабрике 

и канцеларијске куле могу још за 

наших живота остати полупразне, сведене на 

то да се користе као аветињска складишта, 

или да се претворе у станове. А баш то омо-

гућује нови начин производње: повратак на 

кућну радиност на једној новој, вишој, елек-

тронској основи, са новим нагласком на до-

му као средишту друштва. 

Навикнути да ће милиони нас ускоро 

можда проводити време код куће уместо да 

одлазе у канцеларију или фабрику, значи 

тренутно покретање лавине примедби. А за 

скепсу, свакако, има, доста паметних разло-

га. "Људи не желе да раде код куће, чак и 

кад би могли. Сети се само свих оних жена 

које се боре да изађу из куће и да иду на по-

сао"! "Како би ишта урадио код куће кад ти 

се деца врзмају око ногу?" "Људи не могу 

бити мотивисани ако на њих не мотри шеф". 

"Људима је неопходан непосредан, лични 

контакт, како би развили поверење неопход-

но за заједнички рад". "Архитектура про-

сечног дома није за то прикладна". "Како ти 

то замишљаш рад код куће - по једна пећ за 

топљење у сваком подруму"? "Шта ћемо са 

ограничењима у погледу локације производ-

них погона и кућевласницима који се буду 

противили"? "Ту замисао ће угушити син-

дикати". "А шта ћемо са порезником? Порез-

ници су пооштрили став у погледу 

олакшица за рад по кућама". И, 

последњи адут: "Како, да 

преседим код куће читав 

дан са женом (мужем)"? 

Било је, међутим, 

исто толико, ако не и ви-

ше, убедљивих разлога 

пре три стотине година за 

веровање да се људи ни-

кад неће преселити из ку-

ћа и са поља како би радили 

по фабрикама. Најзад, они су 

радили по својим кућама и об-

лижњим пољима десет хиљада, а не 

тричавих три стотине година. Целокупна 

структура породичног живота, процес вас-

питања деце и формирања личности, читав 

систем својине и власти, култура, свако-

дневна борба за опстанак, све је то било ве-

зано за огњиште и земљу хиљадом невидљи-

вих ланаца. Па ипак су ти ланци пресечени 

по кратком поступку чим се помолио нови 

производни систем. 
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Уколико би се знатан број запослених 

из производног сектора могао већ данас пре-

местити у кућу, онда се с извесношћу може 

рећи да би поприличан део канцеларијског 

сектора, у коме нема манипулације матери-

јалима, могао начинити овакав прелаз. 

Штавише, неутврђени, али приличан 

део посла већ по кућама обављају људи који 

као трговачки путници продају робу теле-

фоном или путујући, а само повремено на-

врате до седишта; архитекти и дизајнери; уд-

ружени специјалисти-консултанти у многим 

индустријским областима; велики број рад-

ника који људима указују помоћ као што су 

терапеути или психолози; професори музике 

и језика; трговци уметнинама; саветници за 

финансијска улагања; осигуравајући агенти; 

адвокати; људи који се баве научним истра-

живањима у оквиру универзитета, многе 

друге категорије канцеларијског и техничког 

особља, као и слободне професије. 

Они, осим тога, спадају у радне кате-

горије код којих је најбржа експанзија, а ка-

да одједном будемо обезбедили технологије 

које могу јефтину "радну станицу" сместити 

у сваки дом и опремити је "паметном пи-

саћом машином", а можда и факсимил - ма-

шином или рачунарском консолом и опре-

мом за телеконферисање, могућности за рад 

код куће радикално се проширују. 

Не треба, међутим, потцењивати ни 

тешкоће које прате премештање рада са ло-

кација из другог таласа - фабрике и канце-

ларије - на локације из трећег таласа - дом. 

Проблем мотивације, организације рада, ре-

организације корпорације и друштва, учи-

ниће овај прелазак дуготрајним - а можда и 

болним. Не може ни свако општење бити по-

средно. Извесна радна места, а нарочито она 

где се креативно склапају послови и где је 

свака одлука нерутинска, изискују много 

личних контаката. 

(Алвин Тофлер, Трећи талас, Југославија, 

1980, 225-231. стр.) 

 

 

 

 

2.8.2. Подела рада 
 

 

 

О подели рада 

Највеће побољшање у производним 

снагама рада и већа вештина, спретност и 

расуђивање, који било где управљају или се 

при њему примењују, чини се, да су учин-

ци поделе рада. 

То велико повећање количине рада, 

који због поделе рада може обавити исти 

број људи, приписује се трима различитим 

околностима: 1. повећању спретности сва-

ког појединог радника; 2. уштеди времена, 

које се обично губи прелазом од једне врс-

те рада на другу; и на крају 3. изумима ве-

ликог броја стројева, који олакшавају и 

скраћују рад те омогућују да један човек 

ради посао многих људи. 

1. Побољшана спретност радни-

ка нужно повећава количину рада, ко-

ју он може обавити. А подела рада, ко-

ја посао сваког човека своди на неку јед-

ноставну радњу и ту радњу чини једи-

ним запослењем његова живота, нужно и 

у великој мери повећава спретност рад-

ника. Обичан ковач, који, мада је нави-

као руковати чекићем, али се никада ни-

је бавио израђивањем ексера, ако је због 

неке посебне оклоности био присиљен 

да то покуша, једва ће моћи, како ми ка-

жу, направити више од две или три сто-

тине ексера на дан, и то веома лоших. 

Ковач, који је навикнут радити ексере, 

али чији једини или главни посао није 

израда ексера, уз највећу марљивост 

ретко може направити више од осам 

стотина или хиљаду ексера на дан. Ви-

део сам неколико дечака испод двадесет 

година који су, кад су се трудили, могли 

сваки израдити више од две хиљаде и 

три стотине ексера на дан. А израда ек-

сера никако није једна од најједностав-

нијих радњи. 

2. Предност, постигнута уштедом 

времена, које се обично губи прелазом 

од једне врсте рада на другу, много је ве-

ћа него што бисмо то у први мах могли 
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замислити. Није могуће веома брзо пре-

ћи од рада једне врсте на другу, која се 

обавља на другом месту и сасвим другим 

оруђем. Сеоски ткач, који обрађује и ма-

лен посед, мора изгубити много времена 

прелазећи од ткачког стана на њиву и од 

њиве на ткачки стан. Кад се два посла 

могу обављати у истој радионици, губи-

так времена је несумњиво много мањи. 

3. И на крају, свакоме мора бити 

јасно, колико је рад олакшан и скраћен 

употребом одговарајућих стројева. За то 

није потребно наводити никакав пример. 

Због тога ћу само приметити: чини се, да 

изум свих стројева, који толико олакша-

вају и скраћују рад, изворно имамо за-

хвалити подели рада. Много је вероват-

није да ће људи открити лакше и згодни-

је методе за постизање неког циља, кад 

је цела њихова пажња усмерена на тај је-

дини циљ, него кад је распршена на мно-

го различитих ствари. последица је поде-

ле рада да цела пажња сваког појединца 

природно смера на неки веома једно-

ставни циљ. Зато се може природно оче-

кивати да ће неко од оних који су запо-

слени у једној посебној грани рада, уско-

ро наћи лакше и згодније методе за обав-

љање свога посебног посла, кад год при-

рода тог рада омогућава такво побољ-

шање... 

Та подела рада, из које произлазе 

толике предности, није изворно учинак 

никакве људске мудрости, која предвиђа 

и намерава постићи оно опште благоста-

ње, које узрокује подела рада. Подела 

рада је нужна, иако веома полагана и по-

степена последица извесне склоности у 

људској природи, која нема у виду тако 

велику корист. То је склоност људске 

природе да мења, трампи и замењује јед-

ну ствар за другу. 

Онако, као што с помоћу уговора, 

трампе и куповања добијамо један од 

другога већи део оних међусобних ус-

луга, које су нам потребне, тако та иста 

склоност за мењање изворно узрокује 

поделу рада. На пример, у неком ло-

вачком или пастирском племену неко из-

рађује лукове и стреле брже и спретније 

од другога. Он их са својим друговима 

често замењује за стоку и дивљач. На 

крају увиђа да на тај начин може добити 

више стоке и дивљачи него да их сам у 

пољу лови. Због тога ће израђивање лу-

кова и стрела постати његов главни по-

сао, и он ће из обзира према властитом 

интересу постати нека врста оружара. 

(Адам Смит, Богатство народа, 

Култура, 1952, 12-18. стр.) 

 

 

 

 

Проблем поделе рада 

Али подела рада није искључиво одли-

ка економског света, њен све јачи утицај мо-

же се запазити у најразличитијим 

областима друштва. Политичке, уп-

равне, судске функције, све се више 

и више специјализују. Исти је слу-

чај и са уметничким и научним де-

латностима. Ми смо далеко од вре-

мена када је филозофија била је-

динствена наука, она се расцепкала 

на мноштво посебних дисциплина 

од којих свака има свој предмет, 

свој метод , свој дух. 

Недавна истраживања у об-

ласти биолошке филозофије су нам 

показала да подела рада представља 

чињеницу тако опште природе да о 

њој економисти, који су је први за-

пазили, нису могли ни слутити. Познато нам 

је, заиста, после радова Волфа, фон Бера, 

Милн-Едвардса, да се закон поделе рада 

примењује на организме као и на друштва; 

чак се могло рећи да известан организам зау-

зима утолико више место на лествици живих 

бића уколико су његове функције специјали-

зованије. Ово откриће имало је за последицу 

да, у исти мах, прекомерно прошири поље 

дејства поделе рада и да њене корене одбаци 

у бескрајну далеку прошлост, будући она 

постаје скоро савременик настанка живота у 

свету. То више није само једна друштвена 

установа која има свој извор у интелигенци-

ји и вољи људи, него је то једна појава опш-

те биологије, чије услове треба тражити, изг-

леда, у суштинским својствима организова-

не материје. Подела друштвенога рада појав-

љује се одсад као посебан облик овога опш-

тега збивања, а друштва, прилагођавајући се 
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томе закону, као да попуштају једном току 

ствари који је настао много пре њих и који 

собом носи у истом смеру целокупан живи 

свет. 

Чињеница такве врсте свакако не 

може настати а да не произведе дубок утицај 

на наше морално устројство; јер ће се 

развиће човека кретати у два сасвим 

различита смера, према томе да ли ћемо се 

ми предати овоме току или ћемо му се 

одупирати. Али онда се поставља једно 

горуће питање: од та два правца, који треба 

изабрати? Је ли наш задатак тежити да 

постанемо једно завршено и потпуно биће, 

целина која је довољна сама себи, или 

напротив да будемо само део извесне 

целине, орган неког организма? Једном 

речи, је ли подела, будући истовремено 

закон природе, у исти мах и морално 

правило људског понашања, и ако носи то 

обележје, са којих разлога и у којој мери? 

(Емил Диркем, О подели друштвеног рада, 

Просвета, 1972, 84-85. стр.) 

 

 

 

 

Различити ступњеви поделе рада-различити ступњеви својине 

Колико су развијене 

производне снаге једне 

нације, показује нај-

очигледније ступањ до 

којег је развијена по-

дела рада. Свака нова 

производна снага - уко-

лико није само кван-

титативно проширење 

досад већ познатих 

производних снага 

(нпр. крчење нових зе-

маља), повлачи за со-

бом даљне усавршава-

ње поделе рада. 

Подела рада уну-

тар једне нације доводи 

најпре до одвајања индус-

тријског и трговачког рада 

од земљорадничког, а самим тим и до раздвајања града и села 

и до супротности њихових интереса. Даљи његов развитак 

доводи до раздвајања трговачког и индустријског рада. Ус-

лед поделе рада развијају се истовремено унутар тих раз-

личитих грана опет различите групе индивидуа, које зајед-

нички делују у овој или оној грани рада. Међусобни однос 

ових појединих група условљен је начином организације 

земљорадничког, индустријског и трговачког рада (пат-

ријархат, ропство, сталежи, класе). У узајамним односима 

међу различитим нацијама код развијеног саобраћаја пока-

зују се исти односи. 

Различити развојни ступњеви поделе рада исто су то-

лико различити обли власништва, тј. сваки ступањ поделе 

рада одређује и узајамни однос индивудуума у вези са ма-

теријалом, оруђем и производима рада. 

(Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Немачка идеологија, Рани 

радови, 365-366. стр.) 

 

 

 

 

2.8.3. Својина 
 

 

Идеја променљиве, а не фиксне приватне својине 

Једна од честих грешака, која је извор 

највећих практичних грешака у политичким 

стварима, јесте претпоставка да исти назив 

увек одређује исти скуп идеја. Ниједна реч 

није чешће погрешно схваћена из наведеног 

разлога од речи својине. У свим друштвеним 

уређењима она означава најшира права иск-

ључиве употребе или искључиве контроле 

ствари (а понекад, на несрећу, и људи) коју 

пружа закон или коју, у том друштвеном 

уређењу, признају обичаји; али та права иск-

ључиве употребе и контроле веома су про-

менљива и разликују се од земље до земље 

као и између различитих уређења једног 

друштва. 
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На пример, у првобитним друштвеним 

уређењима, право својине није садржало 

право наследства. У већини европских зема-

ља, право располагања власништвом по 

сопственој вољи касног је датума; а и дуго 

пошто је уведено било је ограничено у ко-

рист такозваних природних наследника. Где 

наслеђивање није дозвољено, индивидуална 

својина вреди само за живота. И заиста, како 

је веома добро и свеобухватно показао Сер 

Хенри Мејн, у веома поучном делу Древно 

право, првобитна идеја својине полазила је 

од тога да она припада породици, а не поје-

динцу. Старешина породице је уп-

рављао имовином, те је он у ствари 

располагао својинским правима. И 

у томе, као и у свему, владао је по-

родицом готово деспотском влаш-

ћу. Ипак, није био слободан да сво-

јим делањем сувласнике лиши њи-

ховог заједничког уживања или на-

следства. У неким народима, закони 

и обичаји нису дозвољавали отуђи-

вање својине без сагласности муш-

ке деце; у другим случајевима, деца 

су могла да захтевају да се издвоје и 

да им се додели њихов удео у влас-

ништву, као у причи о "блудном си-

ну". Ако би се и после смрти главе породице 

очувала заједница, неки други члан, не увек 

његов син, већ често најстарији члан по-

родице, најјачи или онај кога би остали иза-

брали, преузео би управљање 

имовином и стекао би уп-

рављачка права, док би 

сви остали задржали сво-

ја пређашња права. 

Насупрот томе, ако би 

се заједница распала на 

неколико породица, свака 

би издвојила свој део своји-

не. Кажем својине, а не наследства, 

будући да је реч о одржању постојећих 

права, а не о стварању нових; само би 

удео главе породице припао удружењу. 

Потом, кад је реч о својинским пра-

вима над непокретном имовином (што је 

главни облик својине у том грубом добу), 

она су била неједнаког обима и трајања. У 

јеврејском својинском праву, непокретности 

су привремено присвајане; сваке сабатичке 

(седме) године, сва имовина је постајала за-

једнички капитал, који се изнова делио (иако 

можемо да наслутимо да се то правило у 

стварној, историјској јеврејској држави ус-

пешно изврдавало). У многим азијским зем-

љама, пре продора европских идеја, није 

уопште постајао израз за земљишну својину 

који би одговарао нашем схватању. Влас-

ништво је било подељено на неколико особа 

чија су права више била одређена обичајем 

него законом. Држава је била делимични 

власник, будући да је имала право да на-

плаћује високу земљишну ренту. Древна 

схватања, чак и древни закони, ограничава-

ли су удео државе на одређени проценат од 

бруто производа, али практично није посто-

јала утврђена граница. Држава је могла свој 

удео да додели појединцу, који би стекао 

право да прикупља ренту, као и сва остала 

права која припадају држави, али не и она 

која је имала приватна особа везана за зем-

љу. Та приватна права била су разноврсна. 

Стварни земљорадници, или они између њих 

који су се настанили на земљи, имали су 

право да задрже посед, сматрало се да је не-

законито иселити их док год би плаћали рен-

ту - која није била одређена договорно, већ 

локалним обичајем. Између стварних земљо-

радника и државе, односно особе на коју је 

држава пренела своја права, постојали су 

посредници с различитим обимом права. 

Постојали су државни службеници који су 

убирали државни део производа, понекад са 

ширег подручја, који су 

често били наследни 

службеници, мада су 

били дужни да све 

што прикупе, по од-

битку процента, пре-

дају држави. У многим 

случајевима, постојале су 

сеоске заједнице, састав-

љене од угледних наслед-

ника првих досељеника, 

које су, у складу са пра-

вилима заснованим на 

обичају, међусобно делиле 

било земљу или производе и 

које су или саме радиле на зем-

љи или су је давале у најам; њихова зем-

љишна права су сличнија онима које има 

енглески земљопоседник него било ком дру-

гом праву познатом у то време. У средњеве-

ковној Европи, сву земљу је давао владар на 

коришћење, било војницима или земљо-

радницима. У Русији, чак и када су земљо-

радници били земљопоседникови кметови, 

његова земљопоседничка права била су ог-

раничена њиховим правима да сами, као за-



 Специфичности социолошког проучавања друштва 

74 

једница, воде рачуна о сопственим послови-

ма, у што се он није могао мешати. И у ве-

ћини континенталних европских држава, ка-

да је кметство укинуто или напуштено, зем-

љорадници који су били кметови, задржали 

су права и обавезе. 

Видимо, дакле, да се својинска права 

различито тумаче и различитог су обима у 

различитим местима и у друго време, као и 

да се појам својине разликовао, да је често 

мењан и да може и даље да се мења. Такође 

се може приметити да су промене које је 

овај појам претпео са напретком друштва, 

углавном била побољшања. Према томе, ка-

да се, исправно или погрешно, тврди да би 

одређене измене у моћи коју законски при-

знати власници имају над стварима биле ко-

рисне за друштво и да би служиле општем 

напретку, није довољно једноставно одгово-

рити да је предложена промена у сукобу са 

самом идејом својине. Идеја својине није не-

ка јединствена ствар, иста и непроменљива 

кроз читаву историју, већ је променљива као 

и све друге творевине људског ума; у сваком 

датом тренутку, она је скраћени облик озна-

чавања права над стварима која дају закони 

или обичаји одређеног друштва у том тре-

нутку; но, ни у тој, као ни у свим другим 

стварима, не може неки закон или обичај да 

добије вечно важење. Ни за један предлог 

реформе садашњег закона или обичаја не 

може се рећи да је нужно неприхватљив зато 

што не тежи да људски живот прилагоди по-

стојећој идеји својине, већ тежи да постојећу 

идеју својине прилагоди расту и напретку 

људског живота. 

(Џон Стјуарт Мил, Тешкоће социјализма, из 

књиге Критика колективизма, Филип 

Вишњић, 1988, 26-19. стр.) 

 

 

 

 

Понос који зарађује 

Често смо сведоци да менаџмент неке 

фирме има однос према радницима чија је 

суштина: "Буди срећан да уопште имаш по-

сао, зато ћути и ради"! 

С друге стране, увиђавнији менаџери 

стално се труде да осмисле нове начине под-

стицања радника на квалитетнији свакоднев-

ни рад, а посебно на прековремени. Ко је пр-

вопоменути, јасно је свакоме од нас из 

мноштва примера који нас окружују, док у 

ову другу (чуднију) категорију, према дефи-

ницији америчког економисте Џона Кацен-

баха аутора књиге Зашто понос вреди више 

од новца?, заправо спадају људи који се уз-

дају у емоције запослених и ангажују их као 

савезнике, стварајући тако осећај успешнос-

ти, заједништва и повезаности. То помаже у 

остваривању великих циљева. 

У светској економској терминологији 

они се називају још и "Pride Builders" (енг. 

изграђивачи поноса). Пракса је показала да 

су они нарошито ефикасни у несређеним 

пословним временима, када недостаје новац, 

а радници су неповерљиви према менаџ-

менту. Суштина је да ако компанија жели да 

избегне тренутне економске слабости, пос-

лодавци из радника морају да извуку више 

продуктивности, али не претњама и смањи-

вањем плата, већ охрабривањем, и прeпо-

знавањем труда. Таква "емоционално руко-

вођење" из низа примера показало се као ду-

готрајније и постојаније. 

"Емоционално руковођење" није не-

давно измишљен појам. Успешни менаџери 

одавно знају да није посао тај који инспири-

ше људе већ емоције, па су зато своје запос-

лене настојали да ангажују као савезнике, 

стварајући осећање заједништва и успеха, 

којима су могли да постигну велике циљеве. 

Међутим, овакав однос према радни-

цима данас није толико заступљен, што се 

објашњава заинтересованошћу многих мена-

џера само за себе и сопствени просперитет, 

остварење амбиција и богаћење, док органи-

зацију стављају у други план. Ипак, многе 

светски успешне компаније, као што су 

Microsoft, Marriolt и Marines, своје посло-

вање заснивају управо на изградњи поноса. 

Менаџери који своје пословање заснивају на 

"pride building", верују да се лојалност и 

верност радника заснива на вези између рад-

ника и њих, па због тога своју радну средину 

персонализују и негују блиске односе уну-

тар групе, односно у оквиру организације 

која је најчешће потпуно неперсонална. 

Када посао персонализују, они најчеш-

ће изводе "мини револуције" кршећи строга 

бирократска правила која намећу одељења 

људских ресурса, и више се уплићу у личне 

проблеме радника, извештавају их о свему 
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што их занима, било добро или лоше, будећи 

често у њима и позитиван пркос против од-

лука менаџмента фирме. На неки начин, 

"pride builder" је брижан и искрен "ортак са 

радницима". 

Антологијски пример тријумфа "pride 

builder" десио се раних 1990-их година, у 

фабрици аутомобилског гиганта Џенерал 

Моторс (ГМ) у Вилмингтону (САД) где се 

група директора из централе у Детрoиту об-

ратила свим радницима у једној празној 

згради, а на крају говоранције један од њих 

је хладнокрвно рекао да је Џенерал Моторс 

одлучио да затвори њихову фабрику до краја 

1996. и да ништа не може да се учини да се 

та одлука промени. 

Три и по хиљаде радника је остало за-

пањено одлуком директора који су, затим, 

напустили говорницу. Након њихо-

вог одласка, радницима се обратио 

менаџер фабрике Ралф Хординг: 

"Можда не можемо да учинимо ни-

шта да утичемо на њихову одлуку, 

али нешто, ипак, можемо. А то је да 

учинимо да се осећају глупо зато 

што ће да затворе најбољу фабрику 

Џенерал Моторса"! 

Мотивисани његовим речима 

радници су добили полет, органи-

зовали су се у групе које су реша-

вале поједине проблеме и радили 

на смањивању трошкова. Be the 

best (eng. Будимо најбољи) био је 

мото којим су радници одлучили да "по-

сраме" руководство Џенерал Моторса. Што 

је најважније, и руководство фабрике као и 

синдикални представници с радницима су се 

максимално ангажовали на решавању про-

блема, а ускоро су им се прикључили и њи-

хове породице доносећи храну за групу која 

је радила ноћне смене, а често су организо-

вали и заједничке пикнике. 

За мање од две године радници су учи-

нили да њихова фабрика постане најпрофи-

табилнија од свих фабрика Џенерал Мотор-

са. Трговци аутомобила почели су све више 

да траже моделе Chevx Corsica и Berrelta, ко-

ји су се производили баш у Вилмингтону. 

Радници су успели у идеји да се руководство 

Џенерал Моторса осети глупим, јер је оно 

накнадно одлучило да остави фабрику да ра-

ди. "Нисмо добили ни долар више за свој 

рад, али тај осећај самопоштовања и поноса 

био је најбоља награда", најчешће су комен-

тарисали презадовољни радници. 

На основу овог случаја, Џенерал Мо-

торс је одлучио да инстутуционализује "pri-

de building" и сада редовно организује обуку 

и програме за своје менаџере из 20 фабрика. 

"Верујем да та вештина може да се научи. 

Pride building није начин како манипулисати 

људима да би се дошло до резултата, већ пут 

како радити с људима да би они пружили 

највише", закључио је Џеј Си Вилбер, изв-

ршни директор за Pride building обуку у Џе-

нерал моторсу. 

У Џенерал моторсу, а све више и у 

другим великим компанијама, Pride building 

уче како су немогуће ствари могуће у било 

ком окружењу, али само под руководством 

које инспирише - негујући понос запосле-

них. 

(Горан Петровић, Политика, 15.јун 

2004.)  

 

 

 

Својина 

Недавно сам негде прочитао да је пи-

тање власништва постало верско питање. С 

друге стране, побожни људи тврде да проб-

лем својине не може бити верски проблем 

јер је, по својој верској природи, човек инди-

ферентан према свакој врсти власништва. 

Значи, стало ми је до имовине, новца и сво-

јине само кад у себи не носим никакву ре-

лигију. Чим бивам надахнут правом вером, 

свако моје интересовање за ствари овога све-

та изненада престаје. 

То је, сматрам, окрутно и неправедно 

према човеку; с обзиром на то да највећи део 

времена проводим зарађујући за живот, да 

бих прибавио оно што ми је најминималније 

потребно, испада да сам заправо верски бед-

ник; једина алтернатива је да постанем прос-

јак и паразит који живи на рачун индустри-

јализованих људи. 

Има нечег погрешног у том ставу. Рад 

је наводно света ствар, плате донекле треба 

презрети, оне су овоземаљска работа, а бан-

ковне штедне књижице апсолутно су невер-

ска творевина, бар кад је у питању чиста ре-

лигија. Где, онда, заправо стојимо? 
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Да се не заваравамо, има нечег бедног 

и цицијашког у самој штедњи. Али, далеко 

кобније је немати пара уопште, поготово кад 

су нам потребне. 

Невоља је у томе што нам је читава 

ова работа око имовине, новца и власништва 

бескрајно и бесомучно досадна. Нашим оче-

вима било је право задовољство зарађивати 

паре, градити сопствене куће, обезбеђивати 

се за старе дане и остављати нешто на стра-

ну за своју децу. Деца наслеђују заоставшти-

ну својих очева; она никада не наслеђује њи-

хов жар; у сваком случају, само бедне остат-

ке тога жара: чињеница коју родитељи ника-

ко да увиде. Ако је мом оцу представљало 

задовољство да штеди, мени ће бити задо-

вољство да спискам и последњи шилинг. 

Ако је мој отац све што је имао давао сиро-

машнима, ја ћу с огромним задовољством 

настојати да својој маленкости што боље 

угодим. Ако је мој отац расипао, ја ћу ве-

роватно економисати. Наравно, уколико ми 

отац није био расипник великог стила. 

Али последњих педесет година очеви 

предано штеде, граде своје кућице, 

стичу привлачна мала богатства, 

својој деци остављају примамљива 

мала наследства и проповедају о 

светости рада. И све су то при-

лично исцрпли. Млади не верују у 

неприкосновеност рада, њима је 

досадна и помисао да штеде за сво-

ју децу. Чак ако себи и саграде по 

коју кућицу, та кућица им досади 

за непуних десет минута. Они желе 

кола да би јурцали и новац да би га 

трошили; али својина као својина 

напросто их не занима. Какво је за-

довољство, уосталом, поседовати 

ствари ако их не можеш користити? 

И тако, млади из чисте досаде постају 

верски индиферентни према власништву. 

Али ако својина изазива досаду, не 

значи да је проблем самим тим решен. Јер, 

без обзира на то колико нам је досадно, ми 

ипак морамо да живимо, а да бисмо живели 

морамо зарађивати за живот и поседовати 

нешто имовине. Ако имате жену и децу, за-

рађивање и својина постају озбиљне ствари. 

Тако се данас многи млади људи упуштају у 

посао и предано раде, док им је у души све 

то бескрајно досадно и вечито се жале како 

је живот тежак и незахвалан. 

И шта сад да се ради? Па, ништа; пого-

тово ништа на брзину. Треба, у ствари, ситу-

ацији погледати у очи. Данас млад човек са-

мом себи каже: Мени је досадно! Досадно 

ми је да споро зарађујем новац а уз то још и 

никакав новац, досадна ми је и помисао да 

поседујем своје сопствено мало власништво. 

Што немам тетку уседелицу која ће ускоро 

умрети и оставити ми хиљаду фунти го-

дишње? Што не могу да нађем богату жену? 

Што ме неко не опскрби за живот? Зашто...? 

...Власништво је све у свему изгубило 

сврху; изгубило је своју виталност. Влас-

ништво нам је досадно, било оно јавно или 

приватно, државно или лично. Иако се мож-

да грчевито држимо за оно што имамо, по-

готово када неко то жели да нам одузме - 

инстинкт сасвим нормалан и здрав - нама је, 

ипак, у дубини душе читава ова работа око 

власништва и имовине бескрајно досадна. И, 

уколико пре то схватимо, утолико боље. 

Кад бисмо се о том питању једноглас-

но сложили - питању да је власништво једна 

огромна досада, да је зарађивање за живот 

такође досадно - онда бисмо се ослободили 

највећег дела наше свакодневне досаде... 

(Дејвид Лоренс, Тајне феникса, Рад, 

1977.стр.104-106) 

 

 

 

 

Послован човек 

 На четвртој планети живео је посло-

ван човек. Тај је био толико заузет да чак ни 

главу није подигао када је мали принц сти-

гао. 

- Добар дан, рече му овај. Ваша цига-

рета се угасила. 

- Три и два су пет. Пет и седам су два-

наест. Дванаест и три петнаест. Добар дан. 

Петнаест и седам су двадесет и два. Два-

десет и два и шест двадесeт осам. Немам 

времена да је поново запалим. Двадесeт и 

шест и пет су тридесет и један. Уф! То дакле 

чини пет стотина један милион шест стотина 

двадест и две хиљаде седам стотина тридест 

и један. 

- Пет стотина милиона чега ? 
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- Шта? Још увек си ту? Пет стотина је-

дан милион....не знам више... Имам толико 

посла! Ја сам озбиљан човек и не бавим се 

будалаштинама. Два и пет су седам... 

- Пет стотина један милион чега? по-

нови мали принц који никада у свом животу 

није одустајао од питања које би једним по-

ставио. 

Пословни човек подиже главу: 

- За педесет четири године колико ста-

нујем на овој планети, узнемирили су ме са-

мо три пута. Први пут је то било пре два-

десет две године, кад је неки гундељ пао 

богзна откуда. Правио је страшну буку и ја 

сам четири пута погрешио у сабирању. Дру-

ги пут је то било пре једанаест година када 

сам оболео од реуме. Недовољно се крећем. 

Немам времена да тумарам. Ја сам озбиљан 

човек. Трећи пут...ето сада! Рекао сам дакле 

пет стотина један милион... 

- Милион чега? 

Послован човек схвати најзад да нема 

наде да ће га оставити на миру: 

- Милион тих стварчица које се поне-

кад виде на небу. 

- Мушица? 

- Ма не, стварчица које блистају. 

- Пчела? 

- Ама не. Златних стварчица над који-

ма сањаре дангубе. Али ја сам озбиљан чо-

век! Ја немам времена за сањарење. 

- Ах! Звезда? 

- Да, тако је. Звезда. 

- И, шта ти радиш са пет стоти-

на милиона звезда? 

- Пет стотина један милион чест 

стотина двадест две хиљаде седам 

стотина тридесет и један. Ја сам оз-

биљан човек, и тачан. 

- И шта радиш с тим звездама? 

- Шта радим с њима? 

- Да. 

- Ништа. Оне су моје. 

- Звезде су твоје? 

- Да. 

- Али ја сам већ видео једног 

краља који... 

- Краљеви немају својине. Они 

владају над нечим. А то је велика разлика. 

- Чему ти то служи што су звезде тво-

је? 

- То ме чини богатим. 

- А чему ти служи што си богат? 

- Да купим друге звезде, ако их неко 

пронађе. 

(Антоан де Сент Егзипери, Мали принц, 

Просвета, 1965. стр.37-38)  

 

 

2.8.4. Новац 
 

 

Изопачавајућа сила нoвца и Шекспир 

Пошто новац поседује својство да све 

купује, пошто поседује својство да присваја 

све предмете, он је, према томе, управо 

предмет чији је посед од еминентног значаја. 

Универзалност његовог својства је свемоћ 

његовог бића; стога он важи као свемоћно 

биће. Новац је посредник између нужде и 

предмета, између живота човечјег и 

средстава за живот. Међутим, оно што ми 

пружа мој живот, то ми пружа и постојање 

других бића за мене. То је за мене други 

човек. 

 
Ког врага! Разуме се, руке и ноге 

и глава и задњица, то је твоје! 

Но све што имам за насладе многе,  

што уживам-зар то није моје? 

Могу ли платити шест ајгира, 

хитрину њину својих зват могу. 

Јурим као ђидо, куд срце бира,  

као да имам двадесет четири ногу. 

(Гете, Фауст ) 
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Оно што ми је помоћу новца 

приступачно, оно што могу да платим, то 

јест оно што новац може да купи, то сам ја 

сам, власник новца. Колика је моћ 

новца, толика је моја моћ. Својства 

новца су моја својства, својства и 

моћи власникова. Оно што јесам и 

могу, према томе нипошто није 

одређено мојом индивидуалношћу. 

Ја јесам ружан, али могу да купим 

себи најлепшу жену. Према томе, 

ја нисам ружан, јер је дејство 

ружноће, њену одбојну силу 

уништио новац. Ја сам по својој ин-

дивидуалности - хром, али новац 

ми прибавља двадесет и четири но-

ге; према томе, нисам хром. Ја сам 

неваљао, непоштен, несавестан чо-

век, без духа, али новац се цени, па, према 

томе, и његов власник. Новац је највише 

добро, према томе, и његов власник је добар; 

новац ме уз то ослобађа труда да будем не-

поштен, према томе претпоставља се да сам 

поштен; ја сам без духа, али новац је ствар-

ни дух свих ствари, како би онда његов влас-

ник био без духа? Уз то он још може себи да 

купи духовите људе, а зар онај ко у својој 

власти држи духовите није духовитији од 

духовитога? Зар ја који новцем могу да пос-

тигнем све што људско срце зажели немам 

све људске способности? Зар, према томе, 

мој новац не претвара све моје слабости у 

њихову супротност? 

Ако је новац спона што ме везује за 

људски живот, за друштво, спона која ме по-

везује с природом и с људима, зар новац ни-

је спона свих спона! Зар он не може да раз-

решује и везује све споне? Зар он зато није и 

свеопште средство растављања! Он је прави 

деобени новчић као и право средство везива-

ња, он је галванохемијска сила друштва. 

(Карл Маркс, Фридрих Енгелс, О 

књижевности, приредио Света Лукић, 

Просвета,1978, 30-32. стр.) 

 

 
 

 

Злато? Скупоцено, искраво, црвено злато? 

Не. Богами, нисам залуд преклињао, 

толико од њега чини црно белим, 

ружно лепим, а зло добрим чини. 

Старо младим, плашљиво храбрим, 

а подло племенитим 

 

Оно мами...жреца од олтара, 

болесном отима јастук испод главе; 

овај црвени роб чак дреши и везује 

посвећане везе; благосиља проклетство; 

чини кугу љупком, стиче лопову част 

и даје звање, пошту, угледно место 

у већу сенатора; процвалој удови 

он доводи младе просце; 

од бола и рана отровно гнојну, 

одагнану с гађењем, подмалађује као мелем, 

и мајском опчињава магијом. Проклети 

метале, 

ти одвратна дрољо што заводиш људе 

и народе залуђујеш чаром 

Ти слатки краљеубицо, племенити расколниче 

сима и оца! Сјајни оскврнитељу 

најсветијег бога химена! Храбри Марсе! 

Вечно цватући, нежно вољени заводниче, 

што црвеним сјајем својим топиш свештени 

снег 

на чистом крилу Дијане! ти видљивво 

божанство, 

што неразлучно спајаш немогушности 

и силиш да се љубе! 

О, пробни камене срдаца! 

говорип сваким језиком и за сваку сврху! 

Замисли, буни се роб твој, човек! 

Помети их силом помамном, и раздором 

уништи, 

да звериње царство завлада светом овим! 

(Шекспир, Тимон Атињанин) 
 

 

 

 

Извори незадовољства 

Ако погледате прво свој социјални и 

економски положај - ако сте занатлија или 

земљорадник, радник, трговац, лекар, једном 

речју човек који живи од свога труда, изузев 

оних којима је омогућено данашњим по-

ретком да без рада могу живети, ви осећате 

да се сви ваши напори, стремљења и жеље, 

оправдани и чисти, сукобљавају са једним 
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немолосрдним, бесмисленим, безверним и 

бескарактерним господарем - новцем. 

Ако сте земљорадник, посејали сте 

земљу и очекујете жетву. Ако роди много 

пшенице, то вам неће ништа помоћи: много 

пшенице - мало новца. Многи људи 

гладују, а код вас има хране која се 

ипак не тражи. И тако, и они гла-

дују и ви не добијате довољно да 

одговорите својим обавезама. Из-

међу вас и ових других је - новац. 

Ви сте радник, хтели би да 

радите, могли би да радите, а посла 

има колико ваше очи виде. Ако 

погледате путеве, реке канале, 

руднике, творнице, шуме - свуда 

има потребе, а и ви бисте хтели да 

радите, да на тај начин поштено 

себе и своје одржите, да одгојите 

своју децу. Али и ту је пара - новац. 

Занатлија сте, ви сте научили да чести-

то радите, да прерађујете сировину. Али се 

ваша роба не тражи, а поред вас пролазе го-

ли и боси којима би ваше прерађевине 

требале. Између вас и њих - новац. Ви 

произвели - не можете да продате; онај без 

новца - не може да купи. 

И тако редом у свету. Нико од тога 

гвозденог закона да буде слободан. Чак и 

они, којима та владавина новца данас 

користи, сутра могу осетити другу страну, 

сутра могу видети да нису ни они господари, 

већ новац, који и над њима своју гвоздену 

владавину јоште како може да испољи. У тој 

владавини новца, разуме се, купује се све. 

Нема људског позива, нема људске врлине 

која нема своју цену. Појединци покушавају 

да се уздигну изнад тога, али опште мерило 

је оно што пада у очи, и о томе овде говори-

мо. 

Људи су свесни свог дубоког пада, а 

осећају му страшне економске последице. И 

та свест о данашњој стварности и осећање 

њене штетности, бесмислености и моралног 

унижења изазива струјања и покрете. Тражи 

се како би се с таквим поретком требало 

прекинути, не би ли се дошло до једнога ко-

ји би боље одговарао природи човечјој и ње-

говим стремљењима. 

Човек и човечност су престали да буду 

мерило у савременом животу; новац је ме-

рило. Да ли ће се нешто радити или неће, не 

одређује потреба човекова, већ новац. Кад се 

нешто ради што штети људима, што је за 

њих убитачно - узрок је опет - новац. Зато 

има огромних и истинских потреба у свету, 

незадовољених и других који се на штету 

човечанства задовољавају, јер није у питању 

стварна потреба човекова - већ новац. 

(Димитрије Љотић, Одабрана дела, 1. књига, 

Минхен, 1981, 129-130. стр.) 
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Наставна тема 2.9. 

Политика и политичке установе 
2.9.1. Држава 

 

Како настаје држава? 

Прва заједница од више домаћинстава 

настала ради трајне потребе јесте село. Изг-

леда да је село углавном настало природним 

расељавањем породице. Становнике села не-

ки називају децом по млеку или де-

цом деце. Потпуна заједница од ви-

ше села која је, да тако кажем, пос-

тигла највиши степен самодовољ-

ности јесте држава; она настаје ра-

ди одржања живота, а постоји ради 

срећног живота. Стога свака држа-

ва настаје по природи исто као и 

првобитне заједнице. Јер држава је 

циљ тих заједница, а природа не-

чега представља његов циљ. Оно, 

наиме, што је свака ствар по завр-

шеном развоју, то називамо њеном 

природом, на пример човек, коњ, 

кућа. Уз то сврха због које је нешто 

насилно представља највиши циљ. 

А самодовољност је и циљ и највеће добро. 

Из овога је дакле јасно да држава нас-

таје по природи и да је човек по природи 

друштвено биће, а онај ко због своје приро-

де, а не случајем, стоји ван друштвене зајед-

нице или је рђав или је бољи од људи, као 

онај коме Хомер упућује овај прекор - "без 

својте, без закона, без огњишта". Такав чо-

век по природи жели рат, будући да је усам-

љен и препуштен игри случаја. 

Јер у односу на остале животиње једи-

но је људима својствено да имају осећање 

добра и зла, правде и неправде и друга осе-

ћања истога реда. Људска заједница ствара 

породицу и државу. А држава је по својој 

природи изнад породице и сваког од нас по-

јединачно, јер је целина нужно важнија од 

делова. Ако се целина разори не постоји ви-

ше ни нога ни рука, постоји само исти назив 

који се може применити и када је у питању 

рука од камена; јер рука одвојена од тела би-

ће слична каменој. Јасно је, дакле, да држава 

настаје по природи и да је важнија него поје-

динац. Ако појединац издвојен из целине 

није сам себи довољан, односиће се према 

целини као и други њени делови. А онај ко 

не може да живи у заједници или коме ни-

шта није потребно јер је сам себи довољан, 

није део државе, те је или звер или бог. У 

свим људима, дакле, постоји природна теж-

ња за таквом заједницом и онај који ју је пр-

ви основао зачетник је највећег добра. И као 

што је човек, када достигне свој пуни развој, 

најбоље од свих живих бића, тако је без за-

кона и правде најгоре од свих - јер наору-

жана неправда је нешто најстрашније. 

(Аристотел, Политика, Бигз, 5-6. стр.) 

 

 

 

 

Хобс о узроцима и постанку државе 

Крајњи циљ, сврха или намера људи који 

по природи воле слободу и господство над други-

ма, кад уводе та ограничења над самима собом, у 

којима их видимо да живе у државама, јест брига 

за властито одржање и, преко тога, за смиренији 

живот, тј. настојање да изађу из оног бедног ста-

ња рата до кога нужно доводе прирођене људске 

страсти, ако нема никакве видљиве силе да их др-

жи у страхопоштовању и да их страхом од казне 

веже да извршују своје обавезе и поштују оне 

природне законе који су из-

ложени у четрнаестој и пет-

наестог глави. 

Једини пут да се осну-

је таква заједничка власт ко-

ја би била у стању да их 

брани од најезде странаца и 

узајамној неправди и оси-

гура их тако да се својом 

властитом радиношћу и 
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плодовима земљe могу прехранити и задовољно живети је тај 

да сву своју власт и снагу пренесу на једног човека или на 

скупину људи, који ће, већином гласова, све своје воље свес-

ти на једну. 

"Одричем се свог права владања самим собом и прено-

сим га на овог човека или на ову скупину људи, ако се и ти 

одрекнеш свога у његову корист и ако на исти начин санкци-

онишеш све његове поступке". 

Тада се мноштво, које 

је тако уједињено у једној 

личности, зове држава, ла-

тински civitas. 

(Гајо Петровић, Енглеска 

емпиристичка филозофија, 

164. стр.) 

 

 

 

 

Држава је производ и израз непомирљивих класних супротности 

Држава, дакле, не 

постоји одвајкада. Било је 

друштава која су излазила 

на крај и без ње, која нису 

имала ни појма о држави и 

државној власти. На од-

ређеном ступњу економс-

ког развоја, који је био 

нужно повезан с расцепом 

друштва на класе, држава 

је услед овог расцепа по-

стала нужност. Сад се 

приближавамо брзим ко-

рацима развојном ступњу 

производње на коме постојање тих класа не само 

што ће престати да буде нужност, већ ће постати 

стварна сметња производњи. Оне ће нестати исто та-

ко неминовно као што су раније настале. С њима ће 

неминовно нестати и држава. Друштво које ће изно-

ва организовати производњу на основу слободне и 

једнаке асоцијације произвођача, преместиће целу 

државну машину тамо где ће јој тада бити место: у 

музеј старина, поред коловрата и бронзане секире. 

(Фридрих Енгелс, Порекло породице, приватне 

својине и државе, Изабрана дела, 2, стр. 312) 

  

 

 

 

Теорије силе 

Држава није настала из "потребе зајед-

ничког живота", као што мисли Платон; она 

није "творевина природе", како му одговара 

Аристотел; и нема in specie, као што 

објашњава Aucilon, "исто по-

ријекло које имају језици". Посве је 

неисправно кад он узима да су се - 

"као што се језици рађају и разви-

јају сами од себе из потребе и спо-

собности људи да свoје мисли и ос-

јећаје саопштавају - развиле и др-

жаве из потребе и нагона за удру-

живањем"; држава није ни "un droit 

gouvernemental de plusieurs menages 

et de ce qui leur est commun avec 

puissance souveraine" (Бодин); др-

жава није настала ни ради тога да 

докрајчи "bellum omnium contra 

omnes", као што је мислио Хобс и 

многи после њега; држава није ни 

последица "contarat social", као што су већ 

давно пре Русоа веровали Гроциус, Спиноза 

и Лок; држава је можда "средство за вишу 

сврху, да се оно чисто људско у народу 

развије у непрестаном складном напретку", 

као што је тврдио Фихте; али држава нема те 

сврхе, нити је у ту сврху настала нити ће се 

у ту сврху одржати; држава није ни 

"апсолутно", као што вели Шелинг, а још 

мање "збиљност моралне идеје, морални дух 

као очевидна, себи самој јасна, 

супстанцијална воља, која себе сама 

помишља и зна, и то, што зна, изводи", како 

то Хегел тврди једнако лијепо као и јасно. 

Не можемо одобрити ни Сталу кад државу 

назива "моралним царством људске за-

једнице" и, "дубље посматрано, божанском 

институцијом"; ни Марку Тулију Цицерону 

кад пита: "Quid est enim civitas nisi iuris 

civitas"? И још мање његовом следбенику 

г.Савињију кад у настанку државе гледа не-

ку врсту "правне творевине, уоште највиши 

ступањ стварања права", а саму државу де-

финише као "отелетворену појаву народа". 

Слично приказује Бланши државу као "на-

родну личност" и тиме уводи низ оних тео-
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ретичара који државу или друштво или ма 

какву мешавину оба проглашавају "надор-

ганизмом", што је исто тако неодрживо 

схватање као и тврдња Сер Хенрија Мајнеа 

да се држава развила из породице преко ро-

да и братства и племена. Држава није ни "за-

једништво", као што прихвата правник Је-

линек. Стари се Бомер приближио истини 

кад је рекао да "denique regnorum praecipi-

norum ortus et incrementa perlustrans vim et 

latrocinia potentiae initia fuisse apparebit", а 

ипак је Кери на погрешном путу кад државу 

сматра основном на разбојничкој чети која 

се својим сународницама наметнула за гос-

подаре. У гдекојој се од ових изјава крије ве-

ћи или мањи делић истине, али потпуне ис-

тине нема ниједна, а већином су сасвим по-

грешне. 

Шта је, дакле, држава у социолошком 

смислу? 

Држава је по свом постанку сасвим, а 

по свом бићу у првим степенима живота го-

тово сасвим друштвена уредба што ју је по-

бедничка људска гомила наметнула побе-

ђеној људској гомили с једином сврхом да се 

уреди власт прве над другом и да се обезбе-

ди против унутрашњих устанака и вањских 

нападаја. И власт нема никакве друге конач-

не сврхе него економско искоришћавање по-

беђених по победницима. 

Франц Опенхајмер 

(Руди Супек, Херберт Спенсер и биологизам 

у социологији, Загреб, 1987, 276-277. стр.) 

 

 

 

 

Држава као чувар цивилизације 

Међутим, држава је данас све јача, а 

породица преживљује опасно претварање 

домаћег огњишта у кућу у којој се негују 

пси уместо деце. Људи и жене сад се паре, а 

понекад имају и пород. Али, то парење није 

увек брак, нити се у браку увек постаје ро-

дитељем. Родитељи често не васпитавају 

своју децу. Слободна љубав и развод скра-

ћују брак, проналасци десеткују 

број рађања деце, школа одузима 

дете матери, а држава одузима оцу 

власт над децом. Учитељ и поли-

цајац се боре да одрже негдању 

дисциплину у кући. Поред тога, ин-

дустрија замењује земљорадњу, а 

појединачни рад се замењује зајед-

ничким обрађивањем земље. Поје-

диначног гласача потискује: сеоска 

задруга, варошки збор, "руски мир", 

и други облици политичке органи-

зације, у којој породицу више не за-

ступа њен домаћин. Од некадањих 

устaнова остају само собе за спава-

ње и непоуздано осећање које везује човека 

за жену, а синове и кћери за огњиште њихо-

ве младости. Цео терет одржавања друшт-

веног поретка прешао је само на државу. 

Али, је ли држава тако јака, јесу ли 

њени економски и морални темељи толико 

чврсти, да она сама може да понесе сву од-

говорност за чување, увећавање и преноше-

ње раснога наслеђа у знању, моралу и умет-

ности, које представља језгро и ткиво циви-

лизације? Да случајно држава, због своје са-

дање политичке машинерије, не пада ауто-

матски у руке људи другостепене, па и тре-

ћестепене вредности? А за те људе знање је 

право проклетство, а уметност нека страна 

тајанственост. Херберт Хувер је изузетак, и 

ми не можемо никад да му будемо на томе 

довољно благородни. Зашто највећим градо-

вима у Америци управљају њихови нај-

ситнији грађани? Зашто пут ка власти води 

преко "организације" без државништва, без 

родољубља и без свести? Зашто су примања 

мита, крађа гласова и утаја јавних фондова 

толико распрострањени, да никаква јавност 

не може код народа да изазове незадовољст-

во и да га крене против тога? Зашто је данас 

владин главни задатак да сузбије или штити 

злочин и да спрема рат код толиких уговора 

о миру? Зар црква и породица треба да усту-

пе тој установи дужност чувања цивилиза-

ције? 

(Вил Дурант, Огњишта мудрости, 

Прометеј, 1991, 373. стр.) 
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Они, који воде народ, не воде него га заводе - шта ћеш чинити с њима, Господе мој? Зава-

ђују народ ради своје користи, и кад се народ збуни и узбуни, они се измичу са власти и у миру 

јеу излагану добит. Криве своје противнике, а иду стазама њиховим. Од њихове галаме мудраци 

не долазе до речи. 

Ласкају глупаку и насилнику само да дођу до првих места. Посведневно пишу књиге и 

објавују зло својих сродника, да би скрили своје зло. 

Не уче народ истини, него га хране лажју округлу годину. 

Немоћни су да учине правду народу, него га застрашују плашећи га гором неправдом прош-

их времена. 

Харају за себе и пријатеље своје, јер знају, да неће дуго. 

Шта ћеш чинити с њима, праведни Господе ? 

Владика Николај 

 

2.9.2. Политика 
 

 

Политика и љубав 

 

Времи ни рата нити мира 

будућност нејасна и бурна, 

политика се у све дира 

ни љубав није сигурна. 

 

Политика јој расти не да, 

а љубав плаха као дијете, 

тек зачуђена гледа, гледа, 

како се мрежа плете. 

 

Ох, овај невесели куплет, 

мудрост из уста забављача, 

ал њему чини се опет 

да љубав мора бити јача. 

 

Политика жртве не бира, 

следећи тко је ко ће знати, 

ал враг ми опет не да мира 

љубав јој може на пут стати. 

 

Ох, овај невесели куплет, 

Мудрост из уста забављача, 

Ал њему чини се опет 

да љубав мора бити јача. 

 

Вријеме ни рата нити мира, 

Будућност класна или расна, 

Смрт посвуда већ ординира, 

А љубав сумњива, безгласна. 

Арсен Дедић 

  

 

 

 

 

Политика као позив 

Али, какав је стварни однос између 

етике и политике? Да ли је тачно да етика и 

политика немају баш ничег заједничког, као 

што се каткад каже? Или је тачно обрнуто, 

да иста етика важи за политичко делање као 

и за свако друго? Често се мисли да се ове 

две тврдње међусобно искључују и да само 

једна од њих може бити тачна. Али, да ли је 

истина да било која етика на свету може по-

ставити захтеве истог садржаја за еротске и 

пословне, породичне и службене односе, за 

односе према брачном другу, пиљарици, си-

ну, супарнику, пријатељу или оптуженом? 

Може ли за етичке захтеве који се поставља-

ју политици стварно бити без икаквог знача-

ја то што се она служи једним сасвим специ-

фичним средством, какво је моћ која има за 

собом насиље? 

Беседа на гори - то јест апсолутна ети-

ка јеванђеља - много је озбиљнија ствар него 

што верују они који ове заповести радо по-

мињу. С њом се не може збијати шала. За њу 



 Специфичности социолошког проучавања друштва 

84 

важи оно што је речено за принцип узроч-

ности у науци: то није кочија која се може 

по вољи зауставити да би се у њу ушло или 

из ње изашло. Њен смисао је само у овом: 

све или ништа. Ко то није схватио, тај је 

промашио оно најважније. Као онај 

богати младић за кога је речено: 

"Отишао је тужан, јер је имао ве-

лико богатство." Јеванђелска запо-

вест је безусловна и недвосмислена: 

подај све што имаш, апсолутно све. 

На то ће политичар рећи да је то у 

друштвеном погледу бесмислена 

заповест, све док је не прихвате 

сви. Због тога је он за порезе и кон-

фискације - једном речју за принуд-

но регулисање односа између људи. 

Међутим, суштина етичке заповес-

ти је у томе што се уопште не инте-

ресује за друштвене последице. Или 

узмимо за пример заповест: "пружи и други 

образ". Ова заповест је безусловна и не пита 

откуд другоме право да удара. Очигледно, то 

је етика без достојанства - изузев за свеца. А 

то значи: човек мора 

бити светац у свему, 

бар што се тиче наме-

ре, мора живети као 

Исус, апостоли, свети 

Фрања и њима слични. 

Само онда ова етика 

има смисла и представ-

ља израз његовог дос-

тојанства. Иначе, ни-

шта од свега тога. Јер 

кад се у складу са 

акосмичком етиком 

љубави каже: "Не опири се злу силом", онда 

за политичара важи обрнут став: "Злу треба 

да се одупреш силом, иначе ћеш бити одго-

воран због тога што се зло у свету пове-

ћава"... 

Морамо себи јасно предочити да се 

свако делање које је етички усмерено може 

руководити једном од двеју битно разли-

читих и непомирљиво супротних максима - 

оно може бити усмерено према етици чисте 

воље или према етици одговорности. На-

равно, то не значи да је етика чисте воље ис-

то што и одсуство одговорности, а етика од-

говорности исто што и одсуство чисте воље. 

Није реч о томе. Али постоји супротност ду-

бока као понор између делања које се ру-

ководи максимом етике чисте воље - која у 

религиозном облику гласи: "Хришћанин чи-

ни оно што је право, а успех оставља Богу" - 

и делања које се руководи максимом етике 

одговорности - која налаже човеку да узме у 

обзир последице свог делања које се могу 

предвидети. 

Али ни тиме проблем није исцрпен. 

Ниједна етика на свету не може заобићи чи-

њеницу да је у многим случајевима пос-

тизање добрих циљева скопчано с употре-

бом етички сумњивих или бар опасних 

средстава, као и с могућношћу или вероват-

ноћом рђавих пропратних последица. И ни-

једна етика на свету не може да каже кад и у 

ком обиму етички добар циљ оправдава 

етички опасна средства и пропратне после-

дице. 

Насиље је најважније средство поли-

тике. Сваки ко пактира с овим средством ра-

ди постизања било каквих циљева - а то чи-

ни сваки политичар - изложен је специфич-

ним последицама. То нарочито важи за бор-

ца за веру, било да је овај религиозан човек 

или револуционар. Узмимо спокојно за при-

мер наше доба. Ко хоће насиљем да оствари 

апсолутну правду на 

земљи, тај мора имати 

следбенике., то јест 

апарат састављен од 

људи. Овом апарату он 

мора ставити у изглед 

извесне нужне унут-

рашње или спољашне 

награде - небеску или 

земаљску надницу - 

иначе неће функцио-

нисати. У условима 

модерне класне борбе, 

унутрашње награде се састоје у задовољењу 

мржње и жеље за осветом и у задовољењу 

лажне етичке потребе за тим да се има право 

и да се противници оклеветају као јеретици. 

У спољашне награде спадају: пустоловина, 

победа, плен, моћ и пљачка. Вођа и успех 

његове ствари у потпуности зависе од тога 

како овај апарат функционише. Према томе, 

пресудну улогу имају побуде апарата, а не 

побуде којима се вођа руководи. Јер он мора 

трајно обезбедити својим следбеницима - 

црвеној гарди, шпијунима и агитаторима - 

поменуте награде. Шта он под тим условима 

стварно може постићи, није у његовој моћи, 

већ то одређују побуде његових следбеника, 

које су са етичког становишта обично ниске. 

Ово је могуће обуздати само уколико мањи 

део следбеника - јер никад се није догодило 
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да то буде већина - поштено верује у лич-

ност вође и одушевљава се његовим поду-

хватом. Али ова вера, чак и кад је субјектив-

но најпоштенија, у врло великом броју слу-

чајева служи само као етичко оп-

равдање жеље за осветом, моћи, 

пленом и пљачком. У томе се не 

смемо заваравати лепим речима. Јер 

материјалистичко схватање истори-

је није кочија на коју се по вољи мо-

жемо попети и она се не може заус-

тавити ни пред носиоцима рево-

луције. После емоционалне револу-

ције долази традиционалистичка ру-

тина свакодневног живота. Муче-

ник за веру, а пре свега сама вера 

нестају или, што се још чешће до-

гађа, постају саставни део конвен-

ционалне фразе скучених и кратко-

видих политичких техничара.  

Онај ко хоће да се бави политиком, а 

нарочито онај који политику схвата као по-

зив, мора себи предочити ове етичке пара-

доксе и мора знати да је одговоран за оно 

што сам може постати под притиском тих 

парадокса. Понављам: он се упушта у однос 

с дијаболичким силама које вребају у сваком 

насиљу. Велики виртуози акосмичке љубави 

према човеку и доброти, било да потичу из 

Назарета или Асисија или са дворова ин-

дијских краљева, нису се служили политич-

ким средствима насиља. Њихово царство ни-

је било "од овога света", па ипак они су де-

ловали и делују у овоме свету. 

Зацело, политика се води главом, али 

сигурно не само главом. У томе поборници 

чисте воље имају право. Али никоме се не 

може прописати да ли треба да прихвати 

етику чисте воље или етику одговорности, и 

кад једну а кад другу. Али је неизмерно по-

тресно кад један зрео човек - који стварно и 

целом душом осећа одговорност за после-

дице свога делања, у једном тренутку каже: 

"Друкчије не могу, ево ме". То је нешто ис-

тински људско и дирљиво. Јер свако од нас 

који није у души мртав може се било кад на-

ћи у таквом положају. Утолико, етика чисте 

воље и етика одговорности нису апсолутне 

супротности, већ се међусобно допуњавају. 

И тек обе ствари заједно чине правог човека, 

онога за кога се може рећи да је позван да се 

бави политиком. 

Политика значи упорно и лагано бу-

шење чврстих дасака, и то са страшћу и од-

мереношћу. Сасвим је тачно, и то потврђује 

читаво историјско искуство, да човек никад 

не би достигао оно што је могућно кад не би 

стално изнова посезао за оним што је немо-

гућно. Али онај ко то може, тај мора бити 

вођа, и не само вођа, већ и херој у сасвим 

обичном смислу речи. А они који нису ни 

вође ни хероји, морају се већ сада наоружати 

оном срчаношћу која може да издржи про-

паст свих нада, иначе неће имати снаге да 

спроведу у дело ни оно што је данас могућ-

но. Само онај који сигурно зна да се неће 

разбити због тога што је са његовог стано-

вишта свет одвећ глуп и прост за оно што он 

хоће да му пружи, тако да свему томе може 

да каже: "ипак"! - само је тај позван да се ба-

ви политиком. 

(Макс Вебер: Политика као позив, из књиге 

Михајла Ђурића Социологија Макса Вебера, 

стр. 209-222) 

  

 

 

 

Како владаоци треба да држе реч 

Опште је познато да је за сваку похвалу владалац 

од речи, који се чита као отворена књига и не служи се 

лукавством. Но из искуства знамо да се у данашње 

време велика дела учинили владаоци који нису водили 

много рачуна о задатој речи, који су вешто знали да 

обмањују људе и који су, најзад, побеђивали оне који су 

се поуздавали у њихову часност. Треба, дакле, да знате 

да постоје два начина борбе: један законским путем, 

други силом. Први је својствен човеку, други животи-

њама. Но како често први није довољан, треба прибећи 

другом. Према томе, владалац треба да уме да се понаша 

као животиња и као човек. Стари писци су овоме 

увијено учили владаоце 

кад су писали како су 

Ахилеј и многи други вла-

даоци били поверени кен-

тауру Хирону, који је тре-

бало да их одгаји на њему 

својствен начин. Тиме су 

хтели да кажу да су вла-

даоци, пошто им је учи-

тељ био полуживотиња и 

получовек, морали да бу-

ду и једно и друго, зато 
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што једно без другог није дуготрајно. Пошто, дакле, влада-

лац треба добро да подражава животињу, он мора знати да се 

увуче у кожу и лисице и лава, јер се лав не уме да брани од 

замке, ни лисица од вука. Требе, дакле, бити лисица па по-

знавати замке и лав па плашити вукове. Онај ко уме само да 

буде лав, не позна свој занат. Стога мудар владалац не треба 

да буде од речи кад му то не иде у рачун и кад се промене 

околности у којима је дао реч. 

(Макијавели, 

Владалац, Рад, Београд, 61-

62. стр.) 

 

 

 

 

Политика и морал 

Велики је број честитих грађана који 

су се помирили давно са мишљу да политика 

нема везе са моралом. 

Нас не чуди то толико. Много више 

нас чуди како после тога могу мирно да спа-

вају. 

Јер, политика је, у ствари, управљање 

државом и народном судбином. Честити љу-

ди брижљиво управљају својом имовином, 

нежно подижу своју децу, родољубиво ис-

пуњавају своју дужност према домовини. 

Тим својим бригама и нежностима испуња-

вају цо свој живот и сваки дан у њему. Али, 

државна и народна судбина су много веће 

ствари, јер све њихове бриге и нежности, ако 

држави и народу буде ишло рђаво, слистиће 

као стихија зла коб док се оком трене. 

Зато, уколико је неко бриж-

љивији према своме дому, нежнији 

према својој деци, тим више мора 

да има у памети питање: како се 

управља мојом домовином? И не 

само од судбине домовине зависи 

његова имовина и његова деца него 

и они без имовине и они без деце, 

везани су више, него што би се то и 

на први поглед рекло, судбином 

своје државе и народа. 

Јер, сигурно неће бити без-

брижни ти исти честити, нежни и 

родољубиви грађани ако сазнају да 

је чувар њиховог имања непоуздан 

човек, или васпитач њихове деце порочан 

наставник. А овде су као што смо рекли, 

много веће ствари у питању. 

И зато баш онај, који је рекао да по-

литика, по правилу, нема везе са честитошћу 

и после тога мирно спава, нека зна да је нај-

небрижљивији домаћин и најбездушнији 

отац који се може замислити. 

Ми не говоримо овде о потреби чести-

тости са гледишта апсолутног надземаљског 

морала. Мада верујемо да нема ствари на 

земљи која се не би тицала највиших небеса, 

с тог гледишта о том питању нећемо го-

ворити. То јест, могу ли се, на крају крајева, 

у политици постићи добри резултати ако се 

пренебрегну они закони морала, који обичан 

грађанин у свом свакидашњем животу мора 

да испуњава ако неће да дође у сукоб са 

строгим законима државним... 

У дому где родитељи живе у међу-

собној лажи, шта мислите чиме ће деца, хра-

њена лажју родитељима узвратити? Разуме 

се лажју. Не може бити друкчије у државној 

заједници. Државни управљачи видеће у 

свим случајевима, где држава треба да се ос-

лони на грађане и њихове грађанске врлине-

како тих врлина, које су се парадама лако 

испољавале - нема. Ни службеници неће ис-

крено поверену дужност вршити, јер лаж за-

сићује целу атмосферу и њеном утицају сас-

вим су недовољне препреке "правила служ-

бе", - кад сви људи знају када се толика дру-

га правила, већа и важнија од "правила 

службе", које су њихови претпостављени по-

вредили. 

Највећи део човечанства верује да је 

морал откривен с неба. Ми, ипак мислимо, и 

кад тако не би било, да би морални закон 

био пронађен у самој природи ствари. При 

сваком брижљивијем испитивању би се ут-

врдило да пут честитости, ипак најсигурније 

води повољним резултатима. Да управо нај-

боља економија живота народног, захтева 

поштовање моралних прописа. 

Зато је народ, из свог исконског 

искуства, исклесао ону дубоку реч: "Правда 

држи земљу и градове." 

(Димитрије Љотић, Одабрана дела, Минхен, 

1990, 28-33. стр.) 
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Основи стваралачке политике 

Један од првих основа стваралачке 

политике је мудрост. Мудрост можда није 

највиша, али свакако најређа политичка вр-

лина... Политичка врлина је политички укус, 

нека врста основног органа за разликовање 

политичких вредности, аката, поступака, ин-

туиција, чијом се муњевитом, неразмиш-

љајном и предразмишљајном увиду 

отвара најскритија суштина поли-

тичке стварности. У испреплетаном 

и тврдом чвору политичких миш-

љења и збивања политички мудрац 

види намах, у магновењу, најбитни-

је. 

Пробити љуштуре некад као 

камен чврсте, домоћи се једра по-

литичке материје, разазнати на пре-

чац тежиште политичке ситуације, 

као на језику проценити горко и 

слатко, вредност и невредност по-

литичког момента, ето то је поли-

тичка мудрост. 

Блиска овој врлини, блиска као дар, 

као талент, јесте политичко провиђење. 

Мудрост без политичке провиденције ма-

ло значи. Док је мудрост везана 

за политички актуалитет, 

политичка провиденција 

везана је за будућност. 

Без провиденцијалног 

акта, без видовитог по-

нирања у будућност 

политичка мудрост ма-

ло значи. Политичка му-

дрост сама за себе је па-

сивна, узета, непокретна, 

јер је аутархична, самодовољна. 

Просецати сутрашњицу, предвиђати до-

гађаје постулат је сваког плодоносног и ак-

тивистичког стројења судбине. У провиден-

цији се највише огледа божанска моћ у чове-

ку. 

Политичко знање улази у ред политич-

ких врлина. Oво се знање, природно, не цр-

пи из књига. Њега чак немају, нити су га 

имали велики философи политике. Нико та-

ко сјајно није писао о држави и државнику 

као Платон, Макијавели, Хегел, па опет нико 

није био даље, и поред свих горњих насто-

јања, од тајне конкретних политичких успе-

ха као они... Ово знање захита у саме корене 

сазнајних предмета, иде у дубину. Оно веже 

политичку мудрост и политичко провиђење. 

Оно их систематише, усклађује, уцељује. 

Оно је блиско акцији, ако није већ само ак-

ција. Руски философи су ову врсту знања на-

зивали "вољовиј разум", а немачки "Ver-

nunftwille", воље ума. 

Врлином политичког знања, које у 

сваком сазнајном лавиринту држи његов пу-

токазни кончић, близу смо крупној политич-

кој врлини саме политичке акције. Ова је 

плод претходних врлина. Aко политичко де-

ло као резултанта политичке акције која но-

си у себи спектар свих политичких врлина 

изостане, онда је све узалуд. Политички уто-

пизам настаје где политичка плодоносност 

престаје. Нигде дело не краси конац као у 

политици. Неовлапоћени политички прин-

ципи сањарије су као што су голи политички 

резонери и контемплатори - сањала. Али на-

стаје питање: када сва цветања политичких 

врлина замећу свој плод? Одговора на то 

нема... Зато сваки политичар делује ван 

сваке типике. Његов инструментариј је 

бесконачан. Јер су ситуације 

у разноврсности својој 

бесконачне. 

Да споменемо 

још једну политичку 

врлину која и претхо-

ди и следи, свим оста-

лим политичким врли-

нама, чији индекс овде 

не можемо исцрпети. То 

је политички етос. Полити-

ка је блистава и заводљива игра 

која све мускуле целокупног бића поли-

тичара баца, завитлава у покрет. Тешко оном 

политичару који изгуби равнотежу! По-

литички дилетанти, којих је досад и сада нај-

више, не разумевајући вихор и магију поли-

тичког плеса, покушавали су и покушавају 

да се у њему одрже интригом, подвалом, 

триком, демагогијом, насиљем, обманом и 

многим другим проблематичним и опскур-

ним средствима. Брзи пад и срамота били су 

неизбежни. Често баш онда када су изгледи 

били најсјајнији. Политичка комедија бира 

висине одакле ће стрмекнути дрског не-
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зналицу. Играчи онда постају - пеливани. За-

што је то тако? Политичка игра има своју 

славу, своју власт, своју част. Зато она не тр-

пе ничије славољубље, властољубље и час-

тољубље. Она је на све то суревњива и ос-

ветљива. Зато је њен миљеник и фаворит са-

мо онај који јој приђе самозаборавно и чисте 

душе. Политика хоће да се за њу а не од ње 

живи. То је њен етос. 

(Димитрије Најдановић, Нова Искра, бр. 58, 

стр. 9) 

 

 

 

 

Врлине грађанина 

Али постоје друга врста власти којом се управља слободним људима и једнаким по пореклу. 

За такву власт кажемо да је политичка, и онај ко хоће да влада треба њу да научи покоравајући се нај-

пре и сам, као што заповедник коњице научи да заповеда тек пошто је сам био обичан коњаник и као 

што стратег научи да буде стратег тек пошто је био обичан војник у чети и воду. Стога је добро речено 

да неће умети добро да влада онај ко није научио да се покорава. Способност владања и способност 

покоравања су различите, али добар грађанин треба да зна и да може и да влада и да се покорава, и у 

томе се баш састоји врлина грађанина да познаје власт над слободним људима и с једног и с другог 

аспекта. И добар грађанин треба да поседује обе те врлине, иако је друкчија мудрост и праведност 

онога ко влада и онога ко се покорава. 

Аристотел 

 

2.9.3. Политичке странке 
 

 

Политичке странке 

Док се права постојбина класа налази 

у области економског поретка, а права пос-

тојбина сталежа у области друштвеног по-

ретка, то јест у сфери расподеле угледа - 

одакле и класе и сталежи утичу на правни 

поредак и опет трпе њихов утицај - дотле 

странке пре свега обитавају у сфери моћи. 

Делање странака се пре свега оријен-

тише на задобијање друштвене мо-

ћи, што значи да оне утичу на за-

једничко делање без обзира на то 

какав је његов садржај. У начелу, 

странке могу постојати у једном 

клубу, као и у једној држави. За 

разлику од заједничког делања кла-

са и сталежа, код којих може бити 

и друкчије, заједничко делање 

странака је увек усмерено према 

неком циљу коме плански тежи. 

Овај циљ може бити нека одређена 

ствар, рецимо остварење једног 

програма ради идеалних или мате-

ријалних циљева, или нешто чисто 

лично, рецимо обезбеђење прихода и моћи, а 

на основу тога и угледа за вође и присталице 

странке. Обично је циљ сваке странке и јед-

но и друго. Због тога странке могу постојати 

само у оквиру заједница које су на било који 

начин друштвено организоване, тј. које има-

ју било какав рационалан поредак и један 

апарат састављен од људи који су спремни 

да га спроведу. Јер циљ странака је да утичу 

на тај апарат и да га по могућству попуне 

својим присталицама. 

У једном конкретном случају странке 

могу да заступају интересе који су услов-

љени класним или сталешким положајем и 

да у складу с тим регрутују своје пристали-

це. Али није потребно да оне буду ни чисто 

класне ни чисто сталешке странке. И нај-

чешће су оне само делимично, а често ни 

једно ни друго. Странке могу представљати 

ефемерне или трајне структуре, а њихова 

средства за постизање моћи могу бити врло 

различита, од голе силе ма које врсте до вр-

бовања изборних гласова грубим или суп-

тилним средствима. Ту спадају новац, 

друштвени утицај, пропаганда, сугестија и 

неспретно обмањивање, све до мање или ви-

ше грубе или веште тактичке опструкције у 

парламентарним телима. 

Са социолошког становишта, странке 

се битно разликују с обзиром на структуру 

заједничког делања на које теже да утичу. 

Исто тако, странке се разликују по томе да 

ли у заједници постоји сталешка или класна 
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слојевитост. Али изнад свега, странке се раз-

ликују по томе каква је структура владавине 

у оквиру једне заједнице. Јер страначке вође 

се обично интересују да освоје заједницу. 

(Михајло Ђурић, Социологија Макса Вебера, 

Напријед, 357-58. стр.) 

 

 

 

 

Број партија 

Развој политичких партија је повезан 

са развитком савремене западне демократи-

је. Пре ње нису постојале партије у правом 

смислу те речи, сем у неком ембрионалном 

облицима (Лига, Армањаковци и Бургоњци, 

Гелфи, Гелилини, Јакобинци, итд...). Међу-

тим, савремени ауторитарни режими прет-

ворили су демократску организацију партија 

у "једнопартијски" облик. Сам по себи, овај 

систeм одговара нечему сасвим различитом, 

чак супротном. Као организација политичке 

борбе партије, већ по самој природи ствари, 

морају да постоје у већем броју - да би било 

борбе, мора да постоје бар два противника. 

Једнопартијски систем тежи да прекине по-

литичке борбе, да би их заменио једнодуш-

ношћу. Али, он се бори против про-

тивника режима. Тај систем једно-

ставно има за циљ да им ускрати 

право да се организују као партија 

и да резервише ово право на орга-

низовање борбене организације са-

мо за присталице власти. Опозиција 

се бори другим средствима. Међу-

тим, и једнопартијски систем може 

да послужи као оквир политичке 

борбе, уколико није потпуно моно-

литан. Вишепартијски систем и јед-

нопартијски систем карактеришу, 

дакле, два система политичке бор-

бе: онај савремених западних демо-

кратија и онај савремених аутори-

тарних режима (архаични ауторитарни 

режими нису знали за партије). Упркос 

свему, разлика је, мање оштра него што се 

мисли. Пре свега постоји један међусистем: 

"доминантна партија". У земљи у којој 

постоје више партија, једна од њих је много 

јача од других, те на тај начин ове друге не 

могу да је лише власти или да јој праве 

знатније сметње. Међутим, њихово 

постојање омогућује отворену критику др-

жаве, оспоравање њених поступака, и то на 

изборима, у парламенту, у штампи, на јав-

ним скуповима. Појам доминантне партије 

је прилично неодређен. У пракси она осци-

лира између две крајности. Или је опозиција 

снажна, то јест друге партије су веома јаке и 

прете да једног дана докрајче доминацију 

владајуће партије; тада смо врло близу плу-

рализму. Или је опозиција веома слаба, а 

моћ доминантне партије огромна, тада смо 

веома близу једнопартијском систему. 

У плуралистичким режимима разлика 

између бипартизма и мултипартизма је ос-

новна разлика. Већ смо утврдили утицај ове 

разлике на развој политичких антагонизама, 

као и њен значај за утврђивање савремене 

класификације политичких режима. Овде ће-

мо је проучити у целини. Међутим, не треба 

је преувеличавати. Стварањем стабилних са-

веза за изборну борбу, који наступају са пре-

цизним и заједнички итрађеним програмима, 

које касније спроводи влада, приближује 

мултипартизам бипартизму. И обратно, када 

свака од две партије има еластичну струк-

туру, када се у парламенту не придржавају 

никакве гласачке дисциплине, владине ве-

ћине постају некохерентне и нестабилне, а 

бипартизам личи на мултипартизам. 

(Морис Диверже, Увод у политику, 

Савремена администрација,94-95. стр.) 

 

 

 

 

Групе за притисак 

Политичке партије су организације 

својствене одређеном типу режима (западне 

демократије) и одређеној историјској епохи 

(20. век). Насупрот томе, на групе за при-

тисак наилазимо у свим режимима, у свим 

епохама. Израз "групе за притисак" приме-

њује се за веома широку и неодређену кате-

горију организација. Њихова заједничка цр-
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та је посредно учествовање у политичкој 

борби. Партије теже да освоје власт и да је 

врше; да обезбеђују избор градских већника, 

генералних саветника, председника општи-

на, сенатора, посланика, да уводе министре 

у владу, да предлажу шефа државе. На-

супрот томе, групе за притисак не учествују 

директно у освајању власти и у њеној при-

мени; оне дејствују на власт, остајући ван 

ње. Оне врше "притисак" на власт (одатле 

потиче и њихово име, које смо и ми у Фран-

цуској увели пре десет година преузимајући 

буквално превод америчког израза "Pressure 

groups"). Групе за притисак 

траже да утичу на људе на 

власти, али не желе да до-

веду своје људе на власт 

(бар не званично), јер 

извесне моћне групе 

имају своје заступнике у 

скупштинама и владама, 

који за њих раде на тај-

ни или дискретни на-

чин. 

Категорија "група 

за притисак" је неодређе-

нија од категорије "поли-

тичке партије". У ствари, партије 

су организације посвећене искључи-

во политичкој акцији; партије су само пар-

тије. Напротив, већина групa за притисак су 

неполитичке организације, чија се главна ак-

тивност не састоји у утицању на 

власт. На тај начин можемо да 

разликујемо "ексклузивне" групе и 

"парцијалне" групе. Група за при-

тисак је ексклузивна када је њен 

циљ да дејствује искључиво у по-

литичком домену, када посредује 

код државних власти.... Насупрот 

овим прупама, једна група је "пар-

цијална" уколико је политички 

притисак само део њене активнос-

ти, и уколико она има и друге раз-

логе за постојање и друга средства 

акције: на пример, раднички 

синдикат који неки пут посредује 

код владе, али иначе има шире циљеве. 

"Парцијалне" групе су веома бројне. Свако 

удружење, сваки синдикат, свака 

корпорација, свака организација, може у 

једном моменту своје активности да дође у 

ситуацију да врши политички притисак. 

У погледу структуре, можемо да раз-

ликујемо масовне групе и кадровске, као 

што разликујемо масовне партије и кад-

ровске партије. Раднички синдикати, се-

љачке организације, омладински покрети, 

удружења бивших бораца и слично спадају у 

прву категорију. У другој се, пре свега, на-

лазе групе које се обраћају малобројним,али 

утицајним друштвеним категоријама, на 

пример: индустријске корпоративне органи-

зације, удружења високих функционера, 

синдикати универзитетских наставника. Ме-

ђутим, наилазимо, такође, на групе као што 

су академије, које се обраћају угледним љу-

дима са једним систематским 

циљем, и слично. Поред 

масовних и кадровских 

група, постоји и трећа 

категорија која нема 

свој еквивалент међу 

политичким партијама. 

Реч је о чисто стручним 

организацијама, које се 

не поклапају ни са јед-

ном заједницом сем са 

оном коју сачињавају њени 

чланови... 

Деловање група за 

притисак је многоструко. Оне понекад 

дејствују директно на власт, интервенишући 

код владе, високих функционера, 

парламентараца, а неки пут посредно, 

подстицањем јавности да утиче на власт: 

кампањама преко штампе, спектакуларним 

штрајковима, подизањем препрека на 

путевима, демонстрацијама итд... 

Ово дејствовање је понекад отворено, 

јавно, легално, а понекад прикривено, иле-

гално. Групе примењују час редовна, пош-

тена легална средства, а час корупцију и си-

лу. У демократским режимима, њихова ак-

тивност надовезује се често на акцију поли-

тичких партија. Неке групе су огранци поли-

тичких партија, које преко њих проширују 

свој утицај. Преко омладинских покрета, 

женских организација, културних удружења, 

спортских кооперативних и слично, које 

контролишу, партије успевају да покрену 

људе који нису расположени да им се не-

посредно прикључе. И обратно, извесне пар-

тије су само прилепци група за притисак... 

(Морис Диверже, Увод у политику, 

Савремена администрација, 99-101. стр.) 
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 Клика 

 
 

 

 

Лоби 

 
 

Неформалне групе 

 
 

 

 

 

 

 

Програм народне радикалне странке 

(програм прве формално конституисане странке у Србији, објављен 8. јануара 1881. у страначком листу 

"Самоуправа") 

 

Основни погледи 

Као циљ нашег државно уређења сматрамо: Унутра народно благостање и слободу, и с 

поља државну нељависност и ослобођење и уједињење и осталих делова српства. 

Да се тај циљ постигне треба да се развије материјална, умна и морална снага народна. 

Како је пак материјално благостање народа главни основ за јачање целокупне народне снаге, то 

Специфична неформална друштвена група састављена од појединаца ко-

ји припадају истој друштвеној средини, истој установи, истој политичкој пар-

тији или истом партијском или државном органу и имају сличан ранг. 

Настајање кликка је резултат склоности и речености појединаца да, пу-

тем заједничког неформалног договарања и подржавања, своја овлашћења и 

своју друштвену моћ искористе за остваривање материјалне и друге користи, за 

каријеристичке циљеве. Најчешће употребљавано средство у борби клика јесу 

разне "кадровске" комбинације помоћу којих се припадници клика постављају 

на одређена кључна места која омогућују контролу кадровске политике, моно-

пол над дистрибуцијом финансијских средстава итд. 
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У парламентарној политичкој пракси, простор и активност изван дворане 

у којој се легално и јавно доносе одлуке. 

У политичкој пракси парламентарних демократија лоби је постао скоро 

легални начин "припреме одлука". Одређене интересне групе и политичке пар-

тије имају своје сталне, добро плаћене и послу вичне агенте (лобисте) који 

професионално врше ову "припрему". Лобизам користи различите форме ути-

цаја: од личних веза и познанстава, анонимних писама и претњи до мита и ко-

рупције великих размера, зависно од значаја одлуке коју треба донети (или тре-

ба спречити њено доношење) и личности од којих зависи доношење одлука. 

Према интересима који заступају лобији су добијали и различита називе: "фар-

мерски", "медицински", "армијски", "нафтни" и др. 

Лобијем можемо објаснити сву ону закулисану активност одређених гру-

па које настоје утицати на доносиоце важних одлука (законодавне, извршне или 

судске органе) у циљу заштите и остварења својих интереса.  

 

Друштвене групе које се стварају и функционишу без икаквих унапред 

прописаних правила и посебних органа. Такве су пријатељске, сродничке и 

друге сличне групе. 

(Социолошки лексикон, Савремена администрација, 1982.) 
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- поред неговања грађанских слобода - државним установама треба да буде поглавито задатак, 

да подижу народно благостање јачањем произвођачке народне снаге и правичном поделом др-

жавних терета. 

 

Законодавство 

Да се промени устав. 

Мењање устава да се изведе у овом смислу: 

1. Скупштину састављају само посланици народом изабрани; избор је непо-

средан, а право бирања имају сви пунолетни грађани српски. 

2. Занодавна скупштина састаје се у известан дан, а разилази се кад свој дневни 

ред исцрпе, или кад владалац нађе за потребно да учини употребу од свога уставног 

права. 

3. Законодавној скупштини уставом се ујемчава пуна законодавна власт... 

 

Администрација 

Администрација да буде што простија, што јефтинија и што целисходнија... 

 

Судство 

Да се усвоје у начелу изборни судови за грађанска, а поротни за кривична дела. 

 

Финансије 

Садашња пореска система да се напусти, па да се ради на остварењу непосредне, 

прогресивне порезе по имушству и према приходима грађана. 

 

Просвета 

Тежити да се оствари начело општег, обавезног, бесплатног образовања, и да се сиромаш-

ни ђаци издржавају општим трошком. Школе да буду уређене тако, како ће неговати у омла-

дини грађанске врлине и спремати је за веште, корисне и самосталне раднике. 

 

Војска 

Ради очувања наше државне независности и извршења наше спољне задаће ваља да се 

поклони што већа пажња организацији, обучавању и наоружавању наше народне војске. 

 

Спољна политика 

Спољна политика има се водити тако, да политички и економски интереси наше домо-

вине вазда буду очувани и заштићени, да се негују слога са свима братским суседним наро-

дима, да се живо ради на савезу балканских народа, а нарочито да се што пре постигне спора-

зум са Црном Гором и Бугарском; да се организује културно потпомагање раскомаданих и нео-

слобођених делова Српства, као и живо буђење свести о нашем народном јединству у уда-

љеним покрајинама српским, које су изложене страним елементима; да се нашим производима 

прокрчују стари и отварају нови путеви и нове светске пијаце... 

(Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 

1918, Књижевне новине, 1991, 101-103. стр.) 

 

 

 

Наша основна програмска уверења 

1. Промене као главна особина савременог света 

Хоћемо Србију у којој ће будућност непрекидно бити присутна: кроз планове развоја, 

кроз истраживања која треба да створе радна места у новим привредним гранама, кроз јавну 

дискусију о темама и проблемима који очекују наше друштво 

Да бисмо Србију припремили за 21. век нужне су темељне припреме и корените промене. 

Главни развојни потенцијал у најразвијенијим земљама данас су - знање, добра организација, 

иновације. Савремена друштва су ефикасна само ако су грађани мотивисани да активно учест-
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вују, непрекидно уче и стичу нове квалификације, а грађани ће бити спремни на то само ако је 

власт њихов сервис, чију цену и квалитет свакодневно контролишу и на шта непосредно утичу. 

 

2. Политичке институције за Србију 21. века 

а) Државна администрација треба да буде професионална и деполитизована, као и сви 

јавни сервиси. Ефикасне и некорумпиране јавне службе су кључ модерне државе. Неопходне су 

корените промене да бисмо у Србији добили модерну државну управу, а после тога, неопходно 

је стално усавршавање и унапређивање. Овај задатак је програмски и историјски, јер на овим 

просторима никада нисмо имали такве институције. 

Неопходна је промена менталитета, подједнако грађана као корисника и јавних 

служби као давалаца услуга. 

Из вршења власти не смеју настајати никакве личне или групне привилегије. 

 

б) Децентрализација 

Што су органи који доносе одлуке ближе грађанима, то је већа могућност конт-

роле, а и шанса да ће те одлуке бити примерене потреби грађана. 

Демократска странка се залаже за истинску децентрализацију власти у Србији, 

као у функционалном тако и у територијалном смислу. 

 

в) Јавност 

Сви поступци власти, а нарочито ако се тичу расподеле финансија и утицаја, мо-

рају бити кристално јасни и подвргнути контроли. 

 

д) Институције и организације су дужне да отворе простор за активну улогу гра-

ђана у политици и јавном животу, али сами грађани треба да испољавају интерес за учешће у 

свим процесима који су важни за њихов живот. 

 

3. Наша визија успешне привреде  

 Демократска странка у иницијативи појединаца види главни мотор успешне привреде. 

Задатак владе је да постави јасна правила привредног живота, прилагођена националним инте-

ресима и међународним економским односима. 

Демократска странка види Србију 21.века као земљу претежно средње класе, а то значи 

активних и предузетних грађана, који имају добре квалификације, квалитетна радна места, до-

вољне приходе да обезбеде пристојан живот, добру школу за своју децу и финансијски без-

брижну старост. 

 

4. Наша визија српског друштва-динамично и отворено друштво, интегрисано у свет 

Да бисмо реализовали своје потенцијале потребна нам је другачија организација друштва. 

Требају нам ефикасније институције у свим областима живота, од школства, здравства, со-

цијалне заштите, до пензионог осигурања и бриге за социјално угрожене грађане. 

Основни капитал у 21.веку је знање. То се већ сада, на почетку века може јасно видети. 

Основни извор глобалне неједнакости биће у неједнаким шансама земаља и њихових станов-

ника да стичу и користе знање и информације. Мења се сам карактер и значај знања, па тиме и 

друштвених институција које треба да омогуђе приступ знању. 

Задатак демократске странке је да се бори за модернизацију нашег друштва у целини, али 

и за равномеран унутрашњи развој. Затечена неједнакост у материјалном положају или обра-

зовању не сме бити основа за нову неједнакост. Демократска странка ће, свуда где има утицај, 

захтевати да национални приоритети буду образовање, доквалификација, улагање у људе и њи-

хово знање. 

 

5. Србија социјалне солидарности 

Сматрамо да је зарад потпуније среће друштва, па тиме и појединаца, неопходно стално 

водити рачуна о успостављању једнаких шанси за све. Никоме се не гарантује успех, али свако 

мора добити своју шансу да га постигне. Они који ту шансу не искористе, због субјективних 

или објективних разлога, заслужују одређени степен солидарности - од тога да им се омогуће 
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Гвоздени закон олигархије 

 

Организација рађа доминацију изабраних над бирачима, овлашћених над онима који 

овлашћују, делегата над онима који делегирају. Ко каже организација, каже олигархија. 

Роберт Михелс 

 

минимум социјалне заштите, па до тога да им се пружи нова шанса. То нарочито важи за децу и 

младе људе. 

 

6. Наша визија грађана Србије у 21.веку 

Желимо да грађани Србије имају активан однос према своме животу и према друштву у 

коме живе. Желимо Србију увек будних грађана, увек спремних да учествују. Демократска 

странка жели Србију чији грађани ће се удруживати око заједничких циљева, личних, струков-

них, локалних, политичких, који ће активно учествовати у планирању, спровођењу и контроли-

сању спроведеног. Желимо да грађани не буду поданици или следбеници, него суверени и са-

моуверени. 

(из програма Демократске странке, Београд, 2001.) 
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Наставна тема 2.10. 

Цивилно друштво 
 

 

Контроверзе око цивилног друштва 

Око самог појма цивилног друштва 

постоје многе теоријске контроверзе. Тео-

ријска дебата о цивилном друштву 

траје век и по, а можда и дуже. О 

овом појму најчешће се расправља 

у категоријалном пару цивилно 

друштво-политичка држава. Сматра 

се да се модерна политичка социо-

логија и родила онда када се у ев-

ропској теоријској мисли искриста-

лисала ова дихотомна подела. Без 

обзира на спорове око тога ко је пр-

ви формулисао поделу на цивилно 

друштво и државу (Хегел, Маркс 

или Лоренц фон Стајн) остаје чи-

њеница да ова парадигма има једну 

од најзапаженијих улога у развоју 

нововековне друштвене теорије. 

Две претпоставке су биле и остале од 

кључног значаја за постулирање ове пара-

дигме. Прва претпоставка је постојање реал-

ног или привидног расцепа између општих и 

парцијалних, јавних и приватних интереса. 

Друга претпоставка садржана је у својстве-

ном схватању бити политике као могућности 

конвертовању друштвене моћи у политичку 

власт (пре свега, претварање економске мо-

ћи у политичку власт). 

Концепт поделе на цивилно друштво и 

државу доминира у друштвеној теорији од 

половине 19. века па до наших дана, било да 

је директно у игри, било тако што се посред-

но појављује преко изведених дихотомних 

категоријалних парова: слобода верзус 

власт; стабилност верзус промена; консензус 

верзус конфликт.  

Поставља се питање зашто расправа о 

односу цивилног друштва и државе добија 

данас поново на значају. Један од могућих 

одговора на ово питање могао би да гласи и 

овако: крај двадесетог века показује да се у 

односима између друштва и државе одвијају 

противречни процеси, који често имају исти 

ефекат. На једној страни, сведоци смо стра-

ховитог притиска државе и њеног настојања 

да себи подјарми цивилно друштво. На дру-

гој, као одговор на интенције државе да се 

наметне у свим димензијама друштвеног 

живота и да потпуно загосподари приватном 

личношћу човека, све су чешће и видљивије 

појаве апстиненције људи и њиховог повла-

чења у гето приватности и политичку апати-

ју. 

Зато, ако желимо некакав контрапункт 

постојећој држави, неопходно је да са терена 

политике пређемо на терен својеврсне 

друштвене опозиције. Следећи вид демо-

кратског потенцијала концепта цивилног 

друштва је у томе што подразумева обнову 

свега што представља цивилизацијска дос-

тигнућа демократије. Ту пре свега мислим 

на истинску примену прокламованих гра-

ђанских права и слобода. У вези са овим је и 

процес конституисања и обликовања демо-

кратског јавног мнења и свега онога што 

битно утиче на политичку културу, политич-

ку атмосферу и социјално-политички и ду-

ховни контекст политичког живота одре-

ђеног друштва. 

Врло важан демократски набој кон-

цепта цивилног друштва је и у захтеву да се 

поврати достојанство многим димензијама 

свакодневног живота, дигнитет приватне 

сфере личности. 

(Вукашин Павловић, Поредак и 

алтернативе, Универзитетска реч, Никшић) 

 

 

 

 

Шта су нови друштвени покрети? 

Пошао бих од става да су нови покре-

ти одговор на нове социјалне конфликте и 

на нове потребе људи. Модерно је друштво 

суочено данас са новим типом конфликта, са 

таквим типом конфликата који, како каже 

Хабермас, нису више првенствено везани за 
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сферу продукције и дистрибуције, са типом 

конфликата који се више не могу тако добро 

и јасно артикулисати кроз класичне поли-

тичке партије и синдикалне организације. 

Реч је о конфликтима чија би потпуна ком-

пензација довела у питање постојећи по-

редак. 

Тешко је дефинисати појам 

друштвени покрет, а и опште је у 

друштвеним наукама проблем са 

дефиницијама. Могли бисмо гово-

рити о неким елементима за одре-

ђење друштвеног покрета. У све 

широј литератури о друштвеним 

покретима преовлађује схватање да 

су друштвени покрети вид колек-

тивне акције људи, акције која те-

жи одређеним друштвеним проме-

нама... Ако бисмо хтели да дамо 

неке прецизније елементе који нам 

омогућују да поближе 

одредимо друштвене 

покрете, мислим да расправу 

о друштвеним покре-

тима морамо пре свега 

везати за друштвене 

конфликте. Рећи, међу-

тим, да је друштвени пок-

рет израз друштвеног конф-

ликта свакако није довољно, 

као што није довољно и задр-

жати се тој општој формулацији 

коју ћемо срести, рецимо, код 

Агнеш Хелер представника бу-

димпештанског круга, који проб-

лематику људских потреба поново враћају у 

средиште пажње друштвене теорије. Они 

указају да су покрети - међу њима и нови - 

управо израз тих нових потреба, односно да 

израстају из незадовољених људских потре-

ба. 

Мислим да су нам ту неопходни још 

многи други елементи. Један је од њих да су 

нови друштвени покрети нека врста отпора 

друштва према интенцијама савремене др-

жаве да загосподари целином друштвеног 

живота. Код многих савремених теоретичара 

налазимо одређење да нови друштвени по-

крети настају управо на тој потреби да се 

друштво одбрани од колонизаторских пре-

тензија савремене државе. За њихово је де-

ловање неоспорно потребан одрeђени степен 

демократије и јавности. Јавни карактер пок-

рета једна је од њихових битних одлика и по 

том критеријуму тешко бисмо могли да неке 

илегалне и друге акције људи сврстамо у по-

крете.  

Нови су друштвени покрети и критич-

ки у односу на читав систем институција по-

стојећег друштва. Отуд та њихова трансинс-

титуционалност, отуда та њихова потреба да 

се изрази целина стваралаштва и целина бо-

гатства сваке индивидуе коју свака инсти-

туција - као што знамо - стерилише, ушкоп-

љује. Отуда то инсистирање на спонтаности, 

као и на плуларизму, богатству мноштва 

различитости које сваки појединац уноси у 

покрет.  

У разговорима о овој теми може се 

поставити следеће питање: јесу ли нови 

друштвени покрети органски израз или 

феномен савременог друштва или нека врста 

конјуктурне појаве, 

нечега што је пролазно, 

нечега што је помодно 

и краткотрајно? 

Мени се чини да 

су нови покрети струк-

турна карактеристика 

модерности и да у 

мноштву недовољно 

задовољених потреба 

савременог човека јед-

на од тих потреба по-

стаје универзална, изд-

ваја се по својој опш-

тости, значају и квалите-

ту. То је потреба за слободом 

и демократијом, којој погодује 

општи пораст људског знања и образовања и 

унaпређење техничких претпоставки кому-

ницирања међу људима. 

Према томе, за нове друштвене покре-

те могли бисмо да кажемо како су они данас 

један од најширих и најзначајнијих облика 

демокрaтске партиципације људи и друшт-

веног ангажовања. У одређеном смислу нови 

су покрети и облик трагања не само за угро-

женим него врло често и изгубљеним иден-

титетом и појединаца и колектива. Отуда ни-

че врло широка лепеза тих покрета. 

(Вукашин Павловић) 
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Од црвеног до зеленог 

Прва карактеристика модерних друшт-

вених покрета је њихова трансфункционал-

ност. Луманова дистинкција може се смат-

рати једним, бар делимично, релевантним 

експланаторним принципом. У складу са 

тим, пре-модерна друштва су била страти-

фикована, док је модерно друштво 

функционално (по томе што се не 

додељују функције појединим пре-

егзистентним слојевима, већ је 

функција унутар поделе рада оно 

што ствара слојеве). За разлику од 

типичних форми друштвено-поли-

тичке акције, нпр. синдиката, 

трансфункционалност значи да се 

специфичност модерних друштве-

них покрета састоји у томе што они 

у врбовању присталица и својој ди-

намици јавно занемарују друштве-

не функције. Они следбенике не 

узимају на основу њихових функ-

ција, у принципу одбијајући све 

друге, нити су питања на којима се ангажују 

у вези са тим функцијама. Управо ова чиње-

ница даје покретима "флуидан" карактер. То 

има за последицу да је модерни друштвени 

покрет динамичан тиме што нема никакав 

предодређени простор, већ се разлива "по-

вршином" целог друштва у потрази за прис-

талицама и наилази на неочекивана гранања 

својих интереса. Трансфункционалност доз-

вољава могућност неочекиваних изазова. 

Друга одлика модерних друштвених 

покрета је њихов јавни карактер. То значи да 

покрети морају јавно да изнесу своје циљеве 

- чак и своју стратегију и тактику. У том 

смислу они се радикално разликују од заве-

реничких група. Јавно изношење целокупне 

структуре једног друштвеног покрета пос-

тало је норма и на тој основи они који по-

кушавају да "манипулишу" могу да буду 

изоловани и осуђени. Јавни карактер модер-

них друштвених покрета имплицира, даље, 

да они морају да траже све могуће канале да 

би проблеме којима се баве учинили јавним. 

У том погледу њихове могућности су огра-

ниченије него могућности политичких пар-

тија којима је циљ да буду заступљене у пар-

ламенту, или чак и синдиката који, помоћу 

штрајкова, могу да привуку велику пажњу 

на своје захтеве. Ово објашњава све већи 

број јавних демонстрација које организују 

модерни друштвени покрети и њихову блис-

ку везу са медијима. Они су потребни једни 

другима: покрети чине вести, вести чине ци-

љеве покрета јавним. 

Даља одлика друштвених покрета је 

што они, за разлику од политичких партија, 

не теже за доминацијом над целом лич-

ношћу својих следбеника... С складу са тим, 

за разлику од политичких партија, синдиката 

и свих формалних удружења, код покрета не 

постоје формални услови за пријем. Ак-

тивно прихватити циљеве покрета је исто 

што и приступити му. Даље, мада и покрети 

производе типичне колективне облике пона-

шања, они не могу бити формализовани и 

регулисани никаквим статутом. Одсуство 

чланских карата, приступних такси или го-

дишње чланарине је само симбол једне дуб-

ље чињенице: не постоји никаква обавезна 

дисциплина, осим привремене дисциплине 

коју учесници прихватају за време неке ак-

ције. То не значи да не важе никакве норме. 

Напротив, солидарност или несебично пос-

већивање свог времена и енергије заједнич-

кој ствари основни су морални императиви. 

Али припадност или неприпадност покрету 

је морално неутрална ствар. 

Четврта одлика модерних друштвених 

покрета је да се они организују око једног 

или малог броја питања... Модерни друшт-

вени покрети не могу да претендују на тота-

литет разумевања друштва. Док осетљиво 

бирачко тело одмах проглашава дефектним 

политичке партије које немају свеобухватни 

политички програм, за покрете је овакво то-

тално гледиште на друштво контрапродук-

тивно, управо због њиховог трансфункцио-

налног карaктера. 

Пета одлика модерних друштвених 

покрета је њихов првенствено друштвени, а 

не непосредно политички карактер. Њихов 

циљ је мобилисање грађанског друштва, а не 

освајање власти. 

Шеста одлика је дисконтинуираност 

модерних друштвених покрета. Они плану, 

на крају губе замах, а потпуно нестају само 

ако њихов проблем добије максимално 

оствариво решење у догледној будућности. 

И другачији трендови су очигледни. Или је 

циљ постигнут, или нова питања настају из 

почетног па се покрети деле и гранају. Или 

се унутар истог покрета покрећу нова пи-

тања, понекад као резултат преформулације 

почетног циља. Дисконтинуираном карак-
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теру модерних друштвених покрета даље до-

приноси чињеница што имају тако низак 

степен организованости. Чак и кад нису ви-

ше политички активна, да би се политичка 

удружења (пре свега партије) одржавале у 

животу, потребна је идеологија која саму се-

бе репродукује и веома висок степен (би-

рократске) организације. Ови елементи не 

постоје код модерних друштвених покрета. 

Последња одлика модерних друшт-

вених покрета је да су они круцијални чини-

лац за самоодређивање грађанског друштва. 

Прво, сталне институције не подстичу мо-

дерне друштвене покрете. Такве институције 

могу a posteriori да подрже покрет, што, 

уопште узев, и чине. Али, ако оне подстичу 

покрете, јавља се подозрење да су ови пуке 

"фронтовске" организације, а не истински 

друштвени покрети. Друго, одсуство плаће-

не бирократије и обавезне дисциплине, огра-

ничавање ангажовања на један једини проб-

лем, структурални дисконтинуитет и пре-

власт "друштвеног" над "непосредно поли-

тичким" не дозвољавају могућност органи-

зације истински високог степена у друшт-

веним покретима, посебно њихов преобра-

жај у партије. 

(Обнова утопијских енергија, зборник при-

редио Вукашин Павловић, Од црвеног до 

зеленог, стр. 249, Ференц Фехер, Агнеш 

Хелер) 

 

 

 
 

Непрофитни сектор 

Све организације које делују у једном 

друштву можемо поделити на државне орга-

низације (јавни сектор) и недржавне органи-

зације (приватни сектор). Недржавне орга-

низације, које покрећу грађани на основу 

своје приватне иницијативе јесу организа-

ције цивилног друштва. Ове недржавне ор-

ганизације опет можемо поделити на про-

фитне (комерцијалне) и непрофитне (неко-

мерцијалне). Профитне су оне организације 

чије деловање има за циљ стварање профита 

и увећање постојећег капитала (нпр. преду-

зећа у приватном власништву). За разлику 

од њих, непрофитне организације су оне које 

не стварају профит, или, ако га и 

стварају, не улажу га у поновно 

увећавање капитала, него у разли-

чите друге друштвено корисне ак-

тивности и сврхе (нпр. у хумани-

тарне и добротворне активности). 

Непрофитне организације немају за 

циљ увећавање капитала, чак ни 

онда кад остварују неку зараду. Ту 

зараду они користе за улагање у да-

ље добротворне активности својих 

организација. 

Непрофитне организације, 

поред самих грађана, може основа-

ти и влада, па их зато делимо на 

владине (јавне) и невладине (при-

ватне) непрофитне организације. Када гово-

римо о организацијама друштва, онда се 

увек говори о овом другом типу непрофит-

них организација - невладиних. Невладине 

непрофитне организације су аутономне и са-

мосталне организације које су основале гру-

пе грађана са различитим мотивима, инте-

ресима, циљевима и потребама. То су све 

оне организације које нису владине (држав-

не), иако и држава има своје организације 

које се баве решавањем сличних проблема, 

али уз помоћ државног апарата (организова-

њем, контролом и финансирањем њихових 

активности). Невладине организације делују 

другачије од владиних. Суштина њиховог 

деловања чини повезивање појединаца, без 

посредовања или контроле државе, ради ост-

варивања неког заједничког циља или афи-

нитeта. Оне настају као својеврсна алтерна-

тива у решавању многобројних проблема на 

разним пољима људских делатности, које не 

успевају да реше или не решавају на задово-

љавајући начин постојеће државне институ-

ције и организације. 

Невладине непрофитне организације 

могу се поделити на организације које служе 

свим члановима друштва и оне које служе 

само члановима одређеним друштвених гру-

па. 

Организације које служе свим члано-

вима друштва (јавне услужне организације) 

су нпр. фондације, хуманитарне и добро-

творне организације, саветодавне организа-

ције, организације за пружање социјалних 

услуга и сл. Организације које служе само 

члановима специфичних група су разна про-

фесионална и стручна удружења, клубови, 

интересне групе и савези. 
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Деловање свих ових организација мо-

же бити самостално или заједно са другим 

организацијама, када се стварају мреже ових 

организација. Облици виших удруживања у 

оквиру којих могу деловати ове организаци-

је су: координације, савези и покрети. Пове-

зано и умрежено деловање невладиних не-

профитних организација, институција и ус-

танова у неком друштву чини непрофитни 

сектор. 

Компаративна истраживања непро-

фитног сектора показују да ће следећа фаза 

развоја савремених друштава бити обе-

лежена све већим бројем укључивања ових 

организација у разне области друштвеног 

живота. Непрофитне организације имају ве-

лики значај у социјалној политици разви-

јених земаља, нарочито због тога што савре-

мена гломазна држава не може задовољити 

све потребе грађана, па многе своје про-

граме пребацује на непрофитни сектор, где 

се они ефикасније остварују. На тај начин, 

непрофитни невладин сектор постаје алтер-

натива државном сектору, а у њему се људи 

у кризним ситуацијама ослањају на властите 

снаге. Осим тога, значај ових спонтаних уд-

руживања грађана око решавања разних 

приватних и друштвених проблема је и у то-

ме што се ствара мрежа односа који су неза-

висни од државе, који чине цивилно друшт-

во и који повећавају партиципацију грађана 

и њихову одговорност за себе у друштво у 

којем живе. 

 

Невладине организације 

Поред различитих назива, као што су: 

интересне групе, групе за притисак, удру-

жења грађана, који се користе за разне об-

лике организовања и удруживања грађана у 

друштву користи се и појам невладине орга-

низације (НВО). 

Ове организације су аутономне и неза-

висне јер су их основали сами грађани, на 

основу своје иницијативе, руковођени разли-

читим мотивима, циљевима и потребама. Да 

ли ће те организације постати провладине, 

антивладине, или ће пак остати поприлично 

неутралне у односу на владу, сасвим је дру-

го питање. 

Када говоримо о НВО, онда је потреб-

но напоменути да се о њима може говорити 

у два значења: НВО у ширем смислу и НВО 

у ужем смислу. 

Невладине организације у ширем 

смислу су сва постојећа удружења грађана, 

иницијативе и групе које су настале самос-

тално, добровољно, које су непрофитне и не-

лукративне. У овом ширем значењу, то је 

цео непрофитни, добровољни сектор који 

обухвата све врсте добровољних, приватних, 

непрофитних организација и удружења. То 

значи да се под тај појам могу подвести како 

спортска, хобистичка, културно-уметничка, 

ловачка, риболовачка удружења, тако и ми-

ровна, хуманитарна, еколошка друштва, гра-

ђанске иницијативе. 

Невладине организације у ужем смис-

лу су све оне организације чији су циљеви и 

активности усмерени на шире друштвене 

проблеме, које се брину за заједничко добро 

свих грађана. У ову категорију организација 

спадају само оне организације које служе ве-

ћини, или свим члановима друштва: нпр. со-

цио-хуманитарне организације, еколошке, 

организације за заштиту људских права, 

женске организације, грађанске иницијативе 

и сл. 

(Група аутора, Како основати и 

регистровати невладину организацију, 

Београд, 1997.) 
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Наставна тема 2.11. 

Бирократија 
 

 

Својства бирократије 

Специфичан начин функционисања 

модерне бирократије огледа се у следећем: 

1. Постоји принцип надлежности поје-

диних органа за обављање службених посло-

ва, по коме су надлежности строго 

утврђене општим правилима, то 

јест законима или управним акти-

ма. а) редовне делатности које су 

неопходне за остварење циљева би-

рократских структура строго су 

расподељене као службене дужнос-

ти. б) власт заповедања која је не-

опходна за вршење ових дужности 

је исто тако строго расподељена, а 

у погледу принудних средстава ко-

ја су појединим органима стављена 

на располагање (било да су у пи-

тању физичка, сакрална или нека 

друга средства) строго ограничена 

правилима. в) да би се обезбедило редовно и 

трајно вршење ових дужности и одговарају-

ћих права, води се планска брига око постав-

љања лица с прописним квалификацијама. 

2. Постоји принцип хијeрaрхије поло-

жаја и прелазних институција, то јест један 

строго утврђен систем подређених и над-

ређених органа с правом надзора виших над 

нижим и могућношћу да се појединци жале 

вишој инстанци на поступак нижег органа. У 

потпуно развијеном типу ова хирерхија ор-

гана је монократски уређена. Принцип ор-

ганизације на хијејархијској основи зас-

тупљен је код свих бирократских структура: 

у државним и црквеним заједницама, у орга-

низацији великих политичких странака, у 

великим приватним предузећима, без обзира 

хоће ли се приватне инстанције назвати ор-

ганима или некако друкчије. Али кад је 

принцип надлежности потпуно спроведен, 

бар у јавним службама, онда хијерархијска 

подређеност не значи да је виши орган ов-

лашћен да просто преузме послове нижег. 

Правило је управо нешто супротно томе и 

стога само надлежан орган може да обавља 

одређене послове, и ниједан други. 

 3. Бирократско вођење послова почи-

ва на актима или писаним документима и на 

апарату нижих чиновника и писара сваке вр-

сте. Сви чиновници раде у једном надлешт-

ву, заједно са одговарајућим материјалним 

средствима и писаним документима, сачи-

њавају "биро". У приватним предузећима 

"биро" се често зове и "канцеларија". У на-

челу, модерна организација јавних служби 

одваја биро од приватне куће за становање. 

Јер она одваја службену делатност од сфере 

приватног живота, као и службени новац и 

средства од приватне својине чиновника. 

Ово стање је производ дугог развитка. 

4. Обављање службених дужности, 

или бар свих специјализованих дужности - а 

то је управо специфично модерно - обично 

претпоставља темељито стручно школова-

ње. 

5. Кад је у питању служба која је пот-

пуно развијена, онда обављање службене де-

латности ангажује читаву радну способност 

чиновника, без обзира што његово радно 

време у бироу може бити строго ограничено. 

6. Чиновници обављају службене дуж-

ности на основу општих правила која су ма-

ње или више постојана и исцрпна и која се 

могу научити. Познавање ових правила 

представља посебну вештину којом чинов-

ници располажу. Она обухвата правну нау-

ку, науку о управи и науку о привредном 

пословању.  

Везаност модерне бирократије за пра-

вила дубоко се корени у њеној природи. Мо-

дерна научна теорија, на пример, тврди да 

законско овлашћење које има неки орган да 

регулише одређену област друштвеног жи-

вота не даје овом право да то чини од слу-

чаја до случаја, већ само на апстрактан на-

чин. То је сасвим супротно пракси која вла-

да у патримонијализму, по којој се сви 

друштвени односи, уколико нису освештани 

традицијом, регулишу помоћу индивидуал-

них привилегија и дарова милости. 

(Михајло Ђурић, Социологија Макса 

Вебера, Напријед, Загреб, 1987, 374-76. 

стр.) 
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Бирократија као крајњи циљ државе 

Бирократија важи самој себи као пос-

ледњи, крајњи циљ државе. Пошто би-

рократија претвара своје "формалне" циљеве 

у свој садржај, то се она налази свугде у кон-

фликту са "реалним" циљевима. Она је стога 

принуђена да формално издаје за садржај, а 

садржај за формално. Циљеви државе се 

претварају у циљеве уреда или се 

уредски циљеви претварају у 

циљеве државе. Бирократија је круг 

из кога нико не може изаћи. Њена 

хијерархија је хијерархија знања. 

Врхови се ослањају на ниже 

кругове кад је у питању увид у 

појединачно, док се нижи кругови 

поверавају врху кад је у питању 

увид у опште, и на тај начин се 

узајамно обмањују. 

Бирократија је 

имагинарна држава 

поред реалне држа-

ве; она је спиритуа-

лизам државе. Свака 

ствар стога има двојако зна-

чење: једно реално и једно 

бирократско, као што је и 

знање (исто тако и воља) дво-

струко: реално и бирократ-

ско. Али реална суштина се посматра према 

њеној бирократској суштини, према њеној 

оностраној спиритуалној суштини. Бирокра-

тија поседује суштину државе, спиритуалну 

суштину друштва. Она је њена приватна 

својина. Општи дух бирократије је тајна, 

мистерија која се одржава у њој самој путем 

хијерхије, а према споља као затворена кор-

порација. Отворени дух државе, као и нас-

тројеност за државу изгледају стога биро-

кратији као издаја њене мистерије. Аутори-

тет је стога принцип њеног звања, а обого-

творење ауторитета њено осећање. Али у 

њој самој се спиритуализам претвара у гру-

би материјализам, у материјализам пасивне 

покорности, вере у ауторитет у механизам 

фиксног формалног деловања, фиксних 

принципа, назора и традиције. Што се тиче 

појединачног бирократе, државни циљ се 

претвара у његов приватни циљ, у трку за 

вишим положајима, у прављењу каријере. 

Он најпре посматра стварни живот као ма-

теријални, јер дух овог живота има своју за 

себе одвојену егзистенцију у бирократији. 

Стога бирократија мора тежити да учини 

живот што више материјалним. Друго, за са-

мог бирократу је тај живот, тј. уколико по-

стаје предметом бирократске делатности, 

материјалан, јер му је дух прописан, а његов 

циљ се налази изван њега, његово опстојање 

је опстојање уреда. Држава егзистира само 

као скуп различитих, фиксних духова уреда, 

чија је повезаност субординација и пасивна 

покорност. Права наука изгледа бесадржај-

на, као што прави живот изгледа мртав, по-

што ово имагинарно знање и овај имагинар-

ни живот важе као суштина. Зато бирократа 

мора да поступа са стварном државом на је-

зуитски начин, па био овај језуитизам свес-

тан или несвестан. Али нужно је да тај језуи-

тизам, будући да је знање ње-

гова супротност, такође дође 

до самосвести и тада постаје 

смишљеним језуитизмом. 

Док је бирократија, с 

једне стране, овај груби мате-

ријализам, дотле се њен груби 

спиритуализам показује у то-

ме што она хоће да чини све, 

тј. да претвара вољу у causa 

prima пошто је она чисто де-

латно опстојање и свој садржај према споља, 

а њена егзистенција се може доказати само 

формирањем и ограничавањем овог садржа-

ја. За бирократу је свет само прости објект 

његове делатности. 

Ако Хегел назива управну власт објек-

тивном страном суверенитета који се налази 

у монарху, онда је то тачно у оном смислу у 

коме би католичка црква била реално опсто-

јање суверенитета, садржај и дух светог 

тројства. У бирократији је идентитет држав-

ног интереса и посебног приватног циља та-

ко постављен да државни интерес постаје је-

дан посебни приватни циљ према другим 

приватним циљевима. 

Превазилажење бирократије је могуће 

само тако да општи инетрес постане збиља, 

а не као код Хегела, просто у мислима, у 

апстракцији, посебни интерес. А ово је, 

опет, могуће само ако посебни интерес доис-

та постане општи интерес. 

(Карл Маркс, Критика Хегелове филозофије 

државног права, Сарајево, 1960, стр. 64-66) 
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Паркинсонов закон односи се на первертирање принципа рационалности у функционисању 

савремених административно-бирократских апарата. Британски социолог Паркинсон констатовао је 

чињеницу да све институције уместо извршавања задатака и рационалних функција воде један 

потпуно отуђен живот у коме се сопствено постојање, а не сврха којој треба да служе, појављује 

као циљ њихове делатности. Паркинсонов закон на ироничан начин говори о потреби 

администрације за мистиком, спољним обележјима престижа, али и о томе да се иза оваквих 

захтева безличне администрације крију конкретни људи, бођени потребом доказивања сопственог 

социјалног статуса. 

Социолошки лексикон 

 

 

 

Завођење бирократског поретка у Србији 

Право раздавати чинове припадало је 

књазу. Тако се раскочопери чиновничко час-

тољубље, да се деси те Милош раздаде то-

лико чинова и титула и тако много људи по-

стави полковницима, мајорима, капетанима 

итд... Да би толики исти број чиновника био 

довољан за државу неколико пута већу но 

што је била Србија. Како с тим чиновницима 

није била скопчана никаква плата, онда та-

кав лак начин задовољити частољубље није 

наилазило ни на какве препоне, нити је опте-

рећивало народну касу. Али то опет проуз-

рокује страшну збрку у званичним послови-

ма: често је титуларни капетан, по свом 

званичном послу заповедао мајору или 

полковнику. Грађански пак чиновници 

сурвају Србију у другу несрећу: они се 

опколе секретарима, архиварима, 

помоћницима и једних и других, 

канцеларијских слуга итд; писмено 

деловођење нарасте у висину и 

почне пунити архиве српских зва-

ничних места небројеним гомилама 

бескорисних хрпа хартије. Милош 

се није противио ни тој чинов-

ничкој зарази. Пређе није било по-

требно Милошу за управу над це-

лом Србијом више од 5 секретара 

па и они су радили само до подне. 

Сад постане шест министара с њи-

ховим канцеларијама; такве исте 

канцеларије заведу и окружни на-

челници. Како је административна струка 

зависила сасвим од совјета, Милош није мо-

гао да се одупре свој тој навали бескорисног 

новоувођења. Сам Совјет није потпуно 

одговарао својим дужностима; његове сед-

нице нису доприносиле никакве стварне ко-

ристи земљи и често су пролазиле у беско-

начним препиркама и личним зађевицама. 

Сами одношаји власти различитих струка у 

животу изукрштавају се и заплету: час је 

књаз био власт законодавна и совјет поста-

јао власт извршна; час је испадало сасвим на 

против. Различити попечитељи мешали су се 

у послове разних струка; имајући под собом 

мноштво чиновника нису знали на шта да их 

употребе, па су летели у новоувођења. Често 

они који су заповедали нису знали шта раде 

њихови потчињени. Наместо тога да управа 

постане боља и бржа, српска управа постане 

одуговлаченија и у свој својој целини појави 

се мање сагласија него што је било пређе, 

кад су наредбе једног Милоша извршавали 

неколико секретара. Народ не само да није 

разумевао ту збрку званичних одношаја, која 

се настани у његовој земљи, него је нису 

разумевали ни сами управници. Па како је 

сваки Србин могао сада да се тужи на сваку 

радњу коју је држао да је злоупотреба или 

нарушење устава то мало помало почне се 

укорењавати у народу навика парничарења 

која је угрожавала да се развије и преокрене 

у живу рану и кугу друштвену. Живот 

чиновника одвоји се од живота народног и 

потече другим путем. Тако назване Швабе, 

били су приљежни руководитељи невештих 

Србијанаца и помагали им да усвајају ауст-

ријске бирoкратске форме. Развије се сокач-

ко живљење, ходање по канцеларијама, из 

којих по свршетку послова навале у каване и 

булументе. Породичном живљењу чиновни-

ка би нанешен одсудан удар. Све се ове про-

мене одазваше и у самом народу. 

(Опис бирократског поретка 

успостављеног по Уставу из 1835 по Нил. 

Попову из књиге Светозар Марковић, 

Сабрани списи, 3. књ, 179-80. стр.) 
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Улица Милана Ракића 73, Београд. Скромна приземна зграда са двориштем. Кућу 

смо изабрали насумице. Са том адресом упутили смо се у палату Скупштине општине 

Звездара у Булевару револуције. Пред лифтом огроман ред. Ближи се крај законског рока 

за пријаву пореза. Униформисани младић на пријавници незаинтересовано слуша убог 

чега смо дошли и шаље нас у собу број један. 

Куцамо и улазимо, једна странка већ стоји крај огромног стола. Две службенице 

нас посматрају уморним погледом: "Изађите и сачекајте". Док чекамо, читамо обавеште-

ње на вратима: Пријемна канцеларија, референти: Бранислав Дуловић, шеф, Вукица Ва-

сиљевић и Душица Стојановић. Рад са странкама од 7.30 до 15.30 часова. 

Поново улазимо. За столом седи бледуњава службеница. Смеши се. 

- Желео бих да адаптирам зграду у Улици Милана Ракића 73 - кажем. 

- Да ли је власништво? 

- Да. 

Жена се хитро окрену, устаде и приђе огромној полици са педесетак преграда. У 

свакој је стајала одређена врста формулара. Све је веома лепо и педантно сложено. До-

нела је два папира. 

- Шта мењате на згради? 

- Проширио бих прозоре. 

- Онда овако: ово вам је захтев за "извештај о намени земљишта и статусу постојећих 

објеката". То попуните и донесите. Такса је 3.150 динара. Ако Комитет за комунално-

стамбене и грађевинске послове општине да сагласност за адаптацију, законски рак 

за то је два месеца, прибавите остала документа (пружа други формулар на коме је 

тачно девет ставки: три примерка техничке документације са свим прорачунима, цр-

тежима и потврдама које пројекат мора да садржи; извод из земљишне књиге који 

мора да обухвати све објекте на плацу, све сувласнике и све кориснике; копија плана 

парцеле, овера сагласности свих сувласника; извештај о намени парцеле; уверење 

Градског СУП-а о пребивалишту; изјава да ће се у случају рушења објекат уклонити; 

потврда општинске службе та уређење грађевинског земљишта да се поменута зграда 

неће рушити у наредних пет година). 

- То је све, питамо. 

- Шта ћете више, човече? 

(Политика, среда 27. јануар 1988.) 

 

 

 

Његово височанство шалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
Р

И
М

Е
Р

 4
. 





Култура и цивилизација 

 

105 

Наставна целина 3 

Култура 

Наставна тема 3.1. 

Култура и цивилизација 
 

 

Исидора Секулић о култури 

И тако излази да је култура врло чуд-

новата реч баш у културном свету. Некада, 

култура је поље памука или пиринча; не-

када, то је, у стакленој кутији, негована тру-

леж и плесан, које су пуне клица сад живот-

них, сад смртоносних; некада, то је велики 

драматски процес који постепено 

обрађује, прерађује, оплемењује, 

процеђује самога човека или читав 

народ са телима и душама. Култура 

у тлу земљину и по лабораторија-

ма, то су строго калкулисани пос-

тупци, и видни, именовани резул-

тати, јачи или слабији, али резул-

тати. А процеси теку тихо, без зно-

ја и болова, без убијених напора, 

нарочито без стидних губитака. 

Култура у народу, међутим - ни од-

ређени појам, ни индивидуалисано 

име, ни дефиниција. Што год ра-

зумно кажете, може се примити, 

али само као момент, као детаљ културних 

настојавања или борби. Понекад, реч "кул-

тура" сугерира нам нешто од сна и маште, 

нешто скупо, високо, блиставо чисто, као да-

лек облак под сунцем. Понекад, то је досад-

на до бесмисла по новинама сејана реч. "На-

ше средње школе пуне су недостатака; али 

ће оне ипак дати високо културну омла-

дину", понекад алузија на нечију културу 

или некултуру, то је нож у срце. 

Копитар није живео пре триста го-

дина, а овако је у једном писму писао: "Сла-

вонци, као и њихова рођена браћа по језику, 

Далматинци, пишу додуше већ од неких 

триста година, и напишу овда-онда, отпри-

лике од генерације до генерације, по једно 

писмо, или чак по једну књигу". Култура - 

тај напор, та жеља, та претња, та варка, та 

радост, тај жрвањ, тај престворитељ човека 

и природе, то божанство - култура иде у ред 

оних стварности које се зову именима нео-

бухвата: васиона, свет човечанство, живот. 

Негде у култури стоји и основац са буква-

ром; али после свих школа, на реду је напор, 

животни напор, умна страст, бездушно ис-

трајна дисциплина - без одређених методи-

ка, без испита и диплома, зато што је напор 

без довршетка и краја. Сваки дан напред, ма-

кар за микрон бољи, али краја нема - зато 

што култура, баш као и природа и живот, 

има да продукује велике целине, органске 

културне целине, свеједно да ли у човеку, у 

народу, у временском периоду. Ако кажемо: 

ето, то је културан народ! - тиме смо или 

рекли неку органску целину, или смо рекли 

само фразу. "Док по селима нема културе, 

нема је и по градовима" - истина, речена од 

енглеског писца Т.С. Елиота, истина која 

удара по глави као маљ. Француска, са сво-

јим недостижним писањем (логика, јасноћа, 

ред, лепота), то је органска културна целина 

у том народу. Енглеска, са својим књижара-

ма без броја, из којих пред затварање радњи 

треба људе гурати напоље, то је органска 

културна целина која поносито плови тамо 

по океану. Ако у културним напорима неког 

народа таква целина није продукована, мли-

во је отишло натраг у народни хаос, у даље 

резерве времена. Још једаред, шта је кул-

тура? 

(Исидора Секулић, Сабрана дела, књ. 

десета: Говор и језик - Мир и немир, стр. 

479-480, Београд, 1985) 
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Свака појава на земљи представља један симбол, а сваки симбол једна отворена врата кроз 

која душа, ако је спремна, може да уђе у средиште света где смо ти и ја и дан и ноћ - једно. Сваки 

човек с временом на време нађе ова отворена врата, свако пре или касније схвати да је све што ви-

ди један симбол иза кога стоји дух и вечни живот. Али само малобројни прођу кроз та врата и од-

баце привид у замену за интуитивну, унутрашњу истину. 

Херман Хесе 

 

 

 

Писмо индијанског поглавице 

Како се може купити или продати не-

бо и топлина земље? Такво што сасвим нам 

је страно. Ми не посједујемо свјежину зрака 

и бистрину воде, па како их можете купити? 

Сваки је дјелић ове земље 

свет моме народу. Свака блистава 

борова иглица, свако зрно пјеска на 

ријечном спруду, свака маглица у 

тами шуме, свака мајушна буба, 

свети су у мислима и у животу мо-

га народа. Сокови у дрвећу проже-

ти су сјећањима на црвеног чов-

јека. 

Када мртви бљедолики оду у 

шетњу међу звијезде, заборављају 

земљу која им је дала живот. Наши 

мртви никада не забораве своју 

предивну земљу, јер је она мати 

црвеног човјека. 

Дио смо земље, и она је дио 

нас. Мирисаве траве су нам сестре; јелен, 

пастух, велики орао - браћа су нам. Стјено-

вити врхунци, сочни пашњаци, топло пони-

јево тијело и човјек - све припада истој по-

родици. 

Када Велики поглавица из Вашингто-

на шаље свој глас да жели купити нашу зем-

љу, превише од нас тражи. Велики поглави-

ца поручује да ће нам пронаћи мјесто на ко-

јем ћемо лијепо живјети. Он ће нам бити 

отац, ми њему дјеца. Размотрит ћемо ту по-

нуду да купите нашу земљу. Али, неће то 

бити лако Ова нам је земља света. 

Ова блистава вода што тече брзацима 

и ријекама није само вода, већ крв наших 

предака. Ако вам продамо земљу, морате се 

сјетити да је ова вода света, морате рећи сво-

јој дјеци да је света, да сваки одраз у бист-

ром језеру казује догаћаје и успомене из жи-

вота мога народа. Жубор воде глас је оца мо-

га оца. 

Ријеке су наша браћа, утажују нам 

жеђ. Ријеке носе наше кануе, хране нам дје-

цу. Продамо ли вам ову земљу, морате се 

сјетити и учити своју дјецу да су ријеке на-

ша, а и ваша браћа. Зато ријекама морате 

пружити доброту какву бисте брату пружи-

ли. 

Знамо да нас бијели човјек не разуми-

је. Њему је један дио земље исти као и било 

који други. Он је странац што дође ноћу и 

одузме земљи све што му треба. Земља му 

није брат, већ непријатељ, кад је покори, он 

креће даље. Оставља за собом гробове сво-

јих отаца, и не мари због тога. Одузима зем-

љу својој дјеци, и није га брига. Гробови ње-

гових отаца и земља што му дјецу роди - ос-

тају заборављени. Према мајци - земљи и 

према брату - небу односи се као према ства-

рима што се могу купити, опљачкати, про-

дати попут стоке или сјајног накита. Његова 

ће похлепа уништити земљу и за собом оста-

вити пустош. 

Не знам. Наш се начин живота разли-

кује од вашега. Од погледа на ваше градове 

црвеног човјека заболе очи. То је можда зато 

што је црвени човјек дивљи и не разумије 

ствари. У градовима бијелог човјека нема 

мирног кутка. Нема мјеста на којем би се чу-

ло отварање лишћа у пролеће, или дрхтај 

крилца мушице. Можда зато што сам дивљи 

- напросто не схваћам. Бука ми вријеђа уши. 

Што ли вриједи живот ако човјек не може 

чути усамљени крик козорога, или ноћну 

препирку жаба у бари? Ја сам црвени човјек 

и не разумијем много... Индијанац воли ме-

ки звук вјетра, кад се поиграва површином 

мочваре, и мирис повјетарца, освјежен под-

невном кишом или боровином. 
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Највеће благо црвеног човјека јесте 

зрак. Све живо дијели исти дах - животиње, 

дрво, човјек. Свима је тај дах потребан. Би-

јели човјек као да не опажа зрак који удише. 

Попут некога тко је дуго на самрти, имун је 

на смрад. Продамо ли вам своју земљу, мо-

рате се сјетити да нам је зрак драгоцен, да 

зрак дијели свој дух са 

свим животом који одржа-

ва. Вјетар што је моме дје-

ду дао први дах, пратит ће 

и његов последњи уздах. 

Ако вам ми продамо зем-

љу, морате је чувати као 

светињу, као мјесто на које 

ће и бијели човјек моћи да 

удахне вјетар, заслађен ми-

рисом пољског цвијећа. 

Размотрит ћемо ва-

шу понуду да купите зем-

љу. Одлучимо ли да прис-

танемо, захтјеват ћу да ис-

пуните овај увјет: Бијели 

човјек се мора опходити 

према животињама овог 

краја као према својој браћи! Дивљи сам, и 

не разумијем другачији живот. Видио сам по 

преријама тисуће буфала које је бљедолики 

оставио, устрелијевши их из јурећег влака. 

Дивљак сам и не разумијем како железни 

коњ из којег сукља дим може бити важнији 

од буфала, којега ми убијамо само да бисмо 

преживјели. 

Што је човјек без животиње? Кад би 

животиња нестало, човјек би умро од велике 

усамљености духа. Што год да задеси живо-

тиње, убрзо снађе и човјека. Све је на сви-

јету повезано. 

Морат ћете учити своју дијецу да им је 

под ногама пепео наших дједова. Да би пош-

товали земљу, казат ћете им да је земља бо-

гата животом наших предака. Морат ћете 

учити своју дјецу исто што и ми учимо своју 

- да нам је земља мати. Што снађе земљу, 

снађе и њену дјецу. Пљује ли човјек на зем-

љу, пљује на себе сама. 

Земља не припада човјеку, човјек при-

пада земљи. То добро знамо. Све је у међу-

собној вези, као што је породица сједињена 

крвљу. Све је повезано. Није човјек творац 

тканице живота, већ само влакно у њој. Што 

уради са тканицом, чини и 

са собом. 

Чак ни бијели човјек, 

чији бог крочи и говори с 

њиме као пријатељ са при-

јатељем, неће избећи зајед-

ничкој судбини. Можда 

смо ипак браћа. Видјет ће-

мо. Једно знамо засигурно, 

а то ће и бјели човјек мо-

рати схватити: наш бог је 

исти бог. Можда мислите 

да ињега можете посједо-

вати, као што спремате да 

узмете цијелу нашу земљу. 

Али, нећете! Он је бог љу-

ди и његова је милост јед-

нака за црвеног и за бије-

лог човјека. Ова је земља њему све. Осквр-

нути је, исто је што и прозрети њеног ство-

ритеља. Бијелих ће људи нестати, можда чак 

и прије но осталих племена. Прљајте само 

свој лежај и једне ћете се ноћи удавити у 

властитом измету. У свом ћете нестајању 

пламтети у огњу бога који вас довео овамо и 

неком необјашњивом наканом дао вам власт 

над овом земљом. Не разумијем зашто се 

убија буфало, зашто се кроте дивљи коњи, 

зашто је у дубини шуме толико људског во-

ња, зашто је поглед на зелене брегове растр-

ган жицама што говоре. 

Гдје су гуштици? Нема их више. Гдје 

је орао? Отишао. 

Правом живљењу је крај. Наступа бор-

ба за опстанак. 

(Јосип Маринковић, Методика наставе 

филозофије) 

 

 

 

 

Стара дама 

Европљани још увек 

самоуверено говоре како 

су "открили" Америку, 

Аустралију или Хавајска 

острва, иако су тамо већ 

живели људи. Приче о историји науке обично почињу са "још 

су стари Грци знали", мада, када се боље удубимо у проблем, 

испадне да су то пре Грка знали стари Кинези, Египћани или 

Индијци. И даље Европљани тешко схватају да придев "ев-

ропски" не мора бити изнад придева "азијски" или "афрички", 
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у било ком погледу. 

Још увек по инерцији 

Европу – "стару даму" - 

замишљају центром 

светске моћи. Реално, 

она то више није, осим 

у главама умишљених 

Европљана. 

Европа се устали-

ла у схватањима људи 

као посебан и водећи 

континент, и то своје 

место задржала до да-

нас, упркос томе што се у међувремену у њеним односима 

с другим континентима много тога променило и упркос 

томе што и у самој Европи постоје и неке неразвијене зем-

ље које још увек нису дионици материјалног и културног 

нивоа њених развијених земаља. Атрибут "европски", до-

дат многим појмовима с подручја материјалне цивилиза-

ције или духовне културе, даје им смисао више вредности 

у односу на атрибуте изведене из имена других континена-

та. 

(Раде Петровић, Земље и народи свијета, Просвјета, 

Загреб, 1978.) 

 

 

 

 

 

Особености европског света живота 

Није довољно само категорички установити да је Ев-

ропа превасходно филозофска идеја или, другим речима, да 

је европски дух битно филозофски посредовани дух. По-

требно је објаснити шта то стварно значи и шта се под тим 

заправо подразумева. Поготово ако се озбиљно има на уму да 

је грчка филозофија духовна прапостојбина Европе, то јест 

да је почетак филозофије у старој Грчкој обележио истински 

почетак европског света живота, те да је тај грчки 

почетак Европе заправо незаобилазна мера и 

незаменљива провера истинитости сваког разговора 

о садашњости Европе. Јер, почетак у изворном 

смислу речи није нешто оскудно, сирово и нераз-

вијено, већ заправо оно најбогатије, најраскошније и 

најмоћније, те као такво представља трајан, непре-

сушан извор свеколиког потоњег збивања и, штави-

ше, његов највластитији крајњи циљ, а не нешто 

што је једном било, па прошло. Зато нема места ни-

каквој претераној жалости због тога што данашња 

стварност Европе нимало не одговара идеји Европи, 

већ упадљиво далеко заостаје за њом. Као да је било 

која велика филозофска идеја икада била остварена 

на висини свог повесног задатка. 

Кудикамо већа и страшнија невоља садашњег 

повесног тренутка крије се у томе што је сама идеја Европе 

већ одавно радикално доведена у питање, што је изнутра пот-

копана и располућена, ако није већ и увелико подлегла уда-

рима нихилистичке критике, па је њен складно замишљени 

лик неславно завршио у музеју старина. Нема никакве сумње 

да идеја Европе није једино теоријски оспорена и обез-

вређена, него је и фактички поништена и поткопана – и то та 

идеја у свим њеним битним састојцима, а не у неким спо-

редним појединостима, и оспорена је и поништена темељно, 

безусловно и неопозиво - тако да тавори као обична утвара 

искључиво још у сећању својих некадашњих ретких ис-

тинских заточника, или као реторски украс на победничким 

заставама многољудних ле-

гија садашњих својих бес-

прекорно логистички обуче-

них и компјутерски опрем-

љених стрводера и гробара. 

Сви данашњи неспоразуми 

и недоумице у вези с Евро-

пом потичу управо отуд 

што је њен изворни духовни 

лик потпуно испражњен и 

посувраћен, па између теку-

ће стварности Европе и ње-

ног грчког порекла зјапи не-

премостив јаз, што су мо-

дерни следбеници и нас-

тављачи древних грчких ро-

доначелника и утемељивача 

европске филозофије сло-

бодно преузели и умногоме 

другачије протумачили, па 

чак и једнострано даље раз-

вили поједине нити из мно-

гоструког клупка пребога-

тог грчког филозофског нас-

леђа, тако да данас мало ко 

уопште још зна шта је Евро-

па изворно хтела да буде, а 

камоли да примећује потпу-

но одсуство сваког трага 

њених изворних тежњи и 

настојања у садашњости. 

Толико се Европа одвојила 

и удаљила од свог грчког 

порекла да је већ скоро пот-

пуно огрезла у дубоком са-
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мозабораву, толико је првобитни смисао европског иденти-

тета данас замагљен и затомљен да није нимало чудно што је 

и у многим академским круговима географски појам Европе 

једини још разумљив и прихватљив. 

(Михајло Ђурић, Порекло и 

будућност Европе, Плато, 

2001, 19-20. стр.) 

 

 

 

 

Култура и глобализација 

Неки елементи глобализације културе 

имају дугу традиције. Настанак и ширење 

великих светских религија је један од нај-

бољих примера способности идејa и веро-

вања да савладају огромне дис-

танце и да врше пресудан друшт-

вени утицај. У том погледу не мањи 

значај је имала култура владајућих 

класа и елита у традиционалним 

друштвима и светским империјама, 

која је уз војну и политичку конт-

ролу представљала главни ослонац 

одржавања поретка на тим терито-

ријама и њихово ширење у правцу 

познатих граница света. Појавом 

националних држава и јачањем на-

ционалних покрета дифузија кул-

тура је битно ограничена. Међутим, 

техничке иновације омогућиле су 

појаву нових облика глобализације 

културе. Модерно доба донело је са собом 

експанзију "Запада" што је између осталог 

значило и експанзију западне науке и запад-

не идеологије, пре свега либерализма и со-

цијализма. Нови талас ширења и убрзавања 

културне комуникације изазван је поново 

технолошким напретком у тој области. Ра-

дио, телевизија, интернет, сателит, дигитал-

не технологије омогућиле су да културни са-

држаји неконтролисано прелазе државне 

границе. У том погледу, ширење доминације 

енглеског као светског језика имало је посе-

бан значај који је омогућио да се премосте 

лингвистичке баријере. Велики значај у ши-

рењу културних садржаја, посебно у ши-

рењу тзв. популарне културе имале су кор-

порације као главни произвођачи и дистри-

бутери културних садржаја.  

Овај кратки историјски преглед гло-

бализације културе требало би допунити за-

пажањем да "хомогенизација" или, како се 

све чешће говори "мекдоналдизација" кул-

туре, није линеаран и непротивречан процес. 

Опстајање националних култура игра, та-

кође, врло значајну улогу. Међусобно про-

жимање и мешање ових разнородних утица-

ја, као што упозоравају многи аутори, пре 

води хибридизацији културе него хомогени-

зацији. Отуда бисмо ову тенденцију могли 

назвати и "мекбурекизација" културе. 

Шта се, у том погледу, може очеки-

вати у будућности најбоље исказује Штомп-

кина шема у којој он сажима четири могућа 

правца културног развоја: глобална хомоге-

низација представљала би потпуну домина-

цију западне културе (вестернизацију). Све 

остале би биле реплике западних образаца 

lifestyl-a, потрошње, вредности, норми, идеја 

и веровања... У продавницама би се налази-

ли исти производи, исти комади би се игра-

ли у позоришту, иста кола би се возила на 

улицама, ресторани би имали исте меније, 

исти филмови би се давали у биоскопима. 

Свет би био преплављен истим књигама, но-

винама, тв-серијама и истом музиком. Дру-

гим речима, под притиском хомогенизира-

јућих цивилизацијских утицаја нестале би 

све домаће специфичности. Као подваријан-

те ове верзије могућ је "saturation scenario" 

(засићење) у коме је наглашена временска 

димензија. По том моделу периферија лага-

но прихвата универзалне културне обрасце, 

али у року од неколико генерација постаје 

презасићена њима, а локални културни об-

расци нестају. 

Затим, трећи могући сценарио је сце-

нарио "peripheral corruption" који предвиђа 

да ће се у процесу прихватања утицаја цент-

ра пре прихватити негативни утицаји и да ће 

се пре прихватити "Династија" него Шекс-

пир, пре порнографија него лепа књижев-

ност, пре реп него Бетовен. Два се разлога 

наводе у прилог овој тези: прво, на страни 

која прима, у складу са теоријама модерни-

зације, недостају културне претпоставке и не 

постоји изграђен софистицирани укус. Исто-

времено, на страни која шаље, важе правила 

културног дампинга, односно на периферна 

тржишта, као и када је реч о роби широке 

потрошње, шаљу се најлошији производи. 

јер је цена њихове производње (ауторска 

права) ниска. 
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Друго, у процесу прихватања долази 

до разарања примљених вредности у складу 

са постојећим локалним обрасцима. Тако се 

демократија претвара у деспотизам, једна-

кост у непотизам, итд... 

Четврти сценарио је maturation scena-

rio (сценарио сазревања). Тај сценарио прет-

поставља равноправан дијалог и еквива-

лентну размену културних добара између 

центра и периферије. Он подразумева ло-

калну инетрпретацију примљених вреднос-

ти, а као резултат тога опстају локална кул-

тура, али је релативизирана и надограђена 

утицајима из центра. Кључну улогу у том 

процесу играју локални медијатори који су 

задужени за селектовање увезених произ-

вода у складу са потребама и осећањима ло-

калног тржишта. То, другим речима, значи 

да ће се универзалне вредности ширити у 

складу са локалним значењима. Резултат 

оваквог сценарија може бити хибридизација 

културе и њена сложенија синтеза. 

(Центар за студије глобализације) 

 

 

 

 

Колонизатор као цивилизатор 

Колонизатор, наиме онај ко хоће да 

успостави своју доминацију, веома воли да 

се представи као цивилизатор. И док расиста 

"другог" презире немилосрдно до пониш-

тења, дотле цивилизатор великодушно по-

зива "другог" да постане људско биће и из-

једначи се с њим, али тако што ће 

сам поништити себе, саобразити се 

његовој жељи и прихватити улогу 

објекта доминације. Ова против-

стављена "другост" је у самом пој-

му цивилизације. Реч цивилизаци-

ја, не у правном него у смислу ста-

ња цивилизованог друштва, доспе-

ла је у речник модерне Европе из 

Француске (1775) и Енглеске 

(1767), где је поред уљудног и 

пристојног понашања веома брзо 

почела да означава врлином одли-

кован ступањ друштвеног развитка 

насупрот варварству и дивљаштву; 

семантика ове речи ослонила се у духовном 

погледу на просветитељство и философију 

историје оријентисану према идеји напретка 

а у материјалном погледу на научно-техно-

лошки напредак и војну премоћ, тако да 

Адам Смит успут констатује како се цивили-

зација, чијој трајности и ширењу погодује 

изум ватреног оружја, може сачувати и ове-

ковечити само помоћу стајаће војске. Током 

19. века појам цивилизације симболизовао је 

осећање технолошке, научне и моралне су-

периорности Запада над примитивним 

друштвима тзв. "природних народа" (Natur-

volker - израз приписан Хердеру, настао око 

1775). Потреби "цивилизованог света" за са-

моодређењем кроз противстављену (отуд 

комплементарну и конститутивну) симбо-

личку "другост" није умакла ни заосталост 

"варварских" источно европских народа. Ова 

дискриминација на основу стереотипа о не-

припадању цивилизацији и о аксиоматској 

културној инфериорности огледа се у стиг-

матизовању Балкана као племенске зоне: чи-

тава композиција Балкан-Експрес касни ис-

торијски толико много да овај проблем кул-

турног и цивилизацијског саобраћаја постаје 

васпитни проблем непунолетства балканс-

ких народа, балканског "трибализма". У ко-

лонијалном дискурсу колонизовани је урође-

ник, а колонизатор је његов цивилизатор, па 

тако доминација (а она се увек успоставља 

ради неке конкретне добити) има морално 

покриће: онај "други" је дивљак (изгледа да 

он само у научно замишљеном etat naturel de 

l'homme може да добије оцену "добар": bon 

sauvage), и као дивљак налази се изван сфере 

морала, па онда може-треба да буде 

истиснут и из сфере права: етички и јури-

дички селективизам по ком се моралне и 

правне норме не примењују на нижу врсту 

људи, а "цивилизовани" ослобађају одговор-

ности за оно што се догађа "нецивилизова-

нима". Кад је онај "други" конструисан као 

"страни" и "туђи" онда је комуникација с 

њим начелно онемогућена - онда се овом 

изабраном објекту доминације приписује 

вредносно негативне дескрипције, које своју 

снагу важења постижу и(ли) насиљем и(ли) 

манипулацијом, и истовремено му се сужава 

(или укида) могућност да се од њих брани. 

Наравно, човек који се брани од доминације 

не треба да буде заинтересован за то да ли је 

онај ко хоће да га потчини "цивилизован" 

или не (тај свакако угрожава слободу као те-

мељну вредност цивилизације), него треба 
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да брине како да не постане објект домина-

ције; бранити слободу и одговорност и суп-

роставити се насиљу - управо је то услов и 

потврда цивилизованости. 

(Богољуб Шијаковић, Критика 

балканистичког дискурса, Јасен, 2001, 34-38. 

стр.) 

 

 

 

 

Европска култура 

Европска култура почива на човеку 

као на темељу. Човеком се исцрпљује њен 

програм и циљ, њена средства и садржина. 

Хуманизам је њен главни архитект. Сва је 

изграђена на софистичком принципу и кри-

теријуму: човек је мера свих ства-

ри, видљивих и невидљивих и то - 

европски човек. Он је врховни 

стваралац и давалац вредности. Ис-

тина је оно што он прогласи за ис-

тину; смисао живота је оно што он 

прогласи за смисао; добро и зло је 

оно што он прогласи за добро и 

зло. Кратко и искрено речено: ев-

ропски човек је себе прогласио за 

бога. Зар нисте приметили, како он 

неизмерно воли да богује, да богује 

макар - мачем и огњем, макар - тро-

глодитством и људождерством? Он 

је језиком своје хуманистичко-по-

зитивистичке науке објавио да - нема Бога. 

И онда је из тога смело извео закључак: по-

што Бога нема, онда сам ја - бог! 

(...) Знате ли ко је победио? Иронија је 

однела победу, јер је култура учинила чо-

века робом материје, робом ствари. Очи-

гледна је истина; европски човек робује 

стварима, не богује над њима. Самозвани 

бог поклонички метанише пред стварима, 

пред идолима које је сам начинио. У своме 

походу против свега натприродног, он је те-

ковинама своје културе заменио све идеале, 

све надматеријалне тежње: заменио је небо, 

заменио душу, заменио бесмртност, заменио 

вечност, заменио Бога живог и истинитог. И 

културу промовисао за Бога. Јер на овој по-

мраченој звезди човек не може да издржи 

без бога, без ма каквог бога, макар био и ла-

жан - таква је кобна иронија овако устроје-

ног човека. 

Зар не примећујете да је европски чо-

век, у својој културоманији претворио Евро-

пу у фабрику идола? Готово свака културна 

ствар постала је идол. Отуда је наше доба - 

идолопоклоничко доба пре свега и изнад 

свега. Ниједан континент није толико поп-

лављен идолима као данашња Европа. Нигде 

се толико не метанише пред стварима, и ни-

где се толико не живи за ствари и ради ства-

ри, као у Европи. То је идолопоклонство нај-

горе врсте, јер је то клањање пред иловачом. 

Реците, зар човек не клања риђој иловачи, 

када саможиво љуби земљано, иловачно те-

ло своје, и упорно тврди: тело сам и само те-

ло? 

(...)У суштини својој, европска култу-

ра је - повампирени фетишизам, фетишизам 

у европском издању, у европском костиму. 

"Гурманство за стварима" је главна одлика 

европског човека. Но фетишистичка метафи-

зика европске културе практично се изража-

ва фетишистичком етиком. Стари незнабо-

жачки фетишизам одликовао се – људож-

дерством. А зар се нови европски фетиши-

зам не одликује исто тако - људождерством, 

само маскираним, културним људождерст-

вом ? 

Зар европска култура није устима сво-

је науке прогласила као главни принцип жи-

вота - борбу за самоодржање? Шта је то ако 

не позив на људождерство? Не значи ли то: 

човече, бори се за самоодржање - свим 

средствима; бори се, ако треба, и људож-

дерством! Главно је: живети! Главно је: 

одржати се у животу! Како? То не подилази 

под контролу савести. Живот је кланица на 

којој јачи има право да закоље слабијег. 

Штавише: слабији људи су материјал за јаче. 

Пошто ни Бога ни бесмртности нема, онда је 

човеку ради самоодржања - све допуштено. 

Допуштен је грех, допуштено зло, допуштен 

злочин. Позивистичка наука је објавила: све 

што бива - бива по природним законима. У 

природи влада као врховни закон - закон не-

опходности. Он влада мислима, осећањима, 

стремљењима, поступцима. Кад греше, људи 

греше по неопходности. Човече, ти ниси 

крив, ни за највећи преступ свој - ниси крив, 

јер све што чиниш, чиниш по природној не-

опходности... У самој ствари, грех не може 

постојати за човека, за кога не постоји Бог, 

јер је грех - грех пред Богом. Ако Бога нема, 
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онда ни греха нема, ни зла нема, ни злочина 

нема. 

(Јустин Поповић, Филозофске урвине, 

Београд, 1987, 176-178. стр.) 

 

 

 

Европа и Кадмо 

Агенор, син Либије и Посејдона и Белов брат близанац, напустио је Египат и настанио се у 

Канаанској земљи, где се оженио Телефасом, или како су је друкчије звали, Агриопом, која му је 

родила Кадма, Фојникса, Килика. Таса, Финија и једну кћерку, Европу. 

Зевс, пошто се заљубио у Европу, пошаље Хермеса да отера Агенојеве краве на морску оба-

лу код Тура, где се она обично шетала са својим другарицама. Он сам придружио се крду, преру-

шивши се у снежно белог бика са великим подваљком и малим роговима као украсима, између ко-

јих је ишла једна црна пруга. Европу је изненадила његова лепота и како се бик показао питом 

као јагње, она је савладала страх и почела да се игра са њим, стављајући му цвеће у  уста и веша-

јући му венчиће о рогове; најзад она му се попе на леђа и допусти да он тако с њом  на плећима 

докаса до морске обале. Изненада, он заплива, док је она са запрепашћењем и страхом гледала у 

обалу, држећи се једном руком за рог, док је у другој још држала корпу са цвећем. 

Ступивши на обалу у близини Критске  Гортине, Зевс се претвори у орла и силова Европу у 

врбовом честару поред извора, мада неки кажу да се то догодило под зимзеленим платаном. Она 

му је родила три сина: Миноја, Радаманта и Сарпедона. 

(Грчки митови, Нолит, 1987.) 

 

Цивилизације су крајња и  највиша вештачка стања за која је способна једна виша врста људи. Та 

стања су завршетак; она долазе после постајања као оно што је постало, после живота као смрт; 

после развоја као непомичност, после села и душевног детињства као духовна старост и камени 

велики град који окамењује све 
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Наставна тема 3.2. 

Масовна култура 
 

 

Настанак масовне културе 

Са својим првобитним карактеристи-

кама, масовна култура је почела да се разви-

ја почев од тридесетих година, најпре у 

САД. После Другог светског рата поставила 

је себи чврсту тематику, у свим земљама За-

пада. Неизоставно морамо поставити сле-

дећу општу хипотезу: ова тематика најпре 

одговара развоју америчког друштва, а по-

том осталим друштвима Запада. 

Овај развој је дoбро познат: 

градске народне масе и део села 

приступају новом стандарду живо-

та: оне постепено улазе у свет бла-

гостања, доколице, потрошње, који 

је до тада припадао само грађанској 

класи. Квантитативне промене (по-

раст куповне моћи, све већа замена 

људског труда машинама, повећање 

времена за доколицу) зачињу и спо-

ру квалитативну метаморфозу: про-

блеми индивидуалног, приватног 

живота, проблеми потпуног оства-

рења личног живота јасно се пос-

тављају, али не само више на нивоу грађанс-

ких класа већ и на нивоу новог слоја за-

послених, који је у пуном развоју. 

Рад за плату, у оквиру џиновских би-

рократских и индустијских комплекса, ли-

шен је креативности, самосталности и одго-

ворности. Повећавањем механизације, рад је 

физички постао мање напоран, али повећа-

вањем специјализације губи сваки лични 

садржај. То је "размрвљени рад" фабричког 

радника, обезличени посао пискарала. Ре-

лативна сигурност стечена у послу (колек-

тивни уговори, социјално осигурање, функ-

ционални додаци, пензије) и развој доколице 

умањују афективну снагу брига које су ве-

зане за живот на раду. Живот налази нове 

изворе рада, доживљени садржаји траже уто-

чиште у доколици и још више усмеравају 

човека ка личном животу. 

Тако промена животних услова под 

утицајем технике, повећавање могућности 

потрошње, стављање у први план личног 

живота одговарају новом степену индивиду-

ализације људског живљења. 

Масовна култура задовољава новонас-

тале личне потребе. Она ће личном животу 

пружити слике и узоре који дају обличје ње-

ним тежњама. Неке од тих тежњи не могу се 

задовољити у великим строго уређеним би-

рократизованим градовима: у овом случају 

култура обезбеђује могућност бекства у свет 

у коме владају пустоловина, кретање, нео-

буздана акција, слобода, али не слобода у 

политичком смислу, већ слобода у личном, 

осећајном смислу, везаном за задовољење 

потреба или пригушених и забрањених 

инстинката. Али на једном другом плану 

слике се приближавају стварности, идеали 

постају узори, који подстичу извесне облике 

понашања и делања... Јак продор имагинар-

ног у стварно намеће митове самоостварива-

ња, јунаке узоре, идеологију и практична 

упуства за лични живот. Ако погледамо како 

човек друштва Запада све више брине само о 

благостању и друштвеном положају, с једне, 

о љубави и срећи, с друге стране, видимо да 

масовна култура ствара митове који воде 

тежњама слободним од сваке везаности за 

оно што је заједничко. "Мас-медији су раши-

рили популарну представу о томе шта је у 

ствари, добар живот, и учинивши тај живот 

блиским, она су га учинила колико могућ-

ним, толико и пожељеним за широке масе". 

Масовна култура постаје, дакле, вели-

ки произвођач митова који усмеравају доко-

лицу, срећу, љубав; отуда у њеној основи ле-

же како тежња да се стварно прелије у има-

гинарно, тако и тежња да се имагинарно 

прелије у стварно. Она није само бекство, 

она је, истовремено и противречно, интегра-

ција. 

(Едгар Морен, Дух времена (1), Бигз, 

стр.103-105) 
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Карактеристике масовне културе 

Када размотримо основне карактерис-

тике "масовне" културе, упоређујући их са 

остварењима народне и "врхунске" културе, 

показаће се да постоји значајна разлика из-

међу функција које врши ова врста културе 

и оних које се претпостављају као аутентич-

на функција културе. 

За одређивање карактера једне култу-

ре значајно је питање: ко производи култур-

не вредности и коме су намењене? 

За разлику од народне културе која 

је спонтан, аутохтон израз народ-

них потреба и тежњи и у којој кре-

ација и репродукција нису строго 

одвојене, па се народ јавља и у јед-

ној и у другој улози живећи по-

средством културе у једном другом 

свету који превазилази елементар-

ни егзистенцијални оквир; и од 

"врхунске" културе у којој иако до-

лази до подвајања стваралаца и пу-

блике, дела културе задовољавају 

неке фундаменталне заједничке по-

требе не само одрeђених друштве-

них група и народа, већ и људске заједнице 

у ширем смислу, те се јавља дубљи 

контакт између дела и оних који 

их уживају, интериоризујући 

вредности које она нуде и 

живећи са њима у новој 

перспективи; "масовна кул-

тура" не ствара већ "проду-

кује", те није спонтани из-

раз унутрашњих потреба 

ни стваралаца ни 

публике и не 

може да ус-

постави контакт са пуб-

ликом на основу задовољавања њених фун-

даменталних потреба и тежњи, већ на ос-

нову компензације производећи вештачке 

потребе. Производи "масовне културе" се 

продукују за анономну и потпуно неиздифе-

ренцирану публику (производи су намењени 

свима без обзира на културни ниво, на ста-

рост, културну традицију, културне афини-

тете). "Употребна вредност" свих прозвода 

стога уступа место "прометној вредности", 

те се преко тржишта морају изборити за сво-

је место у друштву и у "срцима индивидуа". 

Прозводи "масовне културе" не задовоља-

вају одређени укус и одређене потребе, већ 

један заједнички "просечни укус" моделира 

ове производе да би могли бити пожељни 

као роба за широку потрошљу, а реакције 

публике познате су само преко комерцијал-

них ефеката. Расцеп између произвођача и 

потрошача је потпун: потрошач не може да 

реагује, не може да утиче; произвођач са-

знаје за реакције потрошача преко масовних 

анкета, где број, статистичка величина, а не 

квалитет реакције, постаје мерило укуса, ин-

формација, схватања, која се конструишу по 

принципу просечности (док је насупрот 

оваквим "просечним" реакцијама прави кул-

турни доживљај личан, он појединца обо-

гаћује или га оставља хладним, те не може 

бити статистички изражен у виду безличне, 

просечне реакције). 

Да би се могла наметнути публици, 

"масовна култура" мора да усвоји такав стил 

помоћу којег се може комуницирати са сва-

ким, а укус се формира на основу "најнижег 

заједничког именитеља". Стога су и продук-

ције и пријем институционализовани према 

захтевима друштва и према улози које оно 

прописује "масовној култури". Привидно се 

додирујући са народном културом у по-

гледу доступности и разумљивости, 

"масовна култура" се од народне раз-

ликује по томе што руши све грани-

це и баријере (етничке, слојне, ста-

росне); али у тој, наизглед, демо-

кратској експанзији узима се као 

мерило "човек са улице", а тај "јед-

ноставни човек", у име кога се про-

изводи "масовна култура" - по 

речима Ернста Фишера – припа-

да свету клишеа, јер поравнава све 

људске индивидуалне квалитете и не 

излази у сусрет реалним људским тежњама, 

већ клишетираном моделу безличног човека 

"из масе". "Масовна култура" не производи 

аутентични психички доживљај и не тражи 

никакав напор и ништа друго од својих "му-

штерија" осим њиховог новца. Производи 

"масовне културе" рачунају са најнижим ин-

тересовањем, са оним што је нагонско у чо-

веку. 

Широка популарност "масовне култу-

ре" може се објаснити тиме што је она пре-

васходно забавна или информативна; тј. она 

не производи дубљи естетски и сазнајни до-

живљај, већ задовољава само површинске 
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слојеве рационалног и емоционалног. Она не 

нагони потрошача да решава проблеме и да 

уложи напор да би изградио властити укус; 

штавише, она га уверава да се и озбиљни 

проблеми могу посматрати са забавне стране 

и да се тада живот лакше подноси. "Масовна 

култура" не мобилише на акцију, она нуди 

бекство у забаву или разноврсне друге ви-

дове иживљавања страсти, а бекство је увек 

привлачније од ангажовања... Али та "маши-

нерија забаве" - како је назива Милс - не са-

мо да уништава слободу слободног времена, 

апсорбујући целокупно слободно време по-

јединаца потрошњом произведених "култур-

них добара", и укалупљује укус, већ делује и 

као значајно средство у уобличавању ка-

рактера савременог човека. 

(Загорка Голубовић, Човек и његов свет, 

Просвета, 1973, 534-538. стр.) 

 

 

 

 

Интелектуалац и масовна култура 

Депресивни доживљај масовне култу-

ре изазива репресивно реаговање књижевног 

интелектуалца. Тако се јавља мотив сузбија-

ња шунда, његовог искорењивања. Треба га 

"свести на безопасне и реалне размере". Он 

предлаже такозвану "дугорочну и системат-

ску акцију" сузбијања шунда и скицира про-

грам такве, углавном просветитељске акци-

је: "неговање укуса", "стварaње виших кул-

турних потреба" итд... 

Међутим, књижевни интелектуалац на 

изглед не устаје у име свог укуса и својих 

образаца културе, већ управо у име 

масе, то јест народа чије је духов-

но здравље, сматра он, озбиљно 

угрожено, стваралачка моћ "тешко 

изопачена". Зато се он поставља 

просветитељски, односно стара-

тељски, па се његов гнев изазван 

"поплавом шунда" претвара у жа-

љење, а жаљење у педагошку так-

тичност и благост. Он не сумња да 

су његов укус и обрасци културе, у 

којима се за њега јављају културне 

вредности, универзални, па је 

чврсто убеђен да су сви они који за 

њих не знају самим тим изван ду-

ховног живота, лишени људског 

достојанства, или, у најбољем случају, да у 

непросвећеној маси добар укус и праве вред-

ности постоје у латентном облику, да су они 

ту пригушени и могу само да "тињају".  

Шта је то у ономе што маса пева, слу-

ша, чита и измишља што нама, књижевним 

интелектуалцима изгледа тако чемерно, али 

и опасно, што улива неспокојство и подсти-

че на акцију? Мислим да је то управо непо-

средно (посвећеном традицијом и "укусом" 

непосредовано), живо присуство масовне 

културе, оно што је у њој "сувише људско", 

непречишћено, непроцеђено, неукоричено, а 

у чему не препознајемо идеализовани и ове-

ковечени (а, дакако, историјски) образац на-

родног стваралаштва, који се једном (за-

увек?) урезао у наша срца. 

У скорашњим ефемерним производи-

ма масовне културе књижевни интелекту-

алац не може да нађе ону залогу повезаности 

и трајања која иначе представља главну свр-

ху и основну тековину његовог духовног 

живота. У масовној култури он лако препо-

знаје масу, а тешко културу, и жива слика 

масе управо је оно што га онеспокојава и 

што, најзад, вређа његову платонску љубав 

према народу. Јер народ је нешто целовито, 

јасно, трајно и углавном неприсутно, док је 

маса безоблична, безлична и необично жива. 

Маса је "гола". 

(Иван Чоловић, Време знакова, Нови Сад, 

1987, 95-97. стр.) 

 

 

 

Књига у свачијим рукама 

Често слушамо вајкање како се у нас 

мало чита и пише. Како би требало нешто 

учинити, да књига дође у свачије руке. То 

смо обећали себи и историји, па нас хвата 

нестрпљење. Кад ће се већ, једном, сан ост-

варити? 

У свачије руке. Зар баш у свачије? 
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Не знам је ли то код мене у вези с на-

ивношћу, или с ограниченошћу, тек, ја оно у 

свачије руке схватам дословно. А то значи: 

изузетака не може и не сме бити. Замишљам 

како се једног јутра будим у свету у којем је 

почело свенародно читање. Улазим у кафа-

ну: келнери се задубили у Пруста. Поређали 

се уза зид, и уместо да се досађују, гутају 

"Трагање за изгубљеним временом". И не 

само они. Где год је ко узео предах од посла, 

латио се књиге. Возачи камиона, 

полицајци, шалтерски службеници, 

болничке сестре, касапи, аутомеха-

ничари, трговачки путници, пензи-

онери, свако нешто стиснуо, чита. 

Овај Толстоја, онај Џојса. Нико за-

лудан. 

Јесте, био би то величанст-

вен, али и помало нездрав призор. 

Верујем да бисмо брзо зажалили за 

овим садашњим, читалачки запуш-

теним, али природним светом... 

Једно је створити могућност 

да свако, ко хоће и жели, приступи 

уметничком делу, а друго веровати 

да свако може и треба да ужива у уметности. 

Поштујмо право појединца на нечитање; оно 

је важно колико и право на читање. Људи 

који жуде за вишим духовним задовољст-

вима одувек су били ретки; нема никаквог 

разлога да их данас буде више него пре сто-

тину, или пре пет стотинa година. Општа 

описмењеност није народ приближила књи-

зи, већ вечерњим новинама, и телевизији. 

Телевизија веома добро задовољава 

просечну културну знатижељу. Све што је 

од филма, позоришта, музике и књижевнос-

ти просечном кориснику потребно, телеви-

зија му, из вечери у вече, нуди у прилагође-

ном облику. 

Читање је лепи порок, а не општа гра-

ђанска обавеза. Срећа живљења на земљи не 

осваја се читањем. Књига није чаробница 

кадра да ниску душу преобрати у племе-

ниту, нити се огрезлост у нечитање може об-

јаснити једино спреченошћу сиромашних 

слојева да се предаду интелектуалним ужи-

вањима. 

Број нечитача у високо развијеним 

земљама исти је као код нас. 

Претежан број наших ближњих, оних 

који материјално добро стоје, књижевност 

презиру, или је мрзе. Књижевна уметност 

није онако наивна и безопасна, како је обо-

жаваоци напретка приказују. Просечан чо-

век, који се и иначе боји сваке истине, на-

гонски зазире од безбожне отворености књи-

жевне речи. Он се ужасава њене истинољу-

бивости и слободе. 

Није књига ни за сваког краља, акамо-

ли за сваког човека. Не ваља је ником наме-

тати. ко доиста жели, до ње ће на крају доћи. 

Уметност јесте намењена изабранима. Не 

изабранима по имању, пореклу или по 

друштвеном положају, већ елити духа. Чове-

ку који је замишљен над чудом постојања 

књигу не треба натурати, осталима не вре-

ди... 

(Милован Данојлић, Чишћење алата, 

Независна издања, Београд, 1982, 27-30. 

стр.) 

 

 

 

 

Од књиге до компјутера 

Масовна публика, у ствари, најмање је 

читалачка публика у правом смислу те речи. 

Без обзира на општу писменост, масовна пу-

блика мало чита дела књижевности и радије 

се окреће другом медијуму који захтева мно-

го мање пажње и напора, а који се зове теле-

визија. Човек масовне публике визуелно до-

живљава и спознаје стварност преко елект-

ронских слика које га довољно забављају, 

обавештавају или му дају неке поуке, и које 

су му замена за сваку креативног индиви-

дуалног стваралаштва. Чудно је у којој мери 

човек данашњице, иако окружен најсавреме-

нијим електронским оруђем које му у сва-

ком погледу олакшава живот, та иста оруђа 

најмање да уздигне своју духовност и покре-

не своју креативност, задовољавајући се 

илузијом да је сасвим довољно неговати вла-

ститу башту, како је то давно рекао лукави 

Волтер, и у њој имати потпуни комфор. Још 

ако ту башту може да прекрије и властитом 

електронском мрежом, може му се оства-

рити некада сасвим утопијски сан да не ис-

корачивши из ње, а заљубљен у листање Ин-

тернета, сазна све што би му иначе књиге, 

људи и живи догађаји могли саопштити. 

Публика данашњице умногоме подсе-

ћа на "публику" из неких средњевековних 
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времена, када је постојала једна сасвим ма-

ла, елитна скупина писара и читача на једној 

страни и једна непрегледна маса нечитача, 

тј. неписмених на другој. Народ је гледао и 

слушао, а само су посвећени читали и писа-

ли. 

Данас у време инфотопије коју живи-

мо, поново имамо сличну поларизацију: чи-

талачку елиту на једној страни, 

коју ка читању, као уосталом и 

писању, води једна егзистенцијална 

потреба, како је то говорио Данило 

Киш, и на другој, масовну публику, 

то нечитајуће народно биће које 

поново, углавном преко слика, 

сазнаје свет. То биће је додуше 

писмено, али је сасвим и пасивно, 

као и њен средњевековни пандан, и 

оно задовољава своје мале интелек-

туалне потребе преко масивних ме-

дија, телевизије пре свих. Поново 

се свет сазнаје преко слика и тиме 

оставља простор и да се се том и 

таквом публиком манипулише, по 

мери демократије сваког појединачног 

друштва.  

Дух времена с крајем двадесетог века 

није оличен у књизи, нити је она једна од 

његових битних претпоставки. Њега пре све-

га оличавају електронски медији и милиони 

појединачних, индивидуалних мрежа које у 

развијеном свету постају заамена и за 

друштвени и духовни живот њихових влас-

ника. Као на каквом пустом острву, освет-

љен само светлом свог личног рачунара, 

уроњен у неизмерну масу података Интер-

нета преко којих "даскари", нигде се посеб-

но не задржавајући, занесен шаренилом рек-

лама или заводљивом причама нових оп-

сенара, компјутерски човек борави сам са 

собом у илузији да му је цео свет пред очи-

ма. 

Та мрачна слика може бити само једно 

упозoрење некога кога је страх да ће књига у 

наредном веку изгубити битку са машинама, 

као и да ће се појединци и групе наћи фраг-

ментизовани у информациона острва, у не-

могућности да се повежу једни са другима, 

несвесни заједничких проблема, без икаквих 

заједничких културних додирних тачака. На 

другој страни, могућа је такође визија једне 

демокртаске нирване са компјутеризованим 

приступом огромним информационим изво-

рима који ђе свима бити доступни. Будућ-

ност ће вероватно бити негде између, али ос-

таје и нада да ће потреба за књигом и чита-

њем и даље бити насушна потреба мислећег 

људског бића. Као овај непрекинути дијалог 

који траје од када се пише и који нам омогу-

ћује да будемо у сталној вези са својим пре-

цима, али и да се отварамо према својим по-

томцима, па макар он био и дигитално запи-

сан у рачунару. 

(Јасна Јанићијевић, Политика, 23.10.1999.) 

 

 

 

 

Из садржаја часописа "Глориа" 

бр. 37, 18.фебруар 2004. 
- Филозофија дипломатског брака 

- Ексклузивна прича о насртајима Лин Монтгомери на Биљану Јовић, секретарицу америчког 

амбасадора у Београду. 

- Добра девојчица Кристина 

- Додела најугледнијих америчјих музичких награда протекла је у страху од новог 

разголићавања, и као ревија различитих тоалета и фризура. 

- Краљ на принудном одмору 

- Шабан Бајрамовић, човек који је циганску музику прославио широм света, после проблема са 

срцем и неколико операција спрема се за спектакуларан повратак на сцену. 

- Монструм у секси паковању 

- Кандидаткиња за Оскара Шарлиз Терон преживела је невероватну породичну драму. Признаје 

да би у идентичној ситуацији учинила исто што и њена мајка-убила би супруга. 

- Уметност из Балетићеве кухиње 

- Познати костимограф и галериста Надежда Петровић, супрука чувеног редитеља, објашњава 

због чега се људи више воле кад не живе заједно. 

- Српски плави гром 
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- Наташа Павловић, трбушна плесачица и комшиница Арнолда Шварценегера, прва је жена која 

је двапут пробила звучни зид и стигла до врата свемира. 

- Магична река великог маестра 

- Најславнији светски естески хирург Иво Питанги, кроз чију ординацију је прошло пола 

енглеског дворса, у Бразилу има статус националног хероја 

- Чари кућног луксуза 

- Најуспешнији бизнисмен прошле године Веселим Јевросимовић с породицом станује у 

велелепној вили где је све подређено уживању и релаксацији 

- Пита с љубавним сузама 

- Популарни певач Жељко Самарџић не би пун фрижидер мењао ни за какво благо, а 

жена увек може да га освоји добро укрчканом сармом 

- Фељтон: Смртоносни шарм 

- Аустралиски глумац Мел Гибсон у младости се опијао, а зависности од алкохола 

се ослободио кад му је супруга Робин, с којом има седморо деце, запретила да ће 

га напустити. 

- Рубрике 

- Панорама 

- Од А до З: Душко Гојковић 

- Краљевско дворови 

- Тренд Репорт Ирене Мишовић 

- Стил и лепота 

- Моје путовање:Хонгконг 

- Хороскоп 

- Разоткривање: Нела Михајловић 

- Холивудске приче 

- Нека остане међу нама 

 

 

 

Натпис на надгробном споменику 

(на Старом смедеревском гробљу) 

Премда их тукле чемерне кише 
свирепих јади ко никог више 

пркосни земном болу и страху 
ведри и храбри људи бејаху 
верни закону права човека 

слободна духа, праведна века 
часни у беди и брига сити 

беху и такви престаше бити 
смрт их погуби ал реч им оста 

лепотом светла истином проста 
храброст за живот слободан стећи 

све је што треба о њему рећи. 
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Филмови на малом екрану 

Девојка коју сам волео 
После много година, поново пред нашим гледалиштем култни филм Сиднија Полака "Девојка 

коју сам волео" са Барбаром Стрејсенд и Робертом Редфордом у главним улогама. У овом филму 

следимо једну невероватну и помало немогуђу љубавну причу студентских дана. Сиромашна и 

ружњикава левичарка Кејт заљубљују се у прелепог, богатог и политички незаинтересованог Хабела. 

Љубав ће се догодити и трајати али не вечно. Како и зашто, подсетићете се уз песму "The way we 

were" за коју су Алан и Мерилин Бергман, заједно са Марвином Хамлишом, добили "Оскара", "Златни 

глобус" и "Греми". 

 

Рођаци 
Секретарица Марија удата је за продавца кола Тома. Учитељ плеса Лари ожењен је Тишом. 

Ларијев ујак жени се Маријином мајком. Том и Тиш упознају се на венчању и одлазе да се провозају 

његовим BMW-ом. У међувремену, Марија и Лари се срећу и откривају да се веома допадају 

једно другом. 

Играју: Тед Денсон, Изабела Роселини, Шин Јанг, Лојд Бриџис...Редитељ: Џоел Шумахер. 

 

Мирис земље 

Лука се враћа из рата на спаљени кућни праг. Покушава да радом поново пробуди живот 

који протиче у свакодневним тегобама. Међутим, син бежи од куће и гине од удара грома, 

једина крава му угине, а ускоро му и жена умире од туге за сином. Он губи и вољу и снагу, 

одаје се пићу и физички пропада. Изненада долази накнада за страдања. Сретне девојку младу 

и пуну живота, доживљава са њом љубавни занос и поново добија сина. И кад све то постане 

пуно живота, а рад опет добије смисао, долази нови рат... 

Играју: Неда Спасојевић, Казимир Боровец, Ана Красојевић, Фердинанд Војчик... 

Редитељ: Драгован Јовановић 

 

Зар није сјајна 

Каријера главне јунакиње креће низбрдо. У међувремену среће успешног промотера за којег се 

удаје. После неколоко неуспелих покушаја да је пласира у медије, она долази на идеју да постане 

писац. До шездесетих година њене књигењ нису имале никаквог успеха, а онда се десила сексуална 

револуција. 

Играју: Бети Мидлер и Натан Лејн. Редитељ: Ендру Бергман 

(Политика, март 2004) 

 

 

 

 

Књига је ваш најбољи пријатељ 
Обележавајући стогодишњицу постојања, Политика и издавачко предузеће Народна 

књига покрећу библиотеку "Век Политике - бисери светске књижевности", са жељом да за-

једнички допринесу популаризацији читања и приступачности добре књиге. Тиме желимо да 

великом броју читалаца нашег листа омогућимо да формирају сопствене кућне библиотеке у 

којима ће бити прворазредна дела светске и наше књижевности, у раскошној опреми и по вео-

ма приступачној цени. 

Сваке суботе, уз Политику читаоци ће моћи да купе и књигу у тврдом повезу. Сваке су-

боте на киосцима Политике и Штампе, уз новине, налазиће се и по једно дело из светске и на-

ше књижевне ризнице. 

Шитање новина тиме ће добити свој најприродноји продужетак-шитање врхунских де-

ла књижевне уметности. 

(Политика, 24.мај 2004.) 
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Наставна тема 3.3. 

Кич и шунд 

Значењски обим појма кич далеко је од тога да буде непрепоран. Чак ни етимологија ове речи 

није једнозначна. Лексикон Клугеа и Гецеа доводи је у везу са енглеским sketch: "Кич, шунд, превас-

ходно у употреби код слика, пореклом из Минхена. Кад је овде англо-америчким купцима нека слика 

била прескупа, наручивали би само њену скицу, а sketch. Одатле је настала реч кич, најпре у уметнич-

ким круговима седамдесетих година". Овој теорији, заснованој на личном сећању Авенаријуса, конку-

ришу јоч две друге: kitchen - гомилати блато са улице, као и kitchen - нов намештај препарирати тако 

да изгледа као стар. Могуће је да је с једном од ове три етимологије повезан и глагол etwas verkit-

schen - продати нешто јефтино. 

 

 

 

Деца воле краља 

Други пут заредом краљевска поро-

дица, односно престолонаследник Алексан-

дар Карађорђевић са супругом Катарином и 

краљевићем Филипом, прославила 

је Ускрс у Белом двору на Дедињу. 

Овај најрадоснији хришћански 

празник био је повод да на Велику 

суботу, 26. априла, њихова кра-

љевска височанства организују са-

да већ традициналну прославу за 

више од хиљаду малишана без ро-

дитељског старања, децу избегли-

це, ромску децу, хендикепирану и 

децу ометену у развоју. 

Изузетно лепо време, са паж-

њом сређен дворски парк и некон-

венционална атмосфера, будући да 

на овај дан нико није много водио 

рачуна о протоколу, условили су да се мали-

шани изузетно лепо проведу, а када је дошло 

време да у трави и жбуњу дворског комплек-

са потраже пластична ускршња јаја са пок-

лонима чак ни обезбеђење није много води-

ло рачуна о погаженој трави и цвећу. Атмо-

сфера је била толико пријатна да је и говор 

његовог преосвештенства епископа ша-

бачко-ваљевског господина Лаврентија о 

значају страсне седмице, смрти господњој и 

чуду васкрсења праћен са великом пажњом, 

што је иначе редак случај, посебно у ситуа-

цијама када је на окупу велики број деце. Да 

принцеза Катарина и њена фондација не ор-

ганизују овакве скупове позе ради, иако јој 

злонамерни посматрачи управо то пропису-

ју, ко је имао добро "уво" могао је да закљу-

чи на основу интерног разговора две служ-

бенице фондације. Наиме, видевши да су де-

ца из једног од домова за напуштене мали-

шане лоше обучена, врло брзо донеле су од-

луку да им купе одећу. 

Малишанима је друштво правио и нај-

млађи унук принцезе Катарине, Мајкл, који 

је за ову прилику са принцезином кћерком 

Алисон допутовао из Америке. И док су ове 

године, поред принцезине кћерке и унука, на 

двору били присутни и њен син Дејвид Ен-

дрјус, али и отац и деведесетогодишња мајка 

Ана Батис, с друге стране, осим престолона-

следника и његовог средњег сина, нико дру-

ги од шире или уже породице Карађорђевић 

није се појавио. Остали смо ускраћени за по-

датак да ли позив није био послат или на ње-

га није било одговора. 

(Свет, 9. мај 2003) 

 

 

 

Тоталитаризам без насиља 

 Феномен кича, по својој природи, припа-

да свакодневном животу. Рекли сте да се 

готово 85 одсто уметничког живота одви-

ја у оквиру свакодневног живота, и то као 

кич. 
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 Да. Желим да мало прецизирам појам 

кича о коме ћемо говорити. Кич је ре-

лативно нов феномен у култури, који 

је настао у доба масовне цивилизације, 

цивилизације масовних 

медија. Има око сто пе-

десет година. Инсисти-

рам на кичу као социо-

лог због тога што се 

може рећи да он данас 

сачињава највећи део 

онога што називам ес-

тетском активношћу, 

извором задовољства 

или незадовољсва, уз-

буђења или депресије, 

свега онога што смо не-

када везивали превас-

ходно за уметничка де-

ла. Данас бих све то повезао са кичем, 

односно са оним јефтиним обезвређи-

вањем уметничког дела кроз попула-

ризацију путем масовних средстава 

комуникације. Штампа, филм, радио, 

телевизија, па и тржиште, шире огро-

ман број елемената: облик неког пера, 

неке столице. Шире облике, предмета, 

слике, намештај, музичка дела и тако 

даље. А све то представља огромну ко-

личину коју сви примају. И, коначно, 

оно што се некада називало умет-

ношћу, била су ремек дела. А та дела 

се популаришу, шире и помало рас-

плињавају у маси својих копија. 

 Дакле, сматрате да је судбина свих умет-

ничких дела да буду мање или више пре-

творена у кич. 

 Пошто сте ми поставили то питање, 

рекао бих да постоје уметничка дела 

која сакупљамо у музејима, библиоте-

кама и музичким конзерваторијумима, 

и да постоји читава индустрија кул-

туре која та дела копира, адаптира, 

преправља, помало мења, и то пред-

ставља огромну масу у односу на оно 

сасвим мало језгро уметничких дела. 

Дакле, шта бива са тим уметничким 

делима? Рекао бих да оригинална 

уметничка дела имају веома мали со-

циолошки значај у односу на масу сво-

јих репродукција. Узмимо, рецимо је-

дан пример из сликарства. Пође се од 

једног познатог и прихвађеног умет-

ничког дела, које се потом преради, 

аранжира. Узме се, рецимо, нека слав-

на слика (Леонардо да Винчи је савр-

шен пример) и обради се тако што јој 

се додају бољи контрасти, што се боја 

појача, што се сенке потамне. Тада до-

бијате оно што зовемо кичем, и то је-

дан веома значајан друштвено-ес-

тетски проблем. Реч "кич" је немачког 

порекла. Почели су да је употребља-

вају трговци намештајем из Баварске, 

која је имала велику производњу на-

мештаја. Око 1860. године, јавила се 

једна идеја. Обично се од старог прави 

ново. Али може ли се од новог прави-

ти старо, ако се стари намештај више 

цени и има већу друштвену вредност. 

Тако је та реч настала, а сада је раши-

рена у скоро свим језицима, у скоро 

свим друштвима масовне производње, 

јер све више и више постоји захтев да 

се на јефтин начин удовољи естетским 

потребама појединаца, тако што ће им 

се дати копије које су горе од ориги-

нала, али им пружају задовољство. Је-

дан од савремених начина да се дефи-

нише кич је и ова анегдота коју ћу вам 

испричати. Купац оде у велику робну 

кућу и тражи савет од продавца. Про-

давац покаже предмет а купац каже: 

"То није баш оно". Продавац донесе 

други предмет и каже: "Ово је нешто 

боље, али је скупље". Купац погледа и 

каже: "Да, боље је. Али, сувише је ску-

по". "Лако ћемо за то", каже продавац 

и доноси други предмет: "Ово није та-

ко добро, али није ни тако скупо". А 

купац ће: "Да, то стварно није лоше". 

Ето, то је кич. Мислим да би то била 

једна помало социолошка дефиниција 

кича: ни једно, ни друго, ни оно што 

се налази на врху, ни оно што се на-

лази на дну, него средина, оно између. 

 Кич је веома распрострањен у свим зем-

љама, у свим цивилизованим друштвима, 

без обзира на идеологију. То доказује бар 

једну ствар: да је кич чврсто укорењен у 

људској природи. Чини ми се да задово-

љава потребе људи, односно у сваком 

случају потребе већине људи. Шта ви 

мислите о томе? 

 Потпуно се слажем са вама. Кич је по-

стао свеопшта појава друштва масовне 

производње, ткз. масовног друштва, 

друштва у коме има много људи, мно-

го производа, много продавница, мно-

го средстава комуникације, много 
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штампе. Сви ти елементи су у извесној 

мери узок појаве те универзалне јеф-

тине копије. 

А унутрашња потреба? То је потреба 

за лепотом у свакидашњици. Реч лепота је 

филозофска категорија која се може довести 

у питање. Али, рекао бих да је то потреба за 

задовољством, за осећањем да је нешто ле-

по, лепо за вас, за мене. 

За свакога постоји нешто што је лепо, 

али то није увек иста ствар. Кад некоме ко 

није упућен у то покажете споменике старе 

Грчке, просто набијене историјом, рећи ће: 

"Да, али ипак". Ако је иоле поштен према 

вама, рећи ће: "Знате, то је старо камење. Ка-

жете да је лепо. Пошто су ми рекли да је ле-

по, морам да верујем да је лепо. Према томе, 

правићу се да ми је то лепо. А моје ужи-

вање? Па, покоравм се општем схватању". 

Односно, појединац је на известан начин 

отуђен и мора да прихвати тврђења која му 

намећу други у погледу тога шта је лепо, а 

шта ружно, уместо да има спонтаност у ес-

тетском процењивању у естетском уживању. 

Можда ћете своју спонтаност у вези са ста-

ром Грчком наћи у великом спектаклу у боји 

и синерами Сесила де Мила. Видећи грчке 

или египатске храмове или римски Форум, 

реконструисане од картона или пластике, за 

потребе филма, и обојене онако како су не-

кад били, такав гледалац ће можда добити 

бољу слику о томе каква је била стара Грчка, 

какав је био стари Рим. То је нека врста на-

учне, естетске, уметничке популаризације 

која му је доступна, која је на његовом ни-

воу и прихватљива за њега, тако да му до-

носи естетско уживање. А што се тиче ста-

рог камења на сунцу, рекли су му да је то 

лепо, и он мора да се диви. Ето, то је отуђе-

ње. Видите супротности у погледу аутентич-

ности неке ситуације, коју свако доживљава 

на свој начин. Стручњак за антику, наравно, 

неће прихватити филм Сесила де Мила. Дру-

гим речима, постоји аутентичност или спон-

таност уживања у одређеној ситуацији. А 

кич је често и то. 

 Верујете, дакле, да је кич за већину људи 

први степеник естетског живота. 

 Да, управо тако. И то је важна тврдња, 

коју дајем под пуном одговорношћу. 

Видите, не постоји трансцендентално 

лепо, као што су тврдили филозофи, 

као Платон, Кант и други. Не постоји 

трансцендентално лепо које нам је на-

метнуто од стране стручњака и коме 

се треба по сваку цену дивити. Посто-

ји уживање у лепоти у одређеној си-

туацији. Једна поштанска разгледница 

може бити аутентичнија за сељака ко-

ји ју је купио у дуванској радњи на уг-

лу, за суму која за њега већ представ-

ља мали трошак. Купио ју је зато што 

је одабрао, и ставио ју је у своју собу, 

да је посматра. За њега ће то бити ау-

тентичније него само уметничко дело 

које је репродуковано на разгледници 

и које ће отићи да види у музеју само 

зато што је у званичном програму ту-

ристичке агенције. 

 Да, ради се о слободном избору. Али, 

мислите ли да је кич укус слободно иза-

бран, или то зависи. 

 Да будемо јаснији. Покушао сам ма-

лочас да Вам кроз једну анегдоту де-

финишем шта подразумевам под ки-

чем. Кич је, да се послужимо лингвис-

тичким термином, више придев него 

именица. Постоји исто толико кичева 

колико и уметничких дела, исто то-

лико кичева колико и уметничких сти-

лова, исто толико кичева колико и ти-

пова стваралаштва. Постоји кич у 

књижевности, музици, сликарству, ар-

хитектури, религији, политици, науци. 

Свуда има кича. То је униврзални ме-

ханизам који прожима, напаја свеу-

купну структуру нашег живота. 

 Не оспоравам универзалност кича, али 

хтео бих само да подсетим на оно што 

сте једном рекли: "Кич је тоталитаризам 

без насиља". 

 То је крупна реч, али је тако. Малочас 

смо покушали да утврдимо један ме-

ханизам и рекли смо да је кич масовни 

производ код кога се грчки храм ре-

конструише од бетона, слика Леонарда 

да Винчија се реконструише у облику 

простирке заа купатило, Бетовеново 

дело се реконструише у облику аранж-

мана за бубњеве и електричне оргуље 

без виолина, и сними на плочи, и тако 

даље. Има исто толико феномена кича 

колико и извора, и према томе, рекао 

бих да је у нашем друштву, супротно 

ономе што су веровали естетичари из 

17. и 18.века (на пример Кант), свако 

уметничко дело судбински предодре-

ђено да се расплина у свим својим ре-

продукцијама. Дакле, имате проблем 
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нужног разарања уметничког дела 

кроз његово растварање у репродукци-

јама, а то значи да уметничка дела ни-

су вечита: то, пак, значи да у сваком 

тренутку морамо репродуковати нова 

дела, и да су дела само калупи за своје 

копије. А то значи да је естетска по-

треба задовољена, и као што сте и ви 

поменули, а то је битан аспект кича, 

значи да то универзално разлагање ни-

је само негативно, јер кроз непрестано 

и поступно приближавање стварним 

вредностима води сазнању истине. Ре-

као сам да постоји упознавање истине 

која се обавља посредством репро-

дукције и које је савремен феномен. 

Већина људи поново открива истину 

једино кроз низ све савршенијих фал-

сификата, односно кроз кич дела. Кич 

има васпитну и образовну улогу, учи 

вас да распознајете одлике готске, ро-

манске архитектуре. 

 Истичете позитиван аспект кича. То зна-

чи да кич мора имати будућност? 

 Да, рекао бих да кич има ружичасту 

будућност. Мислим да је кич повезан 

са друштвом масовне производње, са 

средствима масовне комуникације, са 

уређајима који омогућавају прављење 

копија у огромном броју примерака. 

Пошто су та средства дефинитивно ус-

војена, мислим да је и кич дефини-

тивно усвојен, да је то нови састојак 

друштвене културе, допадало нам се 

то или не. 

 Ако је кич толико значајан иако припада 

масовној култури, каква је онда улога тзв. 

елитне уметности? 

 Постоји у сваком друштву и у сваком 

тренутку, одређен број људи чија је и 

струка, и задовољство (јер они и ужи-

вају у томе) да имају далеко прецизни-

је и рафинираније критеријуме него 

публика у целини. Једноставно, не тре-

ба заборавити да радник ради, да је за-

окупљен другим стварима. Уметничко 

дело мора да се уклопи, ако не искљу-

чиво у тренуцима доколице, у сваком 

случају у тренутку његовог слободног 

времена, односно у време којим сло-

бодно располаже, у време када може 

да оде до дела. 

(Разговор са угледним теоретичарем ма-

совне културе Абрахамом Молом водио је 

Петар Живадиновић, филозоф из Београда; 

објављен је у часопису Идеје, број 5 за 1982. 

год.) 

 

 

 

Естетски идеал категоричке сагласности са постојањем 

Сукоб између оних који тврде да је 

свијет створио Бог и оних који мисле да је 

настао сам од себе води се око нечега што 

превазилази наш разум и наше искуство. 

Много је реaлније размимоилажење 

оних који се питају о постојању 

таквом какво је дано човеку (било 

како или ма од кога) и оних који се 

са тим постојањем без примједбе 

слажу. 

Иза свих европских вјера, ре-

лигијских и полотичких, стоји прво 

поглавље Постанка из којег слиједи 

да је свијет створен како треба, да 

је постојање добро и да је, према 

томе, исправно и множити се. На-

зовимо ту основну вјеру категорич-

ка сагласност с постојањем 

Ако је до прије кратког вре-

мена ријеч говно замјењивана у 

књигама тачкама, то није било из моралних 

разлога. Отпор према говнима метафизичког 

је карактера. Тренутак дефецирања је свако-

дневни доказ неприхватљивости стварања. 

Или-или: или је говно прихватљиво (у том 

случају, не треба се закључавати у заходу), 

или смо створени на неприхватљив начин. 

Из тога произлази да је естетски идеал 

категоричке сагласности с постојањем свијет 

у коме се о говну не говори, у коме се сви 

држе као да оно не постоји. Тај естетски 

идеал назива се кич. У царству кича влада 

диктатура срца. Осјећај који кич изазива мо-

ра, наравно, бити такав да га може дијелити 

велики број људи. Зато се кич не може ба-

зирати на некој необичној ситуацији, већ са-

мо на основним сликама које су већ чврсто 

урезане у људску меморију: незахвална кћи, 

занемарени отац, дјеца која трче преко трав-

њака, издаја домовине, сјећање на прву љу-

бав. У царству тоталитарног кича сви одго-

вори дани су унапред и искључују било как-
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во питање. Из тога произилази да је стварни 

непријатељ тоталитарног кича човјек који 

пита. Питање је као нож који засијеца плат-

но насликане кулисе како бисмо завирили да 

видимо шта се крије иза ње. Само они који 

се боре против ткз. тоталитарног режима те-

шко се могу борити искључиво сумњама и 

запиткивањем. И њима су потребне њихове 

извесности и једноставне истине, истине ра-

зумљиве што већем броју људи и способне 

да изазову колективно проливање суза. Из-

вор кича је категоричка сагласност с пос-

тојањем. Али шта је основа постојања? Бог? 

Човјек? Борба? Љубав? Мушкарац? Жена? 

На то разни људи гледају различито и 

зато постоје и разне врсте кича - католички, 

протестантски, жидовски, комунистички, 

фашистички, демократски, феминистички, 

европски, амерички, национални, интерна-

ционални. Од времена француске револуције 

једна половина Европе назива себе левицом, 

док је друга половина добила назив десница. 

Готово је немогуће дефинирати једне или 

друге према неким теоретским принципима 

које заговарају. У томе нема ничег чудног - 

политички покрети не почивају на рационал-

ним становиштима, него на представама, 

сликама ријечима, архетиповима, који зајед-

но чине овај или онај политички кич. Дик-

татура пролетеријата или демократија? Од-

бацивање потрошачког друштва или по-

већање производње? Гиљотина или укидање 

смртне казне? То уопште није важно. Оно 

што човјека левице човјеком левице није ова 

или она теорија, већ његова спососбност да 

сваку теорију учини саставним делом кича 

званог Велики марш Напријед... 

(Милан Кундера, Неподношљива лакоћа 

постојања, Веселин Маслеша, Сарајево, 

1985, стр. 293-305.) 

 

 

 

 

Кич човек као турист 

Узмемо ли сада, као што смо то и у на-

слову најавили, за пример туриста, онда ово 

значи стало нам је да покажемо које спе-

цифичне могућности за "кич-човека" (читај: 

кич-свест, или, мање срећно, кич-слој) при-

зива и изазива туристички живот. Разуме се, 

овде се о "кич човеку" говори као о специ-

фичној човековој диспозицији која га чини 

спремним да производи кич или да ужива у 

њему. Ми овде свесно говоримо о могућнос-

тима "кич човека", јер туризам - 

примарно вредносно индиферетан - 

управо може изазивати и анти-кич 

реакције: доживљај странога (егзо-

тизам) може, на пример, до те мере 

бити снажан да готово потпуно по-

тисне код туриста ону његову ла-

тентну потребу за кичем (самозадо-

вољство у свом приватном кругу, 

деминутивна осећања на домаћем 

огњишту, фамилијаризовање свега 

што се сретне и затекне до осећања 

унутрашње топлине и угодности). 

Класичан пример за то: десенти-

ментализујуће дејство Гетеовог пр-

вог путовања у Италији. Уопште узев, добро 

ћемо учинити ако модеран феномен туризма 

(као специфичан вид обликовања слободног 

времена за модерна човека, који свој одмор, 

своје ферије проводи на страни, углавном у 

маси себи сличних) јасно одвојимо од при-

јашњих опоравака (из здравствених разлога 

или у случају физичке инсуфицијенције), од 

образовних путовања (мање или више 

планских студијских путовања, с посебним 

програмом рада), као и од пустоловних пу-

товања појединаца (кичерско уживање и пу-

столовина међусобно се искључују: тек ес-

тетски, што ће рећи литерарни седимент мо-

же бити кичерски, посебно у 18. столећу, 

нпр. Робинзон и безбројни Дефоови епиго-

ни). Модерни туризам, као организовани ма-

совни саобраћај (организовано је већ и само 

слободно време, а исто тако и услови под ко-

јима се путује, боравишта с њиховим дожив-

љајним могућностима итд.), нивелише и ко-

лективизује свест путника, редукујући гото-

во системски ону већ поменуту могућност да 

се човек отргне кичерскоме доживљавању. 

Ако се позабавимо међународним реклам-

ним проспектима, дакле понудом доживља-

ја, напросто ће се показати како се они упра-

во и обраћају кич човеку у туристу. Феноме-

нолошки је занимљиво да ове рекламе прет-

постављају већ као датост извесну латентну 

повезаност између туризма и људске скло-

ности ка кичу. На исти начин се и у самом 

одмаралишту, при припремању оних опште-
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атмосферских као и посебно-фактичких по-

нуда, води рачуна - често уз велике економс-

ке издатке - о конзументу кича. 

Егзистенцијалистички посматрано, чо-

век као турист наших дана само је посебно 

подесна и уочљива чињеница онога, да упо-

требимо Паскалов назив, „divertismana“, који 

јe основна карактеристика наше егзистенци-

је: дакле бекство, повлачење од стварне 

"condition d’etre" и њенe фактичке незбрину-

тости, која се, садржана у свакидашњој 

стрепњи, досади и бризи, тешко може при-

крити (потиснути). Најстарије представе о 

рају (било да се ради о праисторијским, било 

да се ради о есхатолошким, постисторијским 

људским пројекцијама о срећи, као и оно 

секуларизовано "горки 

дани рада, слатки пра-

зници" (Гете), чине, 

пре свих социолошких 

и естетичких питања 

која се односе на ма-

совни живот, кич, ту-

ризам, део оног фунда-

менталног људског не-

мира који се још од 

најдавнијих времена 

артикулише као прог-

нање из раја, као сеоба, као путовање (нпр. 

пловидба већ код Св.Августина, De beata vi-

ta), као међуегзистенција ("између животиње 

и анђела"), као "gemina natura" итд... Та-пр-

вобитно-религиозно обојена "известност" о 

абнормалности једне нормалности у којој се 

пати (радити "у зноју лица свог", упркос "тр-

њу и драчу", исто је тако проклетство као и 

рађање "у боловима", за које је везан опс-

танак људског рода) присутна је још и у 

свесно атеистичким социјалним утопијама 

наших дана ("бескласно друштво"!, јер појам 

"пролетер" задржава и код најтрезвенијих 

марксиста извесну емоционалну ауру "му-

котрпности и тегобе"!). "Вечни град" (Civitas 

Dei), вечни мир, спасење - све те исконске 

пројекције "принципа наде" (Блох) уклапају 

се у "извесност" о томе да је наша фактичка 

"condition humaine" само транзиторна. 

Овакве реминисценције, и поред све 

своје тривијалности, нису сувишне за наше 

питање, које се тиче кич-човека као туриста. 

Јер Е.Блох и Х.Брох јединствени су у томе 

да велике чежње и наде човечанства, чим с 

преурањеним људским посезањем за њима 

изгубе свој бесконачни дуктус, претварају у 

тој својој опсенарски дочараној присутности 

(као да човек "то већ има", Ап. Павле у Пос-

ланици Филипљанима 3, 12 и др.) сам живот 

човеков у лаж. "Овде се бесконачни акт 

етичкога стремљења 

наједанпут прекида, те 

се бесконачни етички 

захтев деградира до 

куварскога рецепта" 

(Х. Брох). Социјалис-

тички догматици, ре-

лигиозни сањари, сме-

рни и празноверни фе-

тишисти (какви су би-

ли већ крсташи!), али 

и туристички рајеви 

(најчешћи топос интернационалне рекламе!) 

- све су то антрополошки сродни феномени. 

Није зато никакво чудо што су и естетичке 

објективације (а то је управо кич) таквог 

"прекинутог" бесконачног дуктуса такође 

веома сличне међу собом. Вода са Јордана, 

коју су доносили крсташи, и вода са бер-

линске Спреје (тренутно чак и "берлински 

ваздух" у конзервама!) ни по чему се битно 

не разликују. 

(Лудвиг Гиц, Феноменолигија кича, Београд, 

1990, стр. 127-128.) 
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Наставна тема 3.4. 

Супкултура и Контра култура 
 

 

Питање младалачког доба 

Против-културни покрет се одређује 

не само супростављањем принудама - обаве-

зама урбане средине (метро-рад-кревет) већ 

и супростављањем дубоким организационим 

принудама (звали их капиталистичким, би-

рократским, технократским, економократс-

ким, овде то није важно), друштвеној сложе-

ности (хијерархизација, специјали-

зација, инхибиција, репресија). У 

том смислу, овај покрет је култур-

ни покрет управо зато што се одно-

си на организационе темеље 

друштва и људског живота, ако се 

култура схвата као апарат који 

ствара социјални систем и норме 

појединачног живота. 

У том смислу, овај покрет је 

културни покрет управо зато што 

се доноси на организационе теме-

ље друштва и људског живота, ако 

се култура схвата као апарат који 

ствара социјални систем и норме 

појединачног живота. У том смислу, покрет 

се јавља у изразито двосмисленој тежњи: с 

једне стране, може се у њему наћи регресив-

но кретање ка преорганизационој неодређе-

ности, које се одражава у 

нео-трибализму заједништва 

или у анархизму без спутава-

ња, али, с друге стране и ис-

товремено, може се у њему 

наћи и тежња ка хипер-сло-

жености, то јест организацији 

где хијерхија, специјализаци-

ја и централизација уступају 

пред међуповезаношћу, ви-

шевалентношћу и вишецент-

ричношћу. 

Поткултура у строгом 

смислу речи припада ширем 

смислу но што је систем ма-

совне културе и самим тим, учествује у кул-

турној индустрији (тржишни закони, про-

изводна техника, и масовност растурања 

итд...). 

Од својих почетака, ова је култура у 

основи двозначна у односу на масовну кул-

туру. Двозначна структура упућује, с једне 

стране, на "стетичко-лудичку" потрошњу и 

индивидуалистичко уживање грађанске ци-

вилизације, али истовремено она садржи и 

"ферменте неприступања том свету одрас-

лих, који одише бирократском досадом, по-

нављањем, лажима, смрћу". Поставља се пи-

тање како ће та двозначност постепено пос-

тати радикална и изазвати маргинализацију 

и појачано одвајање дела младалачке култу-

ре током ове последње деценије. 

Мало помало, стицање критичке свес-

ти у односу на масовну културу довешће у 

питање како њене садржаје тако и њену уло-

гу и начин учествовања. Разуме се, "средст-

ва" остају иста, али "скренута" са своје ра-

није улоге. Штампа, филм, музика, радио-

фонске поруке, мода облачења немају више 

признати циљ "забаве" и не учествују више у 

еуфоричној митологији задовољства и сло-

бодног времена. Скоро борбена улога везује 

се одсад за тај нови тип учествовања: он хо-

ће да "означи" одбијање укључивања у "пот-

рошачко" друштво, маргиналност и одбија-

ње "система" не доживљају се више као мут-

ни и неизвесни тренуци једног "доба" (мла-

далачке кризе...) које ће се 

смирити, већ све више теже 

да се наметну као етика и 

стални начин живота, про-

дирући све до интелигенције. 

Гледати "underground" филм, 

или филм "младог аутора", 

читати стрип Крамба или 

Готлиба, куповати "Шарли-

Ебдо", облачити се "хипи" 

или "ретро", одлазити на кон-

церте поп музике, нису бе-

зазлени поступци, они значе 

заузимање политичког и ег-

зистенцијалног "минимал-

ног" става. Израз "задовољство" и сам је 

знатно девалвирао у својој повезаности са 

сладуњавим благостањем и стерилизованом 

сигурношћу, сад му се претпостављају су-

перлативи који означавају уживање или 

страст. Задовољство постаје безначајно у ча-
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су кад се све упиње да на сваки начин да на 

знање одбијање тема потрошачког друштва: 

мода, лепота, срећа, љубав, слободно вре-

ме... 

Израз против-култура је дакле недово-

љан, нова културна парадигма постоји, зас-

нована на одбијању начела наизменичности 

и критици учествовања у свету утемељеном 

на потрошњи. Прихваћене вредности и теж-

ње постоје у друштву, али су ограничене на 

детињство (спонтаност, игра), на чауре рели-

гије (љубав према ближњем, одсуство ма-

теријалног интереса) или расуте у против-

тежње (продор екологије, нео-анархизам). 

Радикална критика напада заосталост и по-

вршност тих вредности, њихову неспособ-

ност да прихвате свакодневни живот и да ан-

гажују цело биће. Одрасли појединац преко 

воље прихвата те вредности, естетски, ко-

ристи их за време викенда и у тренуцима од-

мора, у осталом времену ће на себе навући, 

из своју социјалну личност, вредности про-

дуктивности, сврсисходности и озбиљности. 

Ова шизофрена игра одраслог, овај двостру-

ки грађански живот, управо је оно што нај-

више изненађује. Овој наизменичности се 

супроставља алтернатива или коренити из-

бор, укључивање више не значи убеђивање 

или просто узимање речи, већ учествовање 

целим телом и у сваком тренутку живота. 

Више нема "играња" мајстора недељом, по-

стаје се занатлија, село се не користи ес-

тетски у слободном времену, већ се постаје 

сељак, пастир, произвођач сира. 

(Едгар Морен, Дух времена, Бигз, стр. 159-

164) 

 

 

 

 
Трагична исповест 15-годишње Кристијане Ф, коју су према магнетофонским записима написали Кеј 

Херман и Хорст Рик. Она сведочи да у хероин "не воде лудости неке посебне категорије првенствено 

проблематичне деце, већ многобројни међусобно повезани проблеми-нехумано становање, гушење 

дечје игре, криза у међусобним односима родитеља, општа отуђеност и изолација у оквиру породице 

и школе и сл." 

 

Ми деца са станице Зоо 

Та агресивност испољавала се, нарав-

но, и на другим људима. Ја бих полудела 

чим бих на некој станици метроа видела ба-

кице с оним њиховим кесама. Онда бих са 

запаљеном цигаретом ушла у одељак за не-

пушаче. Кад би бакице почеле да 

се буне, рекла бих да оду у неки 

други одељак ако им не одговара. 

Посебно ми је било забавно да 

некој баки испред носа узмем 

место. Те моје форе понекад су 

узбуњивале читав купе, а дешавало 

се и да ме на силу изјуре. И мене 

саму нервирало је моје понашање. 

Нервирало ме и кад су се Бабси и 

Стела тако понашале. Па, ја нисам 

хтела да имам никакве везе с тим 

малограђанима. Али ваљда нисам 

могла другачије и морала сам стал-

но да изводим нешто. 

Било ми је потпуно свеједно 

шта други људи мисле о мени. Кад би почео 

онај одвратни свраб, кад ме је сврбело свуда 

где је гардероба уска или чак где сам 

нашминкана, чешала сам се без обзира на то 

где се налазим. За мене није било ништа да у 

метроу подигнем сукњу до пупка да бих се 

почешала. Занимало ме је једино шта људи 

из друштва мисле о мени. 

Касније је џанкосима све свеједно. 

онда више не припадају никаквом друштву. 

Знала сам неке старе џанкосе који су се 

фиксали већ пет година и дуже и који су 

преживели. Имали смо неки чудан однос 

према старима. Ти тотални индивидуалци 

имали су за нас изразито јаку личност. Било 

је добро и кад си на сцени могао да причаш 

да познајеш тог и тог од старијих. С друге 

стране, ја сам их и презирала, јер су сви би-

ли скроз пропали. Пре свега, ми млађи смо 

се њих ужасно плашили. Они стварно више 

нису имали морала, савести или сажаљења. 

Свог ортака фиксера дрмнули би каменом у 

главу кад су у кризи и кад им треба фикс. 

Најдивљији од свих њих звао се Мане пре-

варант. Сви су га звали Мане преварант, јер 

је стварно био најподлији тип на сцени. Кад 

би га дилери угледали, бежали би брже него 
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приликом пандурске рације. Јер ако би он 

ухватио неког малог дилера, једноставно би 

му одузео сав доуп. нико се није усуђивао да 

му се супростави. Поготово не неки мали 

фиксер. 

У нашем друштву се све вртело око 

проституисања и муштерија. Дечаци су има-

ли исте проблеме као и ми. Још је постојао 

заједнички интерес и могли смо још једни 

другима практично да помогнемо. Ми девој-

чице размењивале смо међу собом искуства 

с муштеријама.Круг типова с којима смо ра-

дили с времено је постао ограничен. Ако би 

за мене неки тип био нов, Стела или Барби 

су га можда већ имале. А била је предност 

ако знаш њихова искуства. 

Постојали су препоручљиви, мање 

препоручљиви и апсолутно лоши типови. 

Код процењивања муштерија нису нам биле 

важне личне симпатије. Није нас занимало 

чиме се бави, да ли је ожењен и тако даље. О 

тим потпуно личним глупостима о којима 

типови тако причају нисмо никад разговара-

ле. Нама је код процене типова једино било 

стало да извучемо корист за себе. 

Муштерији смо давали плус ако се па-

нично плашио полних болести и хтео све да 

ради само са гумицом. Такви су, међутим, 

нажалост били ретки тако да би, наравно, ве-

ћина девојчица аматерки кад-тад закачила 

неку болест, а управо су се наркомани боја-

ли да иду код лекара. 

Плус је био и ако тип од почетка неће 

ништа више него само језиком. Значи да не 

морамо најпре сатима да преговарамо о ус-

ловима. Тип је имао плус и ако је био нешто 

мало млађи и не претерано угојен, ако нас 

није третирао као робу, већ је био љубазан, а 

можда нас некад чак одвео на клопу.  

(Oдломак из књиге Ми деца са колодвора 

Зоо, Кристијане Ф, Каирос, 1997, 130-132. 

стр.) 

 

 

 

 

Кафана у моди 

Међу новијим ознакама београдског 

друштвеног живота истакнуто место заузима 

институција кафане "у моди"... Кафана у мо-

ди је, међутим, нешто сасвим ново, ствар ко-

ја функционише тек неколико година као, уз 

остало, производ савремених медијских тех-

нологија које преферирају тактилност и 

хладноћу - како би вероватно рекао онај 

Маклуан. Значи, гужва је и сам си. 

Основна карактеристика кафане "У 

моди" јесте да представља главну 

фрку за ту једну сезону... Оно што, 

такође изазива изненађење јесте чи-

њеница да нема тог шмекера који ће 

убости правилну прогнозу и нами-

рисати следећу кафану "у моди", 

чак ни онда када свој компјутер на-

кљука свим релевантним подацима 

о статусним, географским, прируч-

но митолошким, историјским и дру-

гим карактеристикама кафанских 

кота београдских што су се прет-

ходно прославиле као прворазредна 

модна стајалишта. Кретање племена 

јe тако хировито и тако подложно одсуству 

сваке логике традиционалног кафанског клу-

подера, да је једини начин откривања ак-

туелне кафане "у моди", која је тај статус 

стекла баш прошле ноћи, пешачење пустим 

београдским улицама у спарне летње вечери 

или по лапавици и дуг мимоход крај саб-

ласно пустих ресторана који још нису "у мо-

ди" или су то већ једном били... Из овога се, 

ипак, може закључити да кафану "у моди" 

никако не чине њени асортимани јела и пи-

ћа, то јест да су њени посетиоци крајње рав-

нодушно према умилним мирисима кухиње 

и благодетима добро расхлађених текућина. 

Кафана "у моди" није ништа конкретно. Ка-

фану "у моди" чине несвесне тежње. Већина 

посетилаца, уосталом, и не улази у ентеријер 

јер је унутра, често, готово обавезно, веома 

мрачно, лош распоред и све остало што оне-

могућава да будете виђени. Парадоксално је, 

али истинито да у кафани "у моди" по пра-

вилу прети финансијска пропаст, пошто 

евентуалне необавештене трошачије нису у 

стању да се пробију до шанка кроз непојам-

ну гужву коју на вратима, испод светлеће 

фирме, тамо где се најбоље види, стварају 

они што чине моду и чија назочност привла-

чи друге као светлост инсекте. Економски 

гледано, обрт кафане "у моди" је обрнуто 

пропорционалан лови коју је требало обрну-

ти да би се окачиле све те "ролекс" чуке, на-

бацио сав тај "армани" крпеж, покренуле све 
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те "хонде" и "сузукији" и расточио толики 

"жил" чији умилни мирис условљава још бр-

же одумирање љубоморних липа на бео-

градским булеварима. Може се рећи да је ка-

фана "у моди" израз кризе. У том случају 

криза је нешто споља. Изнутра је, наравно, 

шупљина. 

(Богдан Тирнанић, Београд за почетнике, 

Београд, 1987, стр. 98-101) 

  

 

 

 

Штрафта наша насушна 

Већина градова и варошица у Србији имају изграђену институцију корзоа као места где се мла-

ди окупљају и друже, односно, где се истиче њихово одвајање од старије генерације. У социолошким 

истраживањима корзо се третира као конвенционална гомила или као облик слободног времена који 

су у сфери забаве повезани са односима међу половима. Може се рећи да је корзо један од битних об-

лика исказивања генерацијске подељености на нивоу града, па се испитивањем може утврдити однос 

омладинске супкултуре и културе нашег града 

Истраживање институције корзоа као места окупљања младих извели су ученици - истраживачи 

при трибини "Прометеј" у смедеревској гимназији на основу методе посматрања и разговора у про-

леће 1989. 

 

Општи резултати истраживања 
- корзо се формира од посластичарнице 

"Мимоза" до кафане "Пошта" и око кругова 

на фонтани испред цркве. 

- корзо почиње да оживљава од 18.30 када 

излазе млађи од 12-15 година и у 18.45, по-

готово тада, јер се у то време завршавају ча-

сови у средњим школама у граду. На корзо 

долазе млади од 12 до 24 и више година. 

Ученици после часова стоје на фон-

тани петнаестак до тридесетак ми-

нута, а онда одлазе кућама да вече-

рају, оставе књиге и да се пресвуку 

и поново изађу око 19.30. Старији 

излазе око 20 часова, а и касније. 

- после корзоа одлазе у кафиће, као 

што су "Феникс" и други, на журке, 

забаве, рођенданске прославе или 

већ како се договоре да проведу то 

вече. Док не дођу до идеје где да 

изађу, млади стоје на штрафти. 

-девојке долазе као и младићи или 

саме или у друштву - не постоји 

баш никаква разлика у доласку на 

корзо. Девојке се обично налазе у 

друштву мушком или женском, а младићи 

претежно у женском 

- шетају мешовито, преовладавају парови, 

али и другарица са другарицом или друг са 

другом. Крећу се од две трафике поред црк-

ве до "Поште", а онда се враћају поред "Пе-

ка", овог пура или тротоаром поред "Само-

избора" или тротоаром са супротне стране и 

обрнуто. 

Око трафике за "Лото" обично стоје млађи 

од 12 до 17. година, кажу да им то доноси 

срећу, а одатле до "Пека", стоје млади од 

двадесетак година. Од "Пека" па на даље 

дуж Улице Маршала Тита стоје млади од 

тридесет и више година. 

- што се упознавања тиче младић прилази 

девојци а ретко девојка младићу. Често је у 

упознавању посредник заједнички друг или 

другарица. На питање шта обично раде када 

их девојка одбије, један од наших саговор-

ника каже да скаче у фонтану или се напије. 

- на питање зашто излазе на корзо кажу да је 

младима потребно ваздуха, излазе због мла-

дића или девојке, упознавања, разбијања мо-

нотоније свакодневнице, досаде, ради за-

баве. 

- што се одевања тиче, они са дубљим џепом 

носе "501", а они са плићим џепом излизани 

џинс. 

- млади који станују у центру излазе око 20 

часова, а неки и касније, док млади са пери-

ферије и из приградских насеља излазе ра-

није, неки и аутом. 

- млади из града и млади из села који се поз-

нају из школе на корзоу се држе на дистан-

ци, само се поздрављају, не излазе заједно, 

јер свако има своје друштво. 

- око Цркве се обично окупљају поједине 

групе као металци, панкери, даркери 

На основу свега оног што смо истра-

живањем открили закључили смо да рела-

тивно низак животни стандард људи утиче 

на задржавање класичних форми коришћења 
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слободног времена, мада постоје индикације 

да новчана моћ постаје пресудан чинилац за 

одређивање статуса породице и појединаца у 

структури града. Корзо на тај начин постаје 

видљив чинилац друштевног раслојавања 

младих, али истовремено и каналисања ме-

ђугенерацијског сукоба. На корзоу млади се 

опуштају, ослобађају напетости због пробле-

ма у школи и друштву. На тај начин корзо 

представља и својеврстан чинилац социјали-

зације младих. 

(Бојан Бранковић, Предраг Јоцић, Маријана 

Станојевић, Милена Лазић, Биљана 

Павловић, Данијела Трбојевић и Мирјана 

Ђурић) 

 

 

 

 

Биљани петак 

То је манифестација која је традиционална у Михајлов-

цу и слави се сваке године, првог петка у мају месецу. Про-

слава је везана за легенду о Мари, ћерки деспота 

Ђурђа Бранковића и начину на који се излечила. По 

легенди, Мара је одлагала своју удају за Мурата 

Другог тако што је трљала своје лице посебном тра-

вом која је изазивала гнојне ране на лицу. У међу-

времену се заљубила у лепог Тадала, војника свога 

оца, који је био родом из села Скукова. Због њега је 

затражила помоћ од баба које су брале биље на бр-

ду Осовљу. На овом месту се и дан-данас органи-

зује брање биља којим се људи током године лече. 

Ујутро, пре изласка сунца, бабе одлазе на Осовље и 

посебним мотичицама ископавају биље. Легенда ка-

же да је нека баба Станија излечила ране Станоју 

Главашу травом која се овде копа и зове се Плуч-

њак. Ова трава, као и Зечје уши, користи се и данас 

за лечење сушице плућа и израслина. Друге траве за лечење 

су Аптун-бурјан, Копитњак, Омилем, Одолен, Петлова крес-

та, Оман, Бели слез, Мле-

чика и Вратич. Данашње де-

војке да би приволеле мла-

диће користе Одолен, Вра-

тич и Раставић. За лечење 

чира у стомаку користи се 

Троскот са медом. 

Између два рата бабе 

су ујутро одлазиле на Осов-

ље, а девојке и младићи су 

играли коло. Околни меш-

тани су приређивали ручак.  

(Одломак из матурског рада 

Сање Радосављевић на тему 

Обичаји и традиција у 

Михајловцу. Рад је 

одбрањен 5. јуна 2004. у 

смедеревској гимназији.) 
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Наставна тема 3.5. 

Медији и савремена комуникација 
 

 

Медији 

Јединствена дефиниција медија не по-

стоји. Као и у случају информације и кому-

никације, и овде се налазимо пред целокуп-

ним речником израза, који је непре-

стано био обогаћиван током неко-

лико последњих деценија. Тим из-

разима су понекад означавани и це-

ловити концепти, врло удаљени 

једни од других. Од латинског me-

dium, "средина", "центар" (medium 

day, "средина дана"), па преко зна-

чења "посредника", "медијатора" 

(paci medium se offert, "нуди се да 

буде посредник мира", Вергилије), 

долазимо до поновног открића тер-

мина од стране Англосаксонаца, 

који су увели појам "масмедија" као 

средстава за комуникацију маса. 

У опису медија данас се такође осла-

њамо и на медијске институције (Франсе 3, 

Европа 1), на врсте медија (дневне новине, 

часописи, итд.), или на медијске технике 

(факс машина, радио, итд.). Све дефиниције, 

у свој својој разноликости, ипак генерално 

истичу крајњи циљ медија, који подразумева 

комуникацију. Тако Франсис Бал дефинише 

медије "као техничку опрему која омогућава 

људима комуникацију и пренос мисли, било 

какви да су њихова форма и њихов крајњи 

циљ". Да би се указало на разноврсност ме-

дија, посебно због корисника, често се раз-

ликују аутономни медији, који не траже ни-

какво спајање са неком посебном мрежом 

(књиге, новине, плоче...), дифузни медији, 

који функционишу уз помоћ одређених та-

ласних фреквенција или каблова (телевизија, 

радио...), и комуникацијски медији, који 

омогућавају успостављање интерактивности, 

чији је први симбол био телефон, да би да-

нас ту улогу преузеле телематске мреже и 

комуникациони видео. 

(Жак Гоне, Образовање и медији, 

1998,15-16стр.)

 

 

 

Сви ћемо бити умрежени 

Тешко је предвиђати будућност кул-

туре у свету који је већ крајем 20. века сажео 

своју истину у речи промена. Стална, убрза-

на, неминовна промена држи нас у стању на-

петог ишчекивања, а за ону већину недовољ-

но упућених представља и стање шокантних 

изненађења, неуротичних раскида са тек 

прихваћеним искуством или навикама. Тоф-

лерова адхократија постала је једино извес-

но стање, а стари спор са почетка европске 

цивилизације, онај између Парменида и Хе-

раклита о природи бивства, променљивости 

или непроменљивости света, драматично је 

решен у корист Хераклитове тврдње о про-

менљивости свега постојећег. Ништа више 

неће бити као пре, сем оног изворног питања 

културе о смислу тих промена и света у коме 

живимо, напора да сачувамо способност ра-

зумевања и тумачења тога света и да ту кре-

ативност и те спознаје предамо будућим ге-

нерацијама. 

Човек је у веку који напуштамо оства-

рио давно припремљен прелаз од чисто при-

родне историје ка свесно жељеној историји, 

бар када је реч о средини у којој живи и о 

организацији властитог животног циклуса. 

Коначан је прелаз од природе ка техносфе-

ри, ка свету који је човек сам конструисао и 

који ће све више обликовати наше потребе, 

услове живота и стваралачке потенцијале. 

Природа коју ми познајемо преселиће се у 

"националне паркове", у музејски резерват. 

Основни сукоб тога света биће однос техно-

лошке рационалности и људске природе и 

осећајности, спор између "ведрих робота" и 

људске маште, емоција и моралног вредно-

вања, са надом да у том спору неће тријум-

фовати средства над циљем. 
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Будућа култура ће бити култура диги-

тализованог света, интелигентних производ-

них јединица и људских станишта (градова, 

орбиталних станица и насеља на другим пла-

нетама). Двадесети век је последњи реални 

век у коме је човечанство живело. Стижу ве-

кови виртуелних светова, киберпростора и 

кибернетичке културе. С једне стране то ће 

бити тријумф интелектуалне културе над 

емоцијама и маштом просечног човека, али 

нема сумње да ће управо тај "остатак" при-

родног човека - његова осећајност и имаги-

нација - бити изворна сировина сваке инова-

ције и прогреса. Уз помоћ компјутера нових 

генерација порашће креативни потенцијал 

сваког појединца, а решиће се и проблем ди-

ректног прикључивања људског мозга на 

компјутер (кадрови из филма "Матрикс" по-

стаће стварност) и то још у узрасту новоро-

ђене деце. Сви ћемо бити умрежени у сложе-

не и глобализоване дигиталне информатичке 

мреже, које ће нас образовати за тај будући 

свет, оспособити да у њему продуктивно жи-

вимо и водити нас кроз галактички сплет ко-

ји ћемо током трећег миленијума постепено 

насељавати. 

Умрежавањем сви постајемо повезани, 

све нам, у начелу, постаје доступно (инфор-

мације, знање, приступ роби и услуга сваке 

врсте, учешће у социјалном и политичком 

животу "глобалног села" итд.). На-

равно, досадашње искуство нас 

опомиње да ће и убудуће постојати 

закључана врата, тј. шифре које ће 

знати само привилеговани који ће 

моћи доћи до одређених информа-

ција. 

Квантни компјутери или на-

нокомпјутери, који функционишу 

на молекуларном нивоу, биће ко-

мерцијални производи, доступни 

свима већ првих деценија 21.века. 

То значи да ће ова информатичка 

револуција ићи много брже него 

што можемо да појмимо, да ће 

компјутери међу собом брже комуницирати 

него ми са компјутерима, да ће овај убрзани 

развој свести наше моћи предвиђања и пла-

нирања само на рок од 20 до 30 година. За 

културу то значи неограничени број њених 

корисника и њених стваралаца, распад данас 

важећих временских, просторних, матери-

јалних, социјалних, лингвистичких и других 

културних баријера. Биће то једна истинска 

универзализација културне продукције и по-

трошње, интензивног инстант коминицира-

ња у оквиру компактне публике. 

У новом виду јавиће се стари проблем 

односа униформности и различитости култу-

ра, центра и децентрализације, анонимне се-

ријализације укуса и потреба и персонализо-

вања културног живота. Уз помоћ компјуте-

ра моћи ћемо сви да креирамо персонализо-

вани амбијент културе и њене творевине, да 

стварамо са оном перфекцијом коју су поз-

навали стари мајстори преддигиталне епохе. 

Биће, наравно, све теже створити нешто но-

во јер, чини се, све већ постоји, сва цивили-

зација, па и природна, остаје музејски експо-

нат. Али се, истовремено, стварају и могућ-

ности нових херметизама, одбране личних и 

групних идентитета и афинитета, окупља-

њем људи око врло уских, специфичних ин-

тересовања и уверења (тзв. СИГ скупине), 

које ће бранити својеврсну диверсификацију 

интелектуалних и културних група, односно 

културног диверситета у целини.  

У нови век улазимо већ са рудимен-

тарним оруђем те будуће културе – Интерне-

том. Он нам нуди виртуелне библиотеке, му-

зеје, музичке радионице, новине, часописе и 

књиге у дигиталној форми, позоришне 

представе или аукције уметничких дела, 

филмове и ТВ програм. У свако доба и на 

свакој тачки планете. Он нам омoгућава да 

пласирамо и властите творевине неограниче-

ном броју корисника и анонимној публици, 

да их моделирамо и дотерујемо колико и кад 

хоћемо, складиштимо, архивирамо и конзер-

вирамо у трајној форми. Многе земље су већ 

сада већи део своје културне баштине, кул-

турног наслеђа (градитељског, писаног, му-

зичког, итд...) превеле у дигитални облик и 

тако конзервирале и учиниле доступним 

свима. Култура се демократизује у пуном 

смислу те речи. 

Овако велика моћ комуникације и ње-

на нужна стандардизација и централизација 

носи у себи и опасност манипулације, кон-

диционирања потреба и ставова великог 

броја људи, нивелисања укуса и вредносних 

система. Отуд и раст нових облика контроле 

и могуће цензуре културе и других чове-

кових делатности. Питање истине, слободе и 

демократије тако неће ништа губити на ак-

туeлности, а стварање свести о опасностима 

"тоталитарне технокултуре", о којој пише 

Пол Вирилио, поготову њеног стављања у 

службу профита и партикуларних интереса 
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било које групе, мора да буде и амбиција да-

нашње културе. 

До сада смо већ створили више мили-

јарди веб-страница на Интернету и безброј 

дигитализованих база података и многи 

скептици говоре о засићености информаци-

јама и културном понудом. Хвата нас паника 

зато што немамо времена да тумачимо и 

вреднујемо то обиље информација, образов-

них и културних садржаја. Упоредо са овом 

продукцијом постепено сазрева уверење о 

нужности образовања за тај будући свет. Све 

већи проценат становништва радиће у тзв. 

индустријама знања, у производњи и проце-

сирању информација, а технике генетског 

инжењеринга већ смерају ка проширењу и 

мултипликацији наших сензорних и инте-

лектуалних могућности. Можемо сe само на-

дати да ће ти нови врли светови сачувати не-

што од људског лика својих далеких пре-

дака. 

(Триво Инђић, Политика, 30. и 31. децембар 

2000, 1. и 2. јануар 2001) 

 

 

 

 

Култура електричних и електронских медија 

Глобално село 

Средином 19. века у свету комуника-

ције десила се још једна коренита промена: 

прешло се, полако али сигурно, са типо-

графске на културу електричних а затим и 

електронских медија. До тада су се вести 

кретале брзином гласоноше, тј. брзином 

људског корака или коњског хода, речног 

тока или локомотиве првих возова. Сви по-

кушаји тренутног преношења порука били 

су неуспешни. 

Наиме, оптички телеграф Клода Шапа, 

први пут употребљен још 1793, када је у јеку 

Француске револуције послужио за прено-

шење владиних наредби из Париза у Лил, 

био је средство које је омогућавало "теле-

графисање" крајње једноставних порука. 

Такво стање ствари из корена се променило 

када је један амерички уметник, Семјуел 

Морзе, пронашао електрични телеграф. Тач-

није, 1844, захваљујући своти од 30.000 до-

лара коју му је одобрио Конгрес, он је ус-

поставио телеграфску везу између Вашинг-

тона и Балтимора. Тај датум се може смат-

рати почетком културе електронских медија, 

културе нашег доба, у којој је штампа из-

губила монопол у области комуникација. 

Са телеграфом је човек закорачио, а да 

тога није био свестан, у једну нову културу: 

културу електричних и електронских медија. 

Закорачио је у један "потпуно нови свет у 

коме влада брзина", у коме је "време" стало 

а „простор“ ишчезао. Ми данас живимо у 

глобалном селу. Захваљујући електрицитету 

и електроници Земља је постала планетарно 

село, а човеков чулни апарат био је прину-

ђен да се преуреди и да се са ока, сувише 

спорог да би било ефикасно, врати на ухо, са 

видног поља на слушно. 

 

Мас медији и опасност од "телекратије" 

У свету комуникације, како истиче 

Нил Постман, догађа се оно што се обично 

дешава и у природи: значајна промена иза-

зива потпуну промену. Другим речима, у об-

ласти комуникације "нова технологија нити 

шта додаје нити одузима - она мења све". 

Управо се то десило када су се током 19. и 

20. века појавили мас медији (израз састав-

љен од енглеске речи mass, што значи "маса" 

и латинске media, што је множина од medi-

um, речи која значи "средство", "инстру-

мент"): средства масовног комуницирања, 

производи електричне и електронске техно-

логије, од радија до сателитске телевизије, 

гласила која омогућују да једна порука стиг-

не истовремено до огромног броја људи и до 

места која су међусобно удаљена. 

Мас медији променили су начин чи-

тања и писања, изменили су ритам и одлике 

забаве, преобликовали наш чулни апарат, а 

између осталог теже да промене образовне 

процесе које су људи примењивали векови-

ма. Наиме, док се свет речи "заснива на ло-

гици, низању догађаја, историчности, изла-

гању, објективности, непристрасности и дис-

циплини“, свет телевизије, напротив, почива 

на машти, приповедању, истовремености, 

присности, тренутном задовољству и брзој 

емотивној реакцији". 

Разлике између штампе и електронс-

ких медија јасно се виде у следећој табели, 

коју је саставио Гилберт Селдес: 
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Електроника 

1. Не захтева никакво образовање 

2. Упражњава се махом у друштву 

3. Троши се у огромном количинама 

4. Веома брзо стиже до корисника 

5. Углавном није погодна за накнадно 

посматрање 

6. Производња је веома скупа, али је 

јефтина за потрошача 

7. Намењена је већини 

 

Штампа 

1. Захтева способност чита-

ња 

2. Упражњава се махом поје-

диначно 

3. Троши се у малим количи-

нама 

4. До корисника стиже рела-

тивно споро 

5. Може се поново читати и 

проверити 

6. Производи се по релатив-

но ниској цени, али је скупа 

за потрошача 

7. Намењена је мањим групама разли-

чите врсте. 

О улози и значају мас медија почев од 

педесетих година води се расправа у којој су 

се, као и у вези са претходним револуцијама, 

сукобиле страна апокалиптичара и страна 

интегрисаних. Мас медији, истакли су први, 

могу да постану затвори без зидова, предс-

тављају одлично оружје у рукама диктатора 

и демагога, теже да стварају вештачке потре-

бе, потиру разлике међу културама тиме што 

их уједначавају, држе своје кориснике под 

тиранијом садашњег тренутка и тако умртв-

љују историјску свест. 

Без сумње, од свих мас медија, далеко 

највише критика упућено је на рачун телеви-

зије. Наиме, истиче Маклуан, књизи је бли-

жи филм него телевизија. "Типографски чо-

век - пише он - брзо је постао привржен 

филму управо зато што овај, као књиге, пру-

жа један унутрашњи свет маште и снова. 

Филмски гледалац седи у психолошкој усам-

љености попут немог читаоца књиге. То није 

био случај с читаоцем рукописа, нити пак то 

важи за гледаоце телевизије. Није никакво 

задовољство укључити телевизор једино за 

себе у каквој хотелској соби, па ни код ку-

ће". 

Неки су у телевизији видели правог 

непријатеља критичког мишљења и човеко-

ве пуне свести. То значи да има скривену 

моћ да хипнотише, јер јој полази за руком да 

гледаоца води од слике до слике и тако га 

натера да одустане од унутрашњег дешиф-

ровања. Другим речима, она својим корис-

ницима оставља премало времена да размис-

ле о ономе што гледају. Пред њом смо при-

нуђени да размишљамо својим телом, а не 

својом главом. Укратко, телевизија "угро-

жава неприкосновену самосталност коју смо 

стекли захваљујући читању и писању". 

Ми можемо да читамо књигу коју има-

мо пред очима, али када смо пред телеви-

зором, услед одређених физиолoшких за-

кона нашег тела, телевизија „чита нас“. Ка-

тодна цев има продорнији поглед него гле-

далац, чија чула на крају постају лака жртва 

завођења. 

Овакво стање ствари крије у себи 

опасност од појаве телекратије. "У све већој 

мери - пише Де Керков – политичари - пред-

ставници западне демократије у основи ду-

гују своју моћ прецизним компјутерским 

анализама јавног мњења на било коју из-

борну тему. Организатори предизборних 

кампања прилагођавају одговоре кандидата 

различитим потребама локалних медија". 

Међутим, једна је ствар да испитивање што 

верније одражавају мишљења одређене гру-

пе, а друга да сама испитивања обликују јав-

но мњење или приказују мишљења која ра-

није нису постојала.У овом случају на делу 

је психотехнологија. Испитивања и анкете 

имају за последицу уједначавање јавног 

мњења, и то због чињенице да износе, а тиме 

и подржавају, ставове већине на уштрб опо-

зиције. У култури у којој се средствима за 

стварање личног мишљења придаје мање 

значаја и посвећује мање времена него 

средствима за обликовање заједничког миш-

љења, лакше је већини да задржи превласт. 

У телекратији многи на крају одлучују 

на основу предосећаја, а не на основу чиње-

ница; а неодлучни бирачи могу се "приволе-

ти" да одлуче "правилно" уз помоћ трика: 

"давањем правог значаја, у правом тренутку 

и на правом медију, мишљења људи који су 

на власти или су на неки начин утицајни". 

Најзад, на медијску сцену недавно је 

ступио и спин-доктор, "манипулатор" миш-

љења чији је задатак да "прогура" идеје не-

ког политичког вође. Његов задатак, украт-

ко, састоји се у томе да изабере и нагласи 

оне речи, реченице и тонове за које се прет-

поставља да ће произвести жељени ефекат у 
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јавном мњењу. Приказати нешто више пута, 

са одговарајућим коментаром или без њега, 

значи исто што и котрљати грудву снега низ 

падину. Спин доктор изузетно добро ко-

ристи резултате испитивања да подржи и на-

метне неко мишљење, он за разлику од теле-

визијских гледалаца зна да се "испитивањем 

и објављивањем њихових резултата углав-

ном постиже ефекат убрзања, нарочито када 

је реч о поновљеном питању". 

 

Компјутер и галаксија нових медија 

Електрични и електронски медији из-

брисали су границе између држава, створили 

нападну и узбудљиву рекламу, али су пре 

свега пустили у оптицај тако огромну коли-

чину информација да су људи њима просто 

засути, а понекад и затрпани. Човек 20.века, 

како каже Нил Постман, свакодневно је 

"претрпан информацијама". 

Наше доба названо је информатичко, 

доба у коме се две трећине становништва ба-

ви прикупљањем, обрадом и продајом ин-

формација или пружањем услуга појединим 

фирмама. Број медија се током неколико 

последњих деценија умножио, а посебно се 

променио начин преношења и обраде пода-

така. До шездесетих година новине, књиге, 

телефон или радио били су у ствари, а тако 

су их доживљавали и они који су их ствара-

ли и користили, творевине различитих ин-

дустрија, и то по културном нивоу и области 

привреде коју захватају; дакле, припадали су 

областима које су имале мало додирних та-

чака и само се делимично преклапале. Тех-

нолошки развој у последњих тридесет го-

дина, а посебно развој микроелектронике и 

све шире могућности складиштења, обраде и 

преношења информација по све нижој цени, 

све више је приближавао ове области једну 

другој, увећавао њихово прожимање, и пос-

тепено их ујединио у један огроман универ-

зум звани свет комукикација или индустрија 

информације. 

Елемент који је објединио све ове пла-

нете комуникативне галаксије био је компју-

тер. Рачунари, потомци интегралних кола, из 

корена су изменили и објединили сложени 

свет комуникација, мада на први поглед онај 

ко гледа ТВ-емисију или чита насловну 

страну новина нема такав утисак. 

Човек је био принуђен да се прилагоди 

свету телевизијске и видео технике, да научи 

да ради у канцеларијама без папира, да чита 

виртуелне књиге. Створено је електронско 

издаваштво, развиле су се кабловске мреже, 

новине се сателитским путем шаљу у удаље-

не земље да би се тамо одштампале пре зоре. 

У очекивању телематичких издавач-

ких кућа и кабловских градова, који као да 

су већ ту иза угла, било би пожељно да се 

испитивања и проучавања света електронс-

ких медија, чак и она историјска, што више 

развију; јер у ово доба прегрејане историје 

развој технологије постао је бржи од култур-

не мисли и политичких одлука које из ње 

произилазе. А нико не би желео да на свом 

путу наиђе на познатог Орвеловог "Великог 

брата", макар му са усана не силазио уми-

љати осмех. 

(Масимо Балдини, Историја 

комуникација, Гимназија, Смедерево, 

2003, 73-90. стр.)  

Превод Јовице Микића 

 

 

 

 

Претпоставке коришћења интернета 

Историја Интернета у Југославији по-

чиње у фебруару 1996. године када је нацио-

нална академска мрежа преко провајдера 

Бео Тел Нет-а спојена на Интернет. Сви Ин-

тернет сервиси постали су доступни корис-

ницима у Југославији, али је корисничка по-

пулација била ограничена на академски круг 

(сарадници факултета и научних института). 

Исте године почињу са радом први домаћи 

провајдери на комерцијалној основи, чиме је 

обезбеђена доступност Интeрнета и не-ака-

демским корисницима. Већ 1997. године 

одржан је први научни скуп о Интернету. До 

2002. године број Интeрнет провајдера на-

растао је на 60. Најважнији су Еунет (капа-

цитет земаљског линка - 34 Mbs , капацитет 

сателитског линка - 45Mbs) у приватном, и 

ПТТ Србија (капацитет - 16Mbs) у државном 

власништву. Излази 17 часописа намењених 

корисницима компјутера и мреже, оператив-

но је десетак домаћих претраживача, а број 

регистрованих домена у априлу 2002. до-

сегао је близу тринаест хиљада. Када се узме 

у обзир број становника, према овом послед-
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њем показатељу Југославија заостаје за Сло-

венијом и Хрватском, нешто мало предњачи 

у односу на Македонију, а много у односу 

на Босну и Херцеговину. 

Са становишта појединца, две елемен-

тарне претпоставке коришћења Интeрнета 

су располагање телефонском везом и посе-

довање рачунара, односно слободан или пла-

ћен приступ телефонској линији и рачунару 

(повезивање са Интернетом за приватна ли-

ца у Југославији је сада практично могућа 

само преко телефонског модема). У садаш-

њем тренутку, четртина домаћинстава у Ју-

гославији нема фиксну телефонску везу, нај-

чешће због непостојања техничких 

услова за увођење (због неразвије-

ности инфраструктуре) и/или због 

високе цене трошкова увођења (за-

висно од локације трошкови увође-

ња телефонске линије крећу се се од 

једне до две просечне месечне пла-

те). У погледу покривености терито-

рије телефонским везама стање у 

Црној Гори је нешто боље од стања 

у Србији, и знатно боље у градским 

насељима у поређењу са сеоским. 

Но непоседовање телефонске линије 

не може се сматрати правом препре-

ком за коришћење Интернета, јер 

више од половине домаћинстава има теле-

фонску везу, али нема рачунар. 

Поред рачунара у домаћинствима, гра-

ђанима Југославије на располагању су и ра-

чунари на радним местима, у школама и на 

факултетима, у бибилотекама и у интернет-

кафеима. Ни број ових рачунара није познат, 

али се на основу података истраживања про-

цењује да само на послу (дакле не ис-

товремено и код куће) приступ рачунару има 

око 5% пунолетне популације, а на свим ос-

талим местима око 1%, с тим што је рачунар 

коришћен на тим другим местима најчешће 

власништво рађака или пријатеља. 

Премда не обавезна, али свакако прет-

поставка која значајно утиче на коришћење 

Интeрнета јесте знање енглеског језика. Овај 

услов, према властитим (не одвећ самокри-

тичним изјавама), испуњава између петине и 

четвртине грађана Југославије старих 18 и 

више година.  

Пораст броја рачунара у Југославији 

показује све карактеристике иницијалног 

ширења новог медија који подразумева (за 

југословенске стандарде скуп) уређај. Наи-

ме, цена рачунара средње категорије износи 

око седам просечних плата запослених, с 

тим што незапосленост досеже цифру од 

преко 30% радно способног становништва. 

Социјални корелати поседовања рачунара су 

(нај)повољнији материјални положај и нас-

тањеност у (нај)већим градовима. Мада пос-

тоји сличности са обрасцем својевременог 

ширења телевизије у Југославији (развучена 

S крива), може се запазити и одступање од 

њега. Пузеђе повећање броја рачунара у до-

маћинствима од максимално 1% годишње од 

краја осамдесетих смењује период стагнаци-

је од 1995. до 2000. године (са 8% домаћинс-

тава са рачунарем током целог периода). По-

раст за 2% остварен је у 2001. године, да би 

се број домаћинстава која поседују рачунар 

повећао током последњих годину дана са 

10% на 15% (дакле, за 50%). У истом периду 

просечна плата запослених повећана је за 

скоро 60%. 

(Љиљана Баћевић, Развој интернета у 

Југославији) 

 

 

 

 

Морална и друштвена дејства 

Бројне студије у Сједињеним Држава-

ма и у Великој Британији посвећене дело-

вању телевизије на децу установиле су, пре 

свега, да ово средство колективне дифузије, 

баш као и остала, самом чињеницом што 

прерано доводи младе у додир са проб-

лемима и вредностима одраслих има то 

својство да код њих увећава немир који би 

могли осетити у вези са својом будућношћу, 

да код њих изазива узнемиреност и несигур-

ност, да им сувише рано открива породичне, 

друштвене и људске ситуације. Па ипак, 

свет који им се тако приказује мање мења 

њихову стварну оријентацију него њихов 

идеал. На пример, на избор занимања мало 

утичу радио и телевизија, док идеалну про-

фесију (која се прижељкује у сну, али коју 

не очекујемо да постигнемо) често одређује 

оно што се емитује преко мас-медија. Према 

Х.Т. Химелвајт, визија света коју приказује 

телевизија заиста утиче на реално понашање 

деце само у оној мери у којој може да појача 
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склоности које она већ имају и у којима се 

не коси са информацијама које им долазе од 

околине (родитељи, пријатељи). 

Исто тако, без сумње, треба суочити с 

могућим последицама дејства призора наси-

ља и убистава који се емитују у драмским 

емисијама на младе. Мало је вероватно да су 

они за све подстрек на агресивност; али они 

могу усмерити склоности које већ постоје 

код извесних особа. 

Уопште, садржинске анализе су скло-

не да покажу како програми пре иду у смеру 

појачавања вредности тренутно признатих у 

друштву у коме су припремани и емитовани, 

на подручју морала као и на подручјима кул-

туре и естетике. Опасност је увек утоњавање 

у осрењост, преживљање застарелих тради-

ција и стереотипова, бојажљивост у 

погледу снага обнављања и ориги-

налних идеја. Етика која покреће 

мас - медије је ретко етика ствара-

лаштва или изузетног хероизма. То 

је макар оно што су више америчких 

социолога, као Адорно, истицали. 

Међутим, могуће је да се у земљама 

у којима су произвођачи програма 

мање непосредно подређени тира-

нији рејтинга, та тенденција према 

стагнацији вредности мање свеобух-

ватна. Било би погрешно веровати 

да би се сваки напор да се радио и 

телевизија, као и филм и штампа, 

отргну од стерилизације и стандар-

дизације, унапред био осуђен на пропаст. 

Сигурно да је тешко оценити или 

предвидети стварни утицај који средства ди-

фузије могу вршити на саме етичке вред-

ности. 

У маси тв-гледалаца, основна ћелија је 

мање појединац него породица. Стога смо, 

природно, настојали да сазнамо како ће се 

породица понашати кад мали екран постане 

основни инструмент њеног слободног вре-

мена. Врло је очигледно да је у многим слу-

чајевима породични скуп открио у телевизи-

ји могућност окупљања за време слободног 

часова, нарочито увече. Али, реч је само о 

чисто физичком присуству код куће, можда 

породично јединство тиме не добија много. 

Окупљање родитеља и деце испред малог 

екрана, каже Мекоби, има само у извесној 

мери друштвеног смисла, ако се ограничава 

на поделу истог перцептивног искуства. Оно 

чак може, у крајњем исходу, имати и кобне 

последице, јер, на пример, праћење програ-

ма замењује неку другу врсту разговора... С 

друге стране, породичне навике су пореме-

ћене. Мењају се свакодневни распореди упо-

требе времена да се не би пропустиле извес-

не емисије; леже се касније. Све то може до-

вести до конфликтних ситуација. Али, др Х. 

Еј без сумње има право кад каже да је теле-

визија ретко суштински узрок породичних 

затегнутости; у хармоничном и јединстве-

ном домаћинству modus vivendi се лако ус-

поставља у погледу програма. Само у већ 

поремећеним групама телевизија може ла-

тентним неслагањима. Али ограничавајући 

измену идеја, затварајући сваког у његово 

ћутање, она може ометати решавање сукоба. 

Интимност је замењена контактом са спо-

љашним светом; породица је, како каже Ди-

мент, преплављена јавним збивањима. У ви-

ше прилика, психолози који дају тестове де-

ци приметили су какав значај има телевизија 

у дубоком осећању које она гаје за породич-

ни живот. Је ли то добро или зло? 

Ако напустимо план индивидуалног 

или породичног и пређемо на план ширих 

група, радио-телевизија сигурно има зна-

чајна друштвена дејства која је, при са-

дашњем стању наших сазнања, прилично 

тешко тачно проценити. Прво, из већ изне-

тих разлога, мас-медији теже да у бројним 

областима смање социјалне разлике. С друге 

стране, радио и телевизија извлаче извесне 

категорије људи из изолованости која им је 

била наметнута географским положајем. Бр-

ђани, сељаци удаљени од великих градова, 

сада бар пасивно учествују у друштвеном 

животу варошана. Провинцијалне особенос-

ти се све више бришу. Тако целокупно 

друштво боље осигурава свој печат на разне 

групе које га сачињавају. Коначно, на још 

вишем нивоу, под дејством радија и теле-

визије руше се границе између националних 

обичаја и култура.  

(Жан Казнев, Социологија радио-телевизије, 

Бигз, 1976, 117-123 стр.) 
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Информација и комуникација 

Човек је биће информације и комуни-

кације. Прве информације дете добија од ро-

дитеља, при чему никако не заборављамо да 

је оно дошло на свет са онолико информаци-

ја колико, готово, у њему има можданих ће-

лија. Ове информације представљене су та-

лозима филогенетског наслеђа (названих од 

Карла Густава Јунга архетиповима) старог, 

према тврђењима научника, бар неколико 

стотина хиљада година, у којим (талозима) 

је "записано" све што је човеку потребно и 

што човека чини човеком (говор, усправан 

ход, везаност за родитеље, род и место, али 

и нужност одвајања од њих). Човек, међу-

тим, није од рођења или и зачећа опремљен 

само биолошким помагалима која му омогу-

ћују, у просечно повољним условима жив-

љења, да преживи, развије своје телесне и 

душевне особине и остави за собом потомст-

во (некад само у виду креативних 

творевина из области науке, фи-

лософије и уметности); човеку је 

поверен далеко узвишенији, племе-

нитији, заправо, божански циљ: да 

клицом Божијом у себи развије, не 

само своје телесно и душевно биће, 

већ и оно духовно, јер је од Духа 

(Божијег) постао... Зашто је тако 

мало људи данас који свим својим 

бићем хоће Бога "за Помоћника" и 

"за Пастира", када је тај Пастир од 

увек у човеку присутан, а од вре-

мена Исуса Христа могао је и тре-

бало је од човека да буде препо-

знат? Зато, између осталог, што је данас чо-

век постао Информатор, заборављајући да је 

он најпре Комуникатор! 

Да се осврнеме још једном на инфор-

мацију и комуникацију. Никако није безна-

чајно какво млеко одојче од мајке прима, ни-

ти, мало касније, какву храну од родитеља 

добија. Дечији психолози и педијатри готово 

да су већ доказали да најздравије млеко пру-

жа одојчету она мајка која воли, и то, своје 

родитеље од којих је потекла, мужа са којим 

је зачела, дете које је желела да роди. Оваква 

мајка у радости је (јер и у љубави) носила 

своје чедо у себи девет месеци, лако га је ро-

дила и има обилно млека, јер из ње, управо 

по Христовим речима, теку обилне "реке 

живота". 

Свако дете се рађа са "праповерењем" 

(израз значајног психолога у нашем веку 

Ерика Ериксона), што опет, не значи друго, 

него са усађеним Божијим "програмом" да 

се преда ономе ко га је родио, да га заволи и 

да му једног дана служи, као што је само би-

ло од рођења услужено. Отац и мајка за дете 

и нису друго него Отац и Велика Мајка (Со-

фија) које ће оно препознати у својим роди-

тељима када одрасте, под условом да су и ти 

родитељи препознали у себи божанског Оца 

и божанску Мајку. Праповерење, онда, 

природно постаје вера, а вера природно по-

зива своје две сестре, наду и љубав - све три 

сестре, деца Софије (Мудрости Божије). 

А шта када генетски код "прапове-

рења" не добије одговарајућу храну, коју 

свако дете (не као "неисписана табла" при 

рођењу) с правом очекује? Нездраво млеко 

посисано од мајке која није волела своје ро-

дитеље (јер ни родитељи нису заволели њу), 

која је тек "случајно", или искључиво из 

чулне похлепе према партнеру зачела и ро-

дила, млеко и друга храна која детету стиже 

од мајке која не зна или и неће да зна за Бо-

га, млеко мајке напуштене од родитеља и 

мужа, млеко мајке на различите начине бо-

лесне - млеко је рђаве информације које ће 

(рђаве) следити једна другу, некад у току це-

лог живота таквог човека. 

Данашњи, збиља, "пали" свет (као да 

својим, у сваком погледу нездравим живо-

том треба и хоће да "докаже" да је човек "па-

ло" биће) постао је компјутер или и кон-

тејнер (намерно не правим између њих раз-

лику) свих, не само корисних, већ и сувиш-

них, непотребних, нетачних, али изнад све-

га, рђавих информација. Све више нездрава 

телесна храна коју уносимо од рођења, за-

гађена душевна храна коју заједно са телес-

ном уносимо у себе такође од рођења (рђаво 

друштво у коме породица, као његов неиз-

бежни део, и самa постаје рђава, хаотично 

школство које дете опрема, у првом реду, 

апстрактним, интелектуалним знањима), као 

и изопачена духовна храна (атеизам и иск-

ривљено приказивање Христовог учења од 

стране бројних "цркава"), онемогућавају 

правилно "варење" здраве хране (информа-

ција), што је услов за правилно комуницира-

ње детета и одраслог човека. 
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Квалитет људске комуникације зависи 

од квалитета примљених информација, још 

пре, од степена постигнуте хармоничности 

између већ постојећих "информација" са ко-

јима долазимо на свет - Христос нас подсећа 

да је "царство Божије у вама" (нама) - и ин-

формација које нас целог живота запљускују 

из спољашнег света. Без развијеног критич-

ког става према разноврсности и обиљу ин-

формација, без "филтра", ствараног посте-

пено у току "индивидуације" или и "обоже-

ња" човека, ми смо неспособни за комуника-

цију, ако под комуникацијом схватимо оно 

што је она у својој бити: однос човека према 

богу, човека према човеку, у буберовски од-

нос Ја-Ти. 

Има ли још наде и начина да после ни-

за катастрофалних грешака које су починили 

људи цивилизације у току 20. века, кварећи 

божански однос информација-комуникација 

у човеку и човечанству, овај однос, на крају 

века и миленијума, буде исправљен? 

(Владета Јеротић, Информација и 

комуникација, Саборност 3-4, Пожаревац, 

1997.) 

 

 

 

 
На то како ће једно друштво бити уређено одувек је више утицала природа медија помоћу којих људи 

комуницирају него сама садржина комуникације. (...) Алфабет и штампа потпомажу и подстичу процес 

распарчавања, процес специјализовања и одвајања. Електрична технологија потпомаже и подстиче 

уједињавање и заинтересованост. Промене у друштву и у култури немогуће је разумети ако се не упоз-

на функционисање медија. 

Маршал Маклуан 

 

 

 
У телевизији су прво уживали најбогатији да би се лагано проширила на читав свет. Телевизија је ис-

товремено и награда за пасивност и један од највећих произвођача пасивности. Она је пород нове, 

префињене тоталитарне идеологије којој је потребна трајна и сигурна пасивност посматрача. Иако 

има огромну моћ контроле, телевизија нема за циљ побуђивање било какве истинске активности, 

осим прихватња "очигледне" сстварности коју сама креира (ослоњена на резултате својих уметничких 

и медијских претходника). Њен циљ је да што више посматрача учествује у тој "стварности" на за 

"стварност", најбољи начин. 

Ненад Илић 
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Наставна тема 3.6. 

Религија 
 

 

О чему је, заправо, реч 

У истраживању људских ствари није-

дан појам који нам стоји на располагању на 

може се дефинисати савршено тачно, и у 

том погледу "религија" није у го-

рем положају него "уметност", 

"друштво", "култура", "историја", 

"политика", "наука", "језик" и без-

број других речи. Било која дефи-

ниција религије мора до извесног 

степена да буде произвољна, и без 

обзира на то колико брижљиво по-

кушавали да је учинимо прилагође-

ном тренутној употреби те речи у 

свакидашњем говору, многи људи 

ће имати утисак да наша дефиници-

ја покрива или премного или пре-

мало, или и једно и друго. Постали 

смо свесни да, у различитим циви-

лизацијама, постоји безброј митова, 

ритуала, веровања и магијских радњи, а није 

непосредно јасно који од њих заслужују да 

се назову "религиознима". И заиста, антро-

полози су се, у истраживању митологија, 

сналазили често веома добро без разликова-

ња религијских од нерелигијских прича. Од-

суство оштро повучених појмовних граница 

произлази мање из наше логичке неспрет-

ности а више из природе стварности коју ис-

тражујемо. Понајчешће је наш интерес онај 

који одређује које од различитих облика по-

нашања, веровања и осећања сматрамо суш-

тинским за феномен религије какав нам је 

познат из искуства и књига. Важна је ствар 

утврдити разлику између начина на који ми, 

мање-више произвољно, означавамо нашу 

област истраживања, од наших неминовно 

спорних објашњавалачких исказа о функ-

цији религиозног живота. Ако, као Рудолф 

Ото и Мирча Елијаде, сматрамо да је искуст-

во светог својствено религијском феномену 

и заиста битно за његову анализу, онда се 

сусрећемо са проблемом да реч "свето" чес-

то озбиљно и са одлучном обавезом упо-

требљавају људи који, иначе, себе сматрају 

нерелигиознима. Услед тога ово подручје 

може изгледати шире него што би то сва-

кидашњи говор дозвољавао; при свему томе 

таква дефиниција је довољно добра да омеђи 

једну важну област размишљања. Ако, с 

друге стране, покушамо да приступимо сок-

ратски и да трагамо за скупом одређених ве-

ровања која ниједна позната религија не 

пропушта да укључи у себе, онда ризикујемо 

да будемо разочарани и да откријемо да је 

тај скуп празан. Кад год се лични бог уведе 

као кандидат за положај једне такве конс-

танте, стално се приговара да је изузетно ва-

жан феномен какав је будизам остављен по 

страни. То је, наравно, непријатно, али, опет, 

нема ничег искуствено или логички погреш-

ног у усредсређивању пажње на веровања 

која укључују идеју о личном богу, и због 

тога ни у схватању будизма као метафизичке 

и моралне мудрости, пре него као религије у 

правом смислу. 

Према томе, допуштене су различите 

дефиниције, међутим, забрањене су оне које 

подразумевају да религија није "ништа дру-

го до" средство световних - друштвених или 

психолошких - потреба (тј. да се њен смисао 

може свести на њену функцију у друштвеној 

интеграцији); оне су искуствени ставови (ве-

рујем лажни) и не смеју се прихватити уна-

пред као делови дефиниције. 

(Лешек Колаковски, Религија, Бигз, 33-35. 

стр.) 

  

 

 

 

Бог у стамбеној кризи ? 

Што се поље нашег свесног живота 

више шири, то се и поље нашег несвесног 

живота више продубљује: тако испада да 

онај ко највише сазна и дође до саме гра-

нице рационалног сазнања, сада може ући 

једино у ново незнање, тј. у веровање, које, 
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као сасвим друга моћ, преузима вођство. 

Ову истину ваља нагласити насупрот про-

ширеној заблуди да се поље несвесног сма-

њује са ширењем граница свесне спознаје. 

Ова заблуда послужила је као основа за онај 

заједљиви говор о божјој стамбеној 

кризи: свесно се шири на рачун не-

свесног, а у несвесно се настанио 

бог, дакле; преостаје му све мање 

простора! Ако се каже да је рели-

гија заблуда, још се није рекло да је 

она лаж; ако се каже да она није ис-

тина, још се није рекло да она нема 

смисла; ако се каже да је она илу-

зија, још се ништа не говори о ње-

ној вредности за живот; ако се вели 

да је стара, не вели се да је заста-

рела. Религија и поезија јесу посуде 

у којима се чувају последња значе-

ња: девичански дух једног народа 

вечно живи у његовим молитвама и песма-

ма. У њима језик, на неки чудесан начин, го-

вори иконски једноставно и природно. Глава 

у којој више не обитавају мито-поетски 

симболи, може се сматрати опљачканом... 

Догма је духовни облик насиља, насиље је 

телесни облик догме; у близини се подижу 

ломача! Идеолошки језик је затворен: идео-

логија је говор који једна група држи самој 

себи, дајући за право своме интересу... Без 

дијалога и толеранције међу верницима нема 

мира ни међу верама. Нетрпељивост је бит-

но обележје монотеистичких вера: свака 

подвлачи разлике у вери, а затим повлачи 

границе при општењу. Као дан одмора од 

световних послова, јеврејска вера је узела 

суботу, хришћанска недељу, а исламска пе-

так (уз одбијање вина да би се још више ис-

такла посебност) - само да би се и на тај на-

чин разликовале, као што су се некада при-

падници разних тотема жигосали или тето-

вирали. Али све ове небитне разлике не могу 

да пониште битне сличности, на пример, мо-

литву: било да црквено звоно позива вер-

нике на богослужење, било да рабин труби у 

рог, било да мујезин позива песмом. Трпе-

љивост је искушење јаких, а нетрпељивост 

испит слабих. 

(Ђуро Шушњић, Религија 1 и 2, 1998, 

преузето из Филозофске хрестоматије Ивана 

Коларића, 2000, 34. стр.) 

 

 

 

 

Зеница трагизма 

Овај тескобни свет је питање, које не 

може само себи одговорити. Без равнотеже 

осећа се човек на граници између два света: 

тежа овостраног вуче себи, тежа оностраног 

- себи, а јадни човек посрће, споти-

че се и пада. Човек је до ужаса за-

гонетно биће: он је на средокраћи, 

на вододелници између овог и оног 

света. Изгледа да је позван да буде 

зглоб овостраног са оностраним. И 

он то проба; проба кроз науку и 

философију, кроз поезију и рели-

гију, нарочито религију. 

Кроз религију човек свим си-

лама проба да премости провалију 

између видљивог и невидљивог, 

између чулног и натчулног, и да 

омогући органско јединство овог 

света са оним. Кроз религију човек 

проба да нађе своју равнотежу у 

васиони, како не би онострано преценио на 

рачун овостраног или овострано на рачун 

оностраног. То није луксуз, већ најнеопход-

нија неопходност; то није неприродно, већ 

сачињава саму суштину природе човекове. 

Има нешто у човеку што не може да се ужи-

ви у овај тродимензионални свет, у катего-

рије времена и простора. То нешто налази 

свој израз и свој језик у религији. Кроз рели-

гију човек побеђује геоцентризам и покуша-

ва да апироцентризмом савлада егоизам. 

Осећање бесконачности је присутно 

сваком човеку. Пробуди ли се, оно се про-

јављује кроз религију; остане ли успавано, 

оно даје места нерелигиозности, индифе-

рентности и атеизму. Нерелегиозност и 

атеизам се јављају у оних људи, у којих је то 

космичко, то бесконачно осећање наркоти-

зирано солипстичким егоцентризмом. Затра-

жи ли човек смисао живота, смисао који би 

био логичнији од мољачког, у њему се од-

мах разбуди успавано осећање бесконачнос-

ти. И човек се кроз религију свим бићем 

пружа иза себе и изнад себе, тражећи жеље-

ни смисао. У том случају религија постаје 

средство за победу над егоизмом, над солип-

сизмом; средство за продужење, за продуб-

љење, за обесконачење човечије личности. 
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Кроз религију човек се бори за шири круг 

реалности, за смисао надрелативни, за циљ 

непролазни, за оптимизам неугасиви, за бес-

мртност блажену. У томе је смисао, у томе и 

оправдање свих религија које су никле на 

нашој многонапаћеној планети. 

(Јустин Поповић, Философске урвине, 

Београд, 1987, 20. стр.) 

 

 

 

 

Религија као облик отуђења 

Човјек који је у фан-

тастичној збиљности неба, 

гдје је тражио надчовјека, 

нашао само одраз самога 

себе, неће више бити 

склон да налази само при-

вид самога себе, само не-

човјека тамо гдје тражи и 

мора тражити своју истин-

ску збиљност. 

Темељ ирелигиозне 

критике јест: човјек ствара 

религију, религија не ства-

ра човјека. Религија је, до-

душе, самосвијест и само-

осјећање човјека који себе 

или још није стекaо или је 

себе већ поново изгубио. 

Али човјек није апстракт-

но биће које се налази из-

ван свијета. Човјек, то је 

човјеков свијет, држава, 

друштво. Ова држава, ово 

друштво производи рели-

гију, искривљену свијест о 

свијету, јер је оно изопачени свијет. Религија је опћа теорија 

овога свијета, његов енциклопедијски компендијум, његова 

логика у популарном облику, његов спиритуалистички point-

d’honneur, његов ентузијазам, његова морална санкција, ње-

гова свечана допуна, његов опћи разлог утјехе и оп-

равдања. Она је фантастично остварење човјекова би-

ћа, јер човјеково биће не посједује истинску збиљ-

ност. Борба против религије је, дакле, посредно борба 

против онога свијета, чија је духовна арома религија. 

Религијска биједа је једним делом израз збиљс-

ке биједе, а једним дијелом протест против збиљске 

биједе. Религија је уздах потлаченог створења, душа 

свијета без срца, као што је и дух бездушних прили-

ка. Она је опијум народа. 

Превладавање религије као илузорне среће на-

рода захтев је његове збиљске среће. Захтев да напус-

ти илузије о своме стању јест захтев да напусти стање 

у коме су илузије потребне. Дакле, критика је рели-

гије у клици критика долине суза чији је ореол рели-

гија. 

(Карл Маркс, Прилог критици Хегелове филозофије права, 

Рани радови, стр. 90-91) 

 

 

 

 

Разголићено хришћанство 

Разумно биће мора у свим својим делањима те-

жити својој сопственој срећи и срећи својих ближ-

њих. Религија, коју би све хтело да нам представи као 

предмет који је најважнији за нашу земаљску и вечну 

срећу, за нас је од користи само уколико нашу егзис-

тенцију на овом свету чини срећном, и уколико смо 

сигурни да ће испунити своја ласкава обећање која 

нам чини за други свет. Наше дужности према Богу, 

кога сматрамо господаром наших судбина, могу бити 

заснована само на злу кога се са његове стране при-

бојавамо; неопходно је, дакле, да човек испита мотиве 

својих бојазни; мора он, ради тога, консултовати ис-

куство и ум, који му овде на Земљи могу једини води-

чима бити, а по предностима које му религија даје у 

овом опипљивом свету у којем живи, моћи ће он су-

дити и о реалности оних 

предности које му она обе-

ћава на невидљивом свету, 

у чијем смеру му она нала-

же да окрене своје погледа. 

Па ипак се у свим ве-

ковима нашло људи који, 

ослобођени предрасуда сво-

јих суграђана, смедоше да 

им истину покажу. Али шта 

могаше њихов слаби глас 

противу заблуда које су се 

са мајчиним млеком поси-

сале, које су навиком уч-

вршћиване, примером ауто-
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ризоване, оснажене политиком која је често саучесница своје 

сопствене пропасти? Импозантни крици опсене брзо ућут-

каше оне који хтедоше да се на разум позову; узаман је фи-

лозоф покушавао да храбрости улије људима, док су их 

свештеници и краљеви њихови присиљавали да дрхте. 

(Пол Холбах, Разголићено 

хришћанство, 1956, 33-36. 

стр.) 

 

 

 

 

Фројд о религији 

Када дечак (са две или три година) уђе 

у фалусну фазу либидалног развоја, открива 

пријатан осећај у свом полном органу и кад 

научи да га себи обезбеди мануелном стиму-

лацијим кад год пожели, он постаје љубав-

ник своје мајке. Жели да је физички поседује 

на начин који је наслутио на осно-

ву посматрања и интуиције о сексу-

алном животу и покушава да је за-

веде показујући јој мушки орган 

чијим се поседовањем поноси. Јед-

ном речју, његово рано буђење му-

жевности налаже му да заузме оче-

во место крај ње; отац је дечаку до 

тада, у свему, био модел коме је за-

видео, због физичке снаге коју је у 

њему видео и ауторитета који је 

овај испољавао. Међутим, отац са-

да постаје ривал који му стоји на 

путу и кога би волео да се отараси. 

Ако му се дозволи да лежи у мај-

чиној постељи док му је отац одсутан, а када 

се отац врати да га из ње избаце, његово за-

довољство кад му нема оца и разочарење ка-

да се он поново појави, искуства су која му 

му остају дубоко у сећању. То је тема Еди-

повог комплекса који је грчка легенда преве-

ла из света дечје маште у наводну стварност. 

Под условима које поставља наша цивилиза-

ција сваки такав комплекс, без разлике, осу-

ђен је на страшан крај. 

Чини се да је неоспорно да религиозне 

потребе израстају из беспомоћности детета и 

жудње за оцем коју она подстиче... Не могу 

да замислим да у детињству постоји нека по-

треба која би била толико јака као потреба за 

очевом заштитом. Зато "океанско осећање", 

које вероватно тежи нечему налик поновном 

успостављању неограниченог нарцизма, не 

може да заузме позиције у првом плану. По-

рекло религиозног понашања може се сас-

вим јасно пратити све до инфантилног осе-

ћања беспомоћности. Можда постоји и не-

што иза тога, али то, за сада, остаје обавије-

но тамом. 

Када бисмо људе учили да не постоји 

свемоћни и правични бог, да нема божанс-

ког светског поретка и загробног живота, 

они се не би осећали обавезним да поштују 

правила цивилизације. Свако би, без инхи-

биције или страха, следио своје асоцијалне 

егоистичне инстинкте и тежио да испољи 

своју моћ. Хаос, који смо прогнали захва-

љујући деловању цивилизације током више 

хиљада година, поново би се појавио. 

Они ће се, тачно је, наћи у тешкој си-

туацији. Мораће да признају себи колико су 

беспомоћни и неважни у машинерији уни-

верзума; неће више моћи да буду центар По-

стања, предмет нежне пажње благонаклоног 

Провиђења. Биће у истој позицији као дете 

које је напустило родитељску кућу у којој 

му је било тако топло и удобно. Али, судби-

на инфантилизма је да буде превазиђен. Чо-

век не може заувек да остане дете; мора на 

крају да се уђе у "непријатељски живот". То 

можемо назвати "обучавање за реалност". 

Религија је, дакле, универзална опсе-

сивна неуроза људског рода; налик опсе-

сивној дечјој неурози, проистиче из Едипо-

вог комплекса, из односа према оцу. Ако је 

ово гледиште тачно, треба претпоставити да 

мора доћи до напуштања религије током фа-

талне неминовности процеса раста и ми ће-

мо се наћи на тој раскрсници, на половини 

те фазе развоја. Наш узор у понашању, сто-

га, треба да буде мудри учитељ који се не 

супроставља неминовном даљем развоју већ 

тежи да му олакша пут и ублажи насилност 

његовог надирања. 

(Мајкл Палмер, Фројд и Јунг о религији, 

Народна књига, 2001, 26-62. стр.) 
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Ауторитарне и хуманистичке религије 

Што је основни принцип ауторитарне 

религије? "Религија је човјеково признавање 

неке више, невидљиве силе, која има власт 

над његовом судбином и право да захтијева 

његову покорност, поштовање и обожава-

ње". 

Овдје је нагласак на признању да је 

човјек у власти једне више силе, изван њега. 

Међутим, то није једино што 

религију чини ауторитарном. Оно 

што је чини таквом је идеја да та 

сила, будући да има власт има и 

право да захтијева "покорност, 

поштовање и обожавање". Израз 

"има право захтијевати" означио 

сам курзивом, будући да он показу-

је да разлог за обожавање, покор-

ност и поштовање не лежи у мо-

ралним квалитетима божанства, не 

у љубави или правди, него у чиње-

ници да она има власт, то јест моћ 

над човјеком. то надаље показује 

да та виша сила има право приси-

лити човјека да је обожава, те да помањкање 

дубоког поштовања и послушност представ-

ља гријех. 

Битни елемент ауторитарне религије и 

ауторитарног религиозног искуства је пре-

пуштање сили која трансцендира човјека. 

Основна врлина у овом типу религије је пос-

лушност, а непослушност је највећи гријех. 

Управо као што је божанство схваћено као 

свемогуће и свезнајуће, тако је човјек схва-

ћен као беспомоћно и безначајно биће. Он се 

може осјећати јак само у оној мери у којој 

успијева задобити милост или помоћ бо-

жанства којем се потпуно предао. Подврга-

вање моћном ауторитету један је од излаза 

којим човјек измиче осјећају осамљености и 

ограничености. У чину подвргавања човјек 

губи своју независност и интегритет, али до-

бива осјећај да је заштићен једном застрашу-

јућом силом, чији дио на неки начин и сам 

постаје. 

У Калвиновој теологији налазимо жи-

вописну слику ауторитарног, теистичког 

мишљења. "Ја то не називам понизношћу" 

каже Калвин "ако је било што властито пре-

остало... ми не можемо мислити о себи како 

бисмо требали, а да до краја не презремо све 

што би се могло претпоставити као вриједно 

у нама. Та понизност је нехињена покорност 

ума свладаног тешким осјећајем властите 

биједе и сиромаштва, јер такав је једнозна-

чан опис понизности у Светом писму". 

Свјетовне ауторитарне религије држе 

се истог принципа. Овдје објект обожавања 

постаје фирер или вољени "отац свог наро-

да" или државе или расе, или социјалистич-

ка домовина, живот појединца постаје безна-

чајан, а порицање властите вриједности и 

снаге сматра се врлином. Често ауторитарна 

религија постулира неки идеал, који је то-

лико апстрактан и толико далек да једва има 

икакве везе са стварним животом и стварним 

људима. Таквим идеалима као што су "жи-

вот послије смрти" или "будућност човје-

чанства" могу се жртвовати живот и срећа 

живих људи сад и овдје, наводни циљеви оп-

равдавају сва средства и постају симболи у 

чије име религијска или свјетовна "елита" 

управља животима других људи. 
Хуманистичка религија, напротив, усредо-

точује се на човјека и његове снаге. Човјек мора 

развијати моћ свог ума да би схватио себе, своју 

повезаност с другим људима и свој положај у 

свемиру. Oн мора спознати истину узимајући у 

обзир како своја ограничења тако и своје потен-

цијалне могућности. Мора развити моћ љубави 

за друге као и за себе, и осјећати солидарност са 

свим живим бићима. Мора имати принципе и 

норме који ће га водити према том циљу. Религи-

озно искуство у том типу религије представља 

доживљај јединства са Цјелином, утемељен на 

повезаности са свијетом, схваћеним умом и љу-

бављу. У хуманистичкој религији човјек жели 

постићи највећу снагу, а не највећу беспомоћ-

ност; врлина је самореализација а не покорност. 

Вјера је извесност увјерења која се темељи на 

властитом мисаоном и осјећајном искуству, а не 

слагање с тврдњама из повјерења према оном тко 

их изриче. Превладавајуће расположење је жи-

вотна радост, док је основно расположење у 

ауторитарној религији жалост и осјећај кривице. 

Уколико су хуманистичке религије те-

истичке, бог је симбол човјекових властитих 

снага које он настоји остварити у властитом 

животу, а није симбол силе и доминације ко-

ји има моћ над човјеком.  

(Ерих Фром, Догма о Кристу, Напријед, 

1984, 301-303. стр.) 
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Наставна тема 3.7. 

Разноврсност религија 
3.7.1. Будизам 
 

 

Будине беседе или четири узвишене истине 

Савршени, свети, потпуно просветљен је, о браћо, основао у Исипатани, у парку газела из Бена-

реса, узвишено краљевство истине, а нико га, ни аскета, ни свештеник, ни божанско биће, ни 

зао дух, ни бог, ни било ко ко постоји на читавом свету не може да одбаци.Он је објавио, озна-

чио, показао, утврдио, разоткрио, објаснио и учинио очигледним Четири узвишене истине. 

Које су те четири истине? 

Оне су: 
Узвишена истина о патњи. 

Узвишена истина о пореклу патње. 

Узвишена истина о престанку патње. 

Узвишена истина о путу који води ка престанку патње. 

Још је посвећени рекао:  

"О ученици, све док знање и дубока визија који су потпуно истинити, а тичу се Четири 

узвишене истине, нису мени постали савршени јасни, толико сам дуго сумњао да сам 

стекао то узвишено Просветљење, а њега ништа на овом свету није надмашило, ни бо-

жанска бића, ни зли духови, ни богови, као ни ма ко у гомили испосника, свештеника, 

божанских бића и међу људима. Али чим су право знање и просветљена визија мени 

постали сасвим јасни, био сам сигуран да сам досегао непревазиђено узвишено Про-

светљење". 

 

Прва истина 

Која је узвишена истина о патњи? 

Рођење је патња, немоћ је патња, смрт је патња, патња је патња, јадиковка, туга, бол, очајање су 

патња; пет агрегата постојања су патња. 

 

Друга узвишена истина 

Шта је узвишена истина о пореклу патње? 

То је похлепна жеља за новим поновним рођењима, која уз задовољство и похлепу увек негде 

налази нова уживања. 

 
Трећа узвишена истина 

Шта је узвишена истина о престанку патње? 

То је потпуно ишчезнуће, престанак жеље, њено напуштање, одвајање и ослобађање од ње. Али 

где та жеља може да ишчезне, како може да се угаси? 

Свуда где на свету има дивних и допадљивих ствари, тамо жеља може да ишчезне и да се угаси. 

 

Четврта узвишена истина 

Узвишена истина о путу што води ка престанку патње 

Несмотрено препуштање ниском, свима приступачном, вулгарном, обичном и без икакве ко-

ристи чулном задовољству, као и препуштање мучном обичном, личном понижавању, и једно и 

друго су две крајности и савршени их је избегавао, створио је умерени пут захваљујући коме 

разумемо и спознајемо, а он води миру, распознавању, просветљености. 

 

Осмокраки пут 
То је узвишени, осмокраки пут, пут који води престанку патње: 

1. Правилно схватање 
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2. Права мисао 

3. Права реч 

(Мудрост) 

 

4. Правилно понашање 

5. Оправдано животно средство 

(Моралност) 

 

6. Прави напор 

7. Права пажња 

8. Права концентрација 

(Концентрација) 

 

Сваки апсолутни напредак на овом путу унутарње културе безусловно се заснива на пра-

вилном схватању или на правилним погледима. Због тога је, у ствари, правилно схватање први 

корак на осмоструком путу. Међутим, ред према коме су различите гране пута доведене до са-

вршенства је: Моралност, Концентрација, Мудрост, на језику Пали: Сила, Самадхи и Пана. 

Правилно схватање и Мудрост су основа читавог Будиног учења. 

Ово је Пут умерености кога је савршени открио, захваљујући коме разумевамо и упозна-

јемо, а он води миру, распознавању, просветљавању, Нибани. 

Овај пут је ослобођен бола и мука, ослобођен јецања и патњи. То је Савршени пут. 

Уистину не постоји други пут од овог пута што води прочишћавању просветљене визије. 

Ако идете овим путем ставићете тачку на патњу. 

Али свако треба да се бори за себе, Савршени су само означили пут. 

Начуљите ухо, Бесмртни је пронађен. Ја откривам, излажем Истину.Делајте онако како 

сам ја то показао. А тај највиши свети животни циљ, ради кога синови племенитих породица 

одлазе из својих кућа и лутају, ускоро ћете, чак у овом животу, упознати, остварити, досегнути. 

(Тако је говорио Буда, Графос, 7-28. стр.) 

 

 

3.7.2. Хришћанство 
 

 

Беседа на гори 

1. А кад он видје народ многи, попе се на гору, и сједе, и приступише му учени-

ци његови. 2. И отворивши уста своја учаше их говорећи: 3. Блажени сиромашни ду-

хом, јер је њихово Царство небеско; 4. Блажени који плачу, јер ће се утјешити; 5. Бла-

жени кротко, јер ће наслејидити земљу; 6. Блажени гладни и жедни правде, јер ће се 

наситити; 7. Блажени милостиви, јер ће бити помиловани; 8. Блажени чисти срцем, јер 

ће Бога видјети; 9. Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати. 10. Блаже-

ни прогнани правде ради, јер је њихово Царство небеско. 11. Блажени сте кад вас уза-

срамоте и успрогоне и реку на вас свакојаке рђаве ријечи лажући, мене ради. 12. Ра-

дујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима, јер су тако прогонили и 

пророке прије вас. 13. Ви сте со земљи; ако со обљутави, чиме ће се осолити? Она већ 

неће бити ни за што, осим да се проспе напоље и да је људи погазе. 14. Ви сте свјет-

лост свијету; не може се град сакрити кад на гори стоји. 15. Нити се ужиже свјетиљка 

и меће под суд него на свијетњак, те свијетли свима који су у кући. 16. Тако да се сви-

јетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра деле, и прославе Оца вашега 

који је небесима. 17. Не мислите да сам дошао да укинем Закон или Пророке; нисам 

дошао да укинем него да испуним. 
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Социјални ставови хришћанства 

"Нико не може служити двојици господара, 

јер или ће једнога мрзити, а другога љубити, 

или ће уз једнога пристајати, а другога пре-

зирати. Не можете служити Богу и богатст-

ву". 

(Матеј,6,24) 

 

Наједанпут му приступи неки човек и запи-

та: "Учитељу, штo добро морам чинити да 

постигнем живот вечни"? "Зашто ме пи-

таш о ономе што је добро? - одговори му 

- само је један Добри. Ако хоћеш ући у 

живот, врши заповести"! "Које"? - упита 

га. "Не убиј!-одговори му Исус. Не чини 

прељубу! Не кради! Не сведочи лажно! 

Поштуј оца и мајку"! и "Љуби свога 

ближњега као самога себе"! "То сам све 

држао - рече му младић - шта ми још тре-

ба"? Исус му одговори: "Ако желиш би-

ти савршен, хајде продај све што имаш и 

подај новац сиромасима, па ћеш имати 

благо на небу! Онда дођи и следи ме"! 

Кад младић чу те речи, удаљи се жалос-

тан, јер је поседовао велико имање. 

Тада Исус рече својим ученицима: "Заиста, 

кажем вам, мучно ће богаташ ући у кра-

љевство небеско. Такође вам кажем: лакше 

је камили проћи кроз иглене ушице него бо-

гаташу ући кроз краљевство небеско". 
(Матеј, 19, 16-24) 

 

На мени је Дух Господњи, јер ме помазао. 

Послао ме да донесем Радосну вест сирома-

сима, да наговестим ослобођење заробљени-

цима и враћање вида слепима, да ослободим 

потлачене... 

(Лука, 4, 18-19) 

 

Он управи поглед на своје ученике те рече: 

"Благо вама, сиромаси, јер је ваше кра-

љевство Божје! Благо вама који сада гла-

дујете јер ћете се наситити! Благо вама који 

сада плачете јер ћете се смејати... Али јао 

вама, богаташи, јер имате своју утеху! 

Јао вама који сте сада сити јер ћете гла-

довати! Јао вама који се сада смејете јер 

ћете туговати и плакати! Јао вама када 

вас сви људи буду хвалили. Та, исто су 

тако поступали с лажним пророцима оче-

ви њихови"! 

(Лука, 6, 20-21, и 24-26) 

 

Посматрајте, браћо, себе који сте позва-

ни! Нема вас ни много на људску муд-

рост, ни много моћних, ни много племе-

нитих. Напротив, што је лудо у очима 

света, изабра Бог да посрами мудре; што 

је слабо у очима света, изабра Бог да посра-

ми јаке. 
(Коринћанима1, 1, 26-27) 

 

Мноштво је верника било једно срце и једна 

душа. Нико није називао својим оно што му 

је припадало, већ је међу њима све било за-

једничко. 
(Дела, 4, 32) 

 

 

 

 

Хришћанско схватање односа вере и власти 

"Учитељу, знамо да си истинољубив и да 

уистину учиш путу Божјем, да не мариш ни 

за кога, јер не гледаш ко је ко. Кажи нам 

дакле шта ти мислиш, је ли допуштено дати 

цару порез или није"? Исус, знајући њихову 

злобу, рече: "Лицемери, зашто ме кушате? 

Покажите ми порески новац"! Они му пруже 

динар. Исус ће им нато: "Чија је ово слика и 

натпис"? "Царева", одговорише му. Тада им 

рече: "Подајте цару царево, а Богу Божје"! 

(Матеј, 22, 16-21) 

 

Нека се свако покорава вишим 

властима, јер нема власти осим од 

Бога. И оне које постоје, од Бога 

су успостављене. Зато онај који се 

супроставља власти противи се 

одредби божјој. А који јој се про-

тиве, навући ће сами на се осуду. 

(Римљанима, 13, 1-2) 

 

Свако нека остане у оном стању у 

којем га је затекао (Божји) позив! 

Јеси ли био позван као роб? Не уз-

немиравај се због тога! Напротив, 



Култура 

148 

П
Р

И
М

Е
Р

 5
. 

ако и можеш постати слободан, радије оста-

ни роб. 
(Коринћанима, 7, 20-21) 

 

Слуге, будите покорни својим господарима 

са свим дужним поштовањем, не само доб-

рима и благима него и онома који су мучне 

ћуди! 
(Петрова посланица 1, 2, 18) 

 

 

 
Један стручњак за рачунарске програме из Диселдорфа начинио је занимљив програм за све 

оне који сатима и данима проводе уз своје рачунаре. Захваљујући њему савремени хришћани могу да 

се исповедају поверавајући своје грехе екрану рачунара. Уз слике светаца, глас молитве и питања о 

учињеним гресима рачунар позива неодлучне да отворе своју душу. На крају исповедања рачунар им 

одређује покору како би добили опрост грехова и даје поуке и утешне савете. По изјави творца тог 

програма, иначе побожног католика, дигитално душебрижништво није никакво светогрђе, пошто је све 

усклађено са прописима католичке вере. Надлежни стерешина црквене општине прокоментарисао је 

ово рачунарско исповедање као добру шалу, јер како каже: “Машина не може да замени свештеника.“ 

 

 

 

Будизам и хришћанство 

Ако себи допустимо да речима иска-

жемо опет нешто што је изнад речи 

и о чему је буда ћутао, можемо ре-

ћи да је за Будин пут битно ово: 

"Схвати да то што називаш својим 

'ја' не постоји онако како погрешно 

замишљаш и осећаш, да би се ос-

лободио! А тада ће ти се открити 

вечно биће". Исус је пак учио 

путу који се укратко може из-

разити овим речима: "Дошло 

је време да у човеку царује 

Бог. Схвати да је бог у теби 

самоме и да Он има да 

влада са престола твоје 

самосвести, јер име му 

је 'Ја сам'! Тиме ћеш наћи, пре 

свега, снагу у себи - не више ти, 

него Бог у теби - да савладаш 

своје привидно 'ја', које је 

од Бога одвојено, од 

Истине, и да будеш на 

Земљи Ти који Јеси, као 

што си увек и био у Не-

бесима". 

Исус је за себе говорио: "Ја сам Пут". 

Ово не значи, разуме се, само то да је пока-

зао људима пут, науком и примером који је 

дао, животом и жртвом, него и то да је Он 

сам "Ја" који је живео у Исусу и стварао - 

Пут којим сваки његов ученик и свеколико 

човечанство треба да иде; и нема другог пу-

та. 

Ако пак човек не нађе Бога у себи, не-

ма му далеко будућности. Али, да би нашао 

Бога у себи, човек се мора одрећи само-

обмане свога нижег "ја". Зато је Исус наро-

чито истицао самоодрицање, кроз које се чо-

веку једино могу отворити двери у Царевање 

Божје, двери над којима стоји огњеним сло-

вима написано Име Божје, "ја сам", име 

Христово. Понављао је: "Ако ко хоће да 

за Мном иде, нека се одрекне себе, и 

узме крст свој, и иследује Мени"! -Те 

речи се обично схватају врло развод-

њено, као да човек треба да буде 

несебичан, додуше у строгом, 

али обичном смислу, и да носи 

без роптања "крст" своје личне 

судбине, да би тако (не знам ка-

ко) следовао Христу. 

Оно што захтева Онај 

који јесте на уста Исусова 

много је више, и није 

мање строго од стро-

гих захтева које 

беше Буда поста-

вио својим ученици-

ма. Исусове речи би се могле, ради тумаче-

ња, и овако изрећи: "Ако се ко одлучи да 

следује Мене који јесам, нека се одрекне 

свога нижег 'ја' и нека нађе Мене у себи, се-

бе у Истини, и отпочне живот нов - којему 

ни смрти нема. Тада га на земљи очекује 

крст, као што мене очекује - Ја га већ носим 

- и он ће га носити као што ћу га носити Ја, 

јер на мене мрзи свет. Oн пак следује Мени 
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На силу одговарај милом! Према доброме сам добар; према лошем сам опет добар, да бих и 

њега начинио добрим. Са верником верујем; са неверником опет верујем, да би и он постао верник. 

Ко нема поверења у друге, неће га ни другима улити. Остајте позади, па ће вас изгурати напред; ко 

се понижава, биће поштеђен, а ко се повија, биће усправан. Велики човек је на првоме месту пони-

зан. Онај ко је свестан да је јак, па се задовољава тиме да буде слаб, биће узор човечанства. Знати, 

а бити као онај који не зна, јесте највиша мудрост. Мудрац зна шта је у њему, али се не размеће; он 

поштује себе, али не тражи части за себе. 

Све ствари у природи делују тихо; постају, а немају ничега; обављају свој посао, а не жале 

се. Све ствари тако завршавају свој посао, и ми тек видимо да су ишчезле. Кад се расцветају, оне се 

враћају одакле су и дошле. А вратити се одакле сте и дошли, значи погинути, или испунити што је 

судбина хтела. То враћање је вечити закон. Знати тај закон значи бити мудар. Не чини ништа по 

својој вољи, већ се радије покоравај бескрајној вољи, па ће за тебе бити све учињено. 

Лао-Це 

 

и не заборави ни једног тренутка да сам над 

њим и у њему Ја који јесам". 

И закључимо: Самоодрицање у Хрис-

товом смислу није само несебичност, па ни 

кад је спремна на жртву, него Пробуђење, 

Преображај у језгру човечјег бића - кад се 

светлост самосвести пренесе из варке у Ис-

тину, из нижег "ја", којим људи живе на јави 

у тами, у Мене који јесам. Христова вера је 

највише посвећење. 

Буда је пак учио коренитом самоодри-

цању, систематски спровођеном у анати, 

скривајући Тајну, да би се, такорећи, у чо-

векову бићу испразнило место које запрема 

његово земаљско "ја", и да би се на то место 

спустило у тајности Ја Пробуђенога. Исус је 

позивао на исто тако коренито, али не систе-

матски, философски обрађено самоодрица-

ње, објављујући слободно свету истину - јер 

"време је близу". Нити се Христос обраћао 

каквом било реду монаха, него свима који су 

у тами, свакоме онако и онолико колико бе-

ше наде да ће чути. Христов пут не про-

писује никакав систем медитационог жи-

вота. 

(О Буди и будизму, Милош Радојчић из 

књиге Будизам и хришћанство, 

Гутенбергова галаксија, 2004.) 

 

 

3.7.3. Ислам 
 

Пет основних правила исламске религије 
1. Свако мора да зна да је само један Бог, а Мухамед је његов последњи пророк. 

2. Свако мора да се моли 5 пута дневно у одређеним интервалима. 

3. Свако мора да испоштује Рамазан, месец поста, да током дана, од сумрака до свита-

ња, не сме да једе, пије и пуши. 

4. Свако мора давати милостињу. 

5. Свако, ако је могуће, макар једном треба да посети Меку, свето место за мусли-

мански народ. 

(Из Курана) 
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Наставна тема 3.8. 

Религијске установе - црква, секта, култ 
 

 

Заједнице првих хришћана 

Верске заједнице или општине првих 

хришћана биле су организоване према прин-

ципима и моделима које налазимо у јеванђе-

љима и аналогно односима између Исуса и 

његових првих присталица. 

Оне су биле мултифунцио-

налне и, да тако кажемо, тоталне, а 

не само верске заједнице; задово-

љавале су бројне "световне" а не 

само верске потребе. О томе имамо 

директне доказе у Делима апос-

толским, као и у посланицама апос-

тола. Тако се у Делима каже: "И ос-

таше једнако у науци апостолској, 

и у заједници, и у ломљењу колача, 

и у молитвама... А сви који верова-

ху бијаху заједно. И течевину и 

имање продаваху и раздаваху сви-

ма као што требаше". 

Дакле, оно што је уједињавало члано-

ве хришћанске општине јесте одређено верс-

ко уверење ("осташе једнако у науци апос-

толској"), одређени обреди и обичаји (мо-

литва, ломљење хлеба, заједнички обед), али 

и расподела економских добара према пот-

ребама. Економска помоћ указивана је и чла-

новима других општина кад су на пропуто-

вању. 

"Тоталност" ових општина испољава-

ла се и у томе што су вршиле и судску функ-

цију, расправљале спорове својих чланова, 

који су обично избегавали редовне државне 

судове, сматрајући их непријатељским и не-

правичним. 

Ако се те заједнице посматрају само 

као верске и кад се постави питање односа 

међу верницима као верницима, може се ре-

ћи да су се ти односи карактерисали једна-

кошћу, једнакоправношћу. То се испољавало 

и на тај начин што сама верска проповед ни-

је била привилегија и прерогатива поједи-

наца, већ је свако могао њом да се бави. На-

равно, стварни утицај зависио је од верске 

надахнутости и проповедничке обдарености 

појединаца. 

Овај демократизам у односима међу 

верницима у првим хришћанским општи-

нама биће тачка ослонца и аргумент за број-

не касније верске реформаторе у настојању 

да разбију строге хијерархијске односе уну-

тaр католичке цркве. 

Прве хришћанске општине спадале би, 

дакле, у заједнице у Тенисовом смислу те 

речи, то јест у такве форме организовања и 

повезивања које се врше на бази спонтане 

заједничке тежње и потребе, или "суштинске 

воље" (насупрот "вештачкој" или "рационал-

ној" вољи која уједињава људе у "друштво"). 

У таквим заједницама односи се не регули-

шу помоћу власти, него договором и на ос-

нови ауторитета појединаца који се заснива 

на њиховим способностима, обдареностима 

(кад је реч о верским заједницама – хариз-

матској обдарености појединаца). 

(Вуко Павићевић, Социологија религије, 

Бигз, 1988, 240-242стр.) 

 

 

 

 

Настајање хришћанске цркве (институционализовање хришћанства) 

Хришћански покрет релативно брзо је 

ушао у фазу у којој се спонтано настале 

општине повезује у цркву, то јест снажну 

централизовану организацију са хијерар-

хијом функционера или с црквеном влашћу. 

Тако, као први чинилац развоја опш-

тина у институционализовану цркву може се 

узети повећање броја чланова у општинама 

и броја самих општина. Чим је група бројни-

ја и чим се њени задаци и циљеви умножа-

вају и проширују, нужна је и диференци-

јација функција, односно издвајање индиви-

дуалних носилаца појединих делатности. То 

важи и за "световне" и за "духовне" органи-

зације. Тако се, на пример, с повећањем бро-

ја чланова у хришћанским општинама и с 
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развијањем њихове економске делатности 

јавља и потреба за посебним функционером 

за економска питања и за управљање друшт-

веним животом у заједничком дому, односно 

потреба за раздвајањем еминентно рели-

гијских функција (проповедање, 

пророковање, учење) од економске 

и управне функције. 

И функционери за економска 

питања се доиста јављају. Међу-

тим, ту није реч само о онима који 

послужују на заједничким обедима, 

већ и о онима који управљају при-

купљањем намирница, врше надзор 

над њима и деле их. 

С увећавањем броја чланова 

и општина расла је поготову потре-

ба за повећањем броја проповед-

ника и утврђивача самог верског 

учења - потреба за свештеницима и 

теолозима. Та потреба била је 

утолико већа што су међу 

хришћанским општинама и 

центрима хришћанства, раза-

сутим око Средоземног мора 

међу разним народностима и у 

различитим културноисто-

ријским срединама, нужно на-

стале и значајне разлике у на-

чину схватaња самог хриш-

ћанског учења. Насупрот свим 

тим разликама, требало је 

фиксирати јединствено хришћанско учење о 

свим битним верским питањима. Тај посао 

нису могли обављати сами надахнути страс-

ни проповедници; за њега су били потребни 

апстрактивистички умови и знање, и то не 

само знање хришћанског учења већ и антич-

ке филозофије. Постепено али нужно, јавља 

се рад теолога, оних који фиксирају "праву" 

веру (што је учињено на концилима, сабо-

рима). 

Уз бригу за јединствено учење ишла је 

и брига за организационим повезивањем 

свих тих удаљених центара и општина, а то 

повезивање имало је за последицу настајање 

слоја верских старешина, верске хијерар-

хије. Тако настаје јединствена, моћна орга-

низација - хришћанска црква (која ће се 

1054. године поделити на источну и западну, 

православну и католичку конфесију, да у 16. 

веку дође и до појаве протестантизма). 

Стварање моћне црквене организације 

не може се објаснити само простим повећа-

њем броја чланова у општинама и повезива-

њем расутих општина. Постоје и политички 

и социјални разлози те значајне организа-

ционе промене и развоја унутар хришћанст-

ва. 

Кад је реч о социјалним разлозима, 

може се поћи од чињенице да су се - према 

многим историчарима - припадници хриш-

ћанских општина, све до средине трећег ве-

ка, регрутовали искљичиво из нижих друшт-

вених слојева: сиромашних занатлија, сло-

бодних пролетера, сиротиње уопште. Познат 

је и одбојни став тих слојева према богата-

шима, што је дошло до израза и у јеванђе-

љима, као и одбојни став према држави. Ме-

ђутим, силом економских чињеница, време-

ном овакав став слаби, већ и зато што "кому-

низам потрошње" код тих слојева није могао 

да се удружи с "комунизмом производњи". 

Тако је, већ и ради остваривања "кому-

низма потрошње", макар у форми заједнич-

ких обеда и помоћи члановима 

који су били у нужди, било по-

требно да се хришћанске опш-

тине отворе и за богатије гра-

ђане. А број таквих грађана, 

склоних да дају прилоге и чи-

не завештања, није био мали. 

Приступајући општинама и 

дајући им прилоге, они су не 

само задовољавали личне по-

требе за "окајавањем грехова" 

и за милосрђем већ су допри-

носили затупљивању социјалних супротнос-

ти ... 

Социјална основа хришћанства се, 

дакле, све више ширила, али је зато његова 

идејна оштрина морала да слаби. Истовреме-

но, слаби и одбојни став према држави. Већ 

је апостол Павле (тај велики организациони 

утемељивач хришћанске цркве и зналац грч-

ке филозофије!) упорно проповедао да су 

"власти од бога" и да треба дати "богу божје 

а цару царево". Тако хришћани, омасовљују-

ћи се из разних друштвених редова, постају 

моћна друштвена и политичка снага по гра-

довима. У тој ситуацији, римска држава није 

према њима могла проводити само поли-

тичка прогањања, која је иначе водила само 

јачању хришћанског покрета. Већ цар Гале-

рије 311. година издаје едикт о толеранцији, 

којим се хришћанство изједначује с другим 

религијама, а цар Константин ускоро стаје 

на страну хришћанства у сукобу хришћанст-

ва с покретом донатиста... 
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Стварање моћне и широке црквене ор-

ганизације морало је да повуче за собом и 

промене у самој хришћанској религиознос-

ти. 

(Вуко Павићевић, Социологија религије, 

Бигз, 1988, 240-245. стр.) 

 

 

 

 

Смисао хришћанског храма уопште 

Смисао храма је у суштини истоветан 

са смислом човека и света уопште. Он је, та-

корећи, икона човека и света. И као што су 

човек и космос по природи и призиву бо-

гојавни, тако и храм: он није просто символ 

духовне стварности него место где се она ре-

ално открива, место откривења славе Бо-

жије, место Богојављења. Храм има за циљ 

да онима који се у њему и око њега 

сабирају, и који га гледају, открива 

и пројављује Невидљивог, да 

смести у себе и собом посведочи 

Несместивог. Зато је потребно: да 

материјал који се у њега уграђује и 

начин на који се уграђује, његов 

облик и све што је у њему и што се 

у њему одиграва - да проговори 

вечној истини адекватним језиком, 

за човека разумљивим и прихват-

љивим. Као такав, храм афирмише 

и позитивно вреднује саму матери-

ју, даје апофатичко-лични карактер 

познања и историје, тј. пројављује 

и открива лик вечног логоса Божјег у твар-

ној стварности света и кроз историјске токо-

ве живота света и човека. Тако, прави храм, 

као и прави човек, као и свет, проговара, 

постаје и открива се као реч о Неизрецивом, 

славопој Његовој лепоти и слави; кроз њега 

се пројављује и обелодањује унутaрња ис-

тина света и човека и њихов вечни смисао. 

Занимљиво је да је још Свети Сава 

указао на ту космолошку, антрополошку и 

теаантрополошку димензију храма. Као што 

је човек, сматра он, састављен из двога, ду-

ше и тела, тако бива и са манастиром, однос-

но храмом: грађевина је тело, а боголепна 

служба кој се у њој врши-душа. Природно, 

тело се прилагођава и обликује према души. 

И као што је за остварење целосне личности 

неопходно постизање потпуне харминије из-

међу душе и тела, тако бива и са храмом. Са-

мо онај храм у коме је постигнута пуна хар-

монија између њега као грађевине (његовог 

тела) и свете литургијске Тајне која се у ње-

му врши (његова душа) може бити место на 

коме се открива лице Божје и најдубља 

стварност света и човека, и место где човек 

и свет постају једно са Богом. 

Као такав, хришћански храм је и место 

на коме се остварује и кроз које се пројављу-

је истинско заједништво човека и човека, чо-

века и твари, човека и Бога, место где су не-

бо и земља једно; Бог, човек и цела творе-

вина заједно. Управо у ту заједницу позива 

свети Сава своју духовну децу, дајући им 

"образник" (типик) мишљења, живљења и 

делања; позива их између осталих и сле-

дећим речима: "Јер ово што чух рекох вам, 

да и ви заједницу имате, а заједница је наша 

са оцем и Сином његовим Исусом Хрис-

том... И ово је глас, који чух од њега и јав-

љам вам да је бог светлост и таме у њему не-

ма. Ако кажем да имамо заједницу с њим, а 

у тами ходимо, лажемо и не творимо истине; 

ако ли у светлости његовој ходимо и запо-

вести његове чувамо, јер је и сам светлост, 

имамо заједницу са њиме и крв Исуса Хрис-

та Сина његова очишћава нас свакога греха". 

Управо због тог свог дубљег еклисиолошког 

карактера храм се назива и "црква", јер је он 

икона и место остваривања Цркве као бого-

човечанског организма коме је Христос веч-

на Глава, а твар и људи - потенцијално и 

стварно тело. У вечној светлости Христовог 

лица у храму сабраној заједници се отвара 

бесконачни пут. Зато је веома битно адек-

ватно унутарње украшавање храма (првенст-

вено живописом, његовим правилним распо-

редом и поретком, духом, обједињавањем 

кроз њега небеске и земаљске Цркве, оно-

страним измерењем догађаја и личности из 

историје спасења) и отвореност унутарњег 

простора за вечну тајну бесмртног зајед-

ништва. Храмовни простор и целокупно ње-

гово устројство узводе тој Тајни, присутној 

у стварности Тела и Крви Христове, тј. све-

том Причешћу. 

(Амфилохије Радовић, Духовни смисао 

храма Светога Саве на Врачару, Вршац, 

1989, 9-13. стр.) 
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Црква као нова реалност 

Од самог почетка је хришћанство пос-

тојало као корпоративна реалност, као зајед-

ница. Бити хришћанин, значило је припада-

ти заједници. Нико није могао бити хришћа-

нин само за себе, као изолована особа, него 

једино у заједници "са браћом", у "зајед-

ништву" са њима. Unus Christianus-nulus 

Christianus (један хришћанин - ниједан 

хришћанин). 

Хришћанство значи "заједнички жи-

вот", живот заједно. Хришћани су 

се односили један према другоме 

као "браћа". Уствари, ово је било и 

једно од првих њихових - као 

чланова једног друштва, чврсто 

повезаних један са другим. Услед 

тога је милосрђе било прва ознака 

и први доказ, па и знак овог при-

јатељевања. Можемо слободно да 

кажемо: Хришћанство је заједница 

"друштво", пријатељевање, братст-

во coetus fidelium. сигурно је да та-

ко приближан опис не може да бу-

де од користи. Али, очигледно, он 

тражи даљу класификацију. Неко 

ће упитати: На чему се тачно темељи и огле-

да ово јединство и заједништво? Каква сила 

спаја заједно многе и повезује их једног са 

другим? Да ли је то само друштвени инс-

тинкт, нека сила социјалне кохезије, подсти-

цај заједничке склоности или неко друго 

природно привлачење? Да ли се ова заједни-

ца заснива само на једномислију, на истовет-

ности погледа и убеђења? Укратко, да ли је 

хришћанска заједница, Црква, просто људ-

ско друштво, друштво састављено од људи? 

Њихово јединство долази одозго. Oни 

су једно само у Христу као они који су поно-

во рођени у Њему, "укорењени и назидани у 

Њему". Бог је установио и устројио Цркву 

Божју кроз Исуса Христа, Господа нашег; 

"она је његова творевина водом и речју". 

Према томе, то није људско друштво него 

"Божије", није то световна заједница, која је 

од "овога света", па је упоредива са групама; 

то је светотајинска заједница која у суштини 

није "од овога света", није чак ни "од овога 

еона", него је "од еона који долази". 

(о.Георгије Флоровски, Црква-њена природа 

и задатак, из књиге Саборност цркве, 

Београд, 1986, 162-178. стр.) 

  

 

 

 

 

Појам секте 

 

 

Веома је раширено мишљење да израз секта долази од латинског глагола seco, secare, што зна-

чи-одвојити. Стварно, тај израз долази од латинског глагола sequl, што значи следовати (некога, нече-

му). Слично значење има и грчки израз за секту-airesis. ова грчка реч значи правац, струју, школу. Секта 

је, дакле, група следбеника неког посебног верског мишљења или правца. Исто тако се може рећи и 

то да је секта група следбеника неког верског учења која се одвојила од цркве и коју је црква од-

бацила или осудила. 

За цркву је, наиме, правац мишљења или веровања којег се секта држи - неправилан. Односно, 

теолошки и црквени појам о секти је нормативан, он укључује негативан суд о секти. Међутим, секте 

саму цркву сматрају сектом у овом теолошком смислу, односно организацијом која се одвојила од 

"правог учења" садржаног у Библији. 

(Вуко Павићевић, Социологија религије, Бигз, 329. стр.) 
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Разговор са чланом секте Харе Кришна  

Н.Н. је одрастао у породици атеиста. 

Родитељи су му се развели још кад је био 

мали, а он је наставио да живи са бабом и 

дедом са мајчине стране. Завршио је основ-

ну школу "Димитрије Давидовић" 

у Смедереву, а потом је уписао 

Техничку школу, смер машин-бра-

вар. И сам признаје да му школа 

никада није била јача страна, тако 

да је тражио смисао у нечему дру-

гом, нешто што ће га можда на би-

ло који начин учинити посебним. 

Када је 1995.г у Дому култу-

ре у Смедереву група "Нитјананда" 

одржала концерт индијске музике, 

Н.Н. је отишао радознао да чује ту 

врсту музике. Истога дана купио је 

бројаницу, књиге и визит карту те 

групе. Тада се први пут упознао са 

покретом "Хара Кришна". Иако је раз-

мишљао да приступи покрету "Трансцеден-

талне медитације", одлучио је да то ипак бу-

де "Хара Кришна". Како он каже: "Лакше је 

ићи лифтом него степеницама", јер у Хара 

Кришни су, како они верују, директно пове-

зани са Богом, "приближени Богу и јасно ко-

муницирају са њим". 

У то време имао је девојку која га је, 

кад је сазнала да он жели да остане у овој 

групи, напустила, јер није била спремна да 

му се придружи у новом животу у коме је он 

морао да прихвати целибат (забрањен сек-

суални однос изван брачне заједнице док је 

у њему самом дозвољен ради репродукције) 

и вегетеријанство. 

Он се за сада веома добро сналази у 

овој групи и цео свој живот посвећује Криш-

ни и духовном животу. Његова соба пред-

ставља храм посвећен Кришни. Ту су полице 

са књигама без којих, како он каже, не би 

могао правилно да разуме људе у тој секти. 

По зидовима су окачене разне слике из 

Кришниног живота. Ту су, наравно, његове 

иконе на којима Кришну обасјава наранџас-

то-црвена светлост, па је тако његова соба 

украшена разним предметима тих боја. За-

нимљиво је да је и његов кревет од црвеног 

мебла, па чак и све иконице на компјутеру 

су тамно-црвене боје. Поред кревета, на зи-

ду, на дрвеној полици постоји олтар посве-

ћен оснивачу ове групе Шрилу Праопаду. 

На једном делу ормана направљен је много 

већи олтар посвећен Кришни и неким врхов-

ним учитељима ове заједнице. Целу ову сли-

ку употпуњују миришљави индијски шта-

пићи, чији се мирис шири по целом стану. 

Н.Н. иначе ради као чувар у фабрици. 

Када дође кући он ту налази свој мир. Њега 

достиже мантрањем. Уз помоћ своје броја-

нице, коју држи у црној врећици, појачава 

мантрање, што укључује чуло додира и про-

цес медитације, тј. помаже да се пажљивије 

слуша звук Магичне речи. Понављањем 

мантре и по неколико стотина пута постиже 

се утомљавање функција логичког расуђива-

ња, а тиме и свести о реалности. Н.Н. каже 

да се мантрање мора учити, вежбати, јер 

уколико је раде необучени људи, који не 

знају да усмере духовну енергију ка Богу, 

онда она залута и зато они често доспевају у 

психијатријске болнице. 

Н.Н. поштује целибат и вегетаријанст-

во. За њега и све у овој групи грех је убити 

животињу, па чак и ако је потребна за исхра-

ну људи. 

Н.Н. је у почетку из своје исхране из-

бацио употребу меса, а касније се постепено 

одрицао и свих осталих намирница живо-

тињског порекла. Он користи млеко и млеч-

не производе, али не једе јаја јер, како каже, 

"из њих се може излећи пиле, а то је живот". 

А када сам га питала како онда уноси 

витамине који се налазе у месу, он је одгово-

рио на наше здравље на зависи од наше ис-

хране, већ од наших дела, нашег понашања, 

наше карме. 

Када једу храну припремљену од би-

љака, сматрају да тиме душе биљака при-

носе Кришни, па то чине уз пригодан верски 

ритуал и извињење биљкама. Н.Н. то ради 

тако што припремљени оброк принесе 

Кришни, остави је на олтар и она тако стоји 

од 5 до 30 минута. Јер, како Н.Н. каже: "За-

што да будемо себични према некоме ко нам 

је дао све, створио цео свет и био тако вели-

кодушан према нама. Не треба ништа крити 

од Бога, Бог све види". 

После тога храна постаје продуховље-

на и Н.Н. каже да су скоро урађени тестови 

на тој храни и утврђено је да у храни после 
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њеног стајања на олтару стварно постоји не-

ка врста енергије. Вера у реинкарнацију је 

помогла Н.Н. да одагна страх од смрти. Он 

сада на смрт не гледа као на крај свог пос-

тојања већ као на одлазак своје душе из овог 

тела. Он веома мирно говори о свом деди ко-

ји је на самрти и његов одлазак не жали јер 

верује да ће се њихове душе једном срести у 

духовном свету. 

Н.Н. користи бакти-јогу заједно са 

мантром. Поред тога се још бави и масажом 

људи који често долазе код њега. Бави се и 

спортом, редовно трчи и учествује на свим 

хуманитарним тркама. Има велики круг сво-

јих пријатеља што из групе, што ван ње. 

Нормално учествује у свим друштвеним ак-

тивностима. Воли компјутерске игрице, оне 

га опуштају. Воли да слуша Битлсе. 

Овако изгледа живот једног момка ко-

ји се посветио Кришни и свакодневне актив-

ности прилагодио новом начину живота. Ка-

же да му није било тешко, јер напокон живи 

онако како је одувек желео. 

(Одломак из матурског рада ученице 

Александре Николић на тему "Ваишнавска 

верска заједница Хара Кришна". Разговор са 

чланом Хара Кришне је вођен 12.12. 2003.г. 

(Рад је одбрањен 5.јуна 2004. у смедеревској 

гимназији.) 

 

 

 

 

Резолуција европског парламента о сектама у Европи 

1. Подржава инсистирање на слободи миш-

љења, савести и верској слободи, као и сло-

боди удруживања, које су утврђене обавезом 

поштовања слободе и приватности поједин-

ца, као и заштитом од поступака, као што су 

мучење, нељудско и понижавајуће опхође-

ње, ропство итд. 

2. Тражи од држава чланица да воде бригу о 

томе да судови и полицијски 

органи делотворно примењују 

правне одредбе и инструменте, ко-

ји већ постоје на националном ни-

воу, те да активно и тешње сарађу-

ју, нарочито у оквиру Еуропола, да 

би спречавали повреде основних 

права које почињавају секте. 

3. Тражи од држава чланица да 

испитају да ли су њихови право-

судни порески и казнени прописи 

довољни да би се спречило да ак-

тивности таквих група буду пове-

зане са противзаконитим поступ-

цима. 

4. Тражи од држава чланица да не додељују 

аутоматски статус верске заједнице, те да у 

случају секти које су умешане у илегалне и 

криминалне активности испитају могућност 

одузимања статуса верске заједнице који 

собом носи пореске олакшице и одређену 

правну заштиту. 

5. Тражи у том смислу од држава чланица да 

појачају међусобну размену информација да 

би се сакупљале информације о феномену 

секти. 

6. Моли Савет да провери, предложи и уведе 

све мере које произлазе из делотворне при-

мене инструментаријума предвиђеног у ок-

виру главе 6. Повеље о ЕУ и из постојеће 

правне регулативе у заједници, да би се 

спречило илегално деловање секти у ЕУ ида 

би се против њих борило; тражи од Савета 

да појачава сарадњу између земаља чланица 

и трећих земаља, с циљем да се нестале осо-

бе пронађу и да се олакша њихово поновно 

укључивање у друштво. 

7. Тражи од комисије и држава чланица нај-

већу меру будности, да би се спречило да 

илегалне секте користе новчану помоћ зајед-

нице. 

8. Овлашћује своје Веће за основне слободе 

и унутрашње послове да предложи надлеж-

ним већима националним парламентима да 

своју следећу заједничку седницу посвете 

теми секти; 

9. Овлашћује свог представника да ову резо-

луцију проследи савету, комисији, владама и 

парламентима држава чланица, као и Ев-

ропском савету. 

(Зоран Луковић, Верске секте, Драганић, 

2000, 336. стр.) 
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Секти је данас много. Рачуна се да их има преко две хиљаде у целом свету, раз-

личитих су обележја, како догматских тако и географских. Постоји више принципа по који-

ма можемо извршити поделу секти. Овде ја као критеријум поделе узето учење, то јест зва-

нична религија, од које су се секте одвојиле. Тако имамо: 

1. Псеудохришћанске секте - оне које су се одвојиле од званичног учења хришћанске цркве, 

2. Псеудохиндуистичке и далекоисточне секте-основа и матица су, дакако, хиндуизам и бу-

дизам са својим доктринама и техникама, али обрађени на Западу, па извезени нама. 

3. Синкретистичке секте-мешавине разних званичних религијских  ијеретичких праваца, као 

и окултизма и магије. Многе од њих у себи садрже и елементе сатанизма, аки смо их сврс-

тали у групу и на место где оне сматрају да припадају, пошто уопште не прихватају да су 

делом и сатанистичке. 

4. Сатанистичке секте-оне које отворено проповедају сатанизам, тј. да је ђаво (Сатана= бог 

и да му се треба клAњати и жртве приносити. 

(Зоран Луковић, Секте, Драганић, 2000, стр. 20) 

 

 
Молитва Сатанине цркве 

 
"На небеси иже јеси, оче наш, 

клањају ти се твоја деца 

поведи нас својим путем 

путем зла, 

учини да сви наши ближњи буду 

твоја деца; 

да у нашим срцима влада хаос,  

а ти будеш господар над 

нама и нашим душама. 

У нама постојиш само ти 

наше тело и твоја ватра. 

жртвујемо се теби Сотоно 

покажи нам пут. 

дај нам оно што ти имаш 

дај нам надљудску моћ". 
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Наставна тема 3.9. 

Секуларизација 
 

 

Процес секуларизације у савременом свету 

Реч секуларизација долази од латинске 

речи saeculum, која је првобитно значила 

људско доба, век. У време цара Августа до-

била је значење као и грчка реч 

aion, наиме – "светско време". У 

хришћанству тај грчки израз озна-

чава "овосветско", "грешно" време, 

насупрот "оностраном", вечном 

животу. Уопште, израз "секуларно" 

означава оно што је "световно", 

наспрам "свештеном", "духовном". 

Појам секуларизације у заоштре-

ном смислу раздвајања духовног и 

световног (тј. секуларног) први пут 

је употребљен поводом одузимања 

црквених имања приликом прего-

вора за Вестфалски мировни уго-

вор (1646-1648). 

Као појам и термин социологије рели-

гије и историје културе уопште, секулариза-

ција може да се позитивно одреди као пре-

владавање "световног духа", посветовљење, 

а негативно - као слабљење утицаја религије, 

или њено посстепено ишчезавање као начи-

на мишљења, живљења и одношења према 

свету, уз истовремено слабљење цркве као 

друштвено-политичке снаге. 

Конкретније одређена, секуларизација 

значи следеће: а) у теоријско-филозофском 

смислу - превладавање схватања и тумачења 

света самим светом, без прибегавања појму 

"надсветске" силе; б) у систему вредности 

или у садржају живота - превладавање "ово-

страних" духовних (сазнајних, моралних, ес-

тетских и др.) и виталних вредности, уз ис-

товремено слабљење или потискивање рели-

гијских вредности; ц) у етичкој теорији - зас-

нивање морала на људским (психолошким, 

рационалним и друштвеним) моћима и пот-

ребама, без прибегавања идеји божанства 

као извора и ауторитета у моралним питањи-

ма; д) у политичком и друштвеном животу - 

повлачење религије у цркве, у сферу приват-

ног права и приватног живота људи. 

Паралелно с термином секуларизација 

употребљавају се и термини "лаизацијa", ко-

ја значи исто, затим - "дехристијанизација" и 

"атеизација". Појмови "дехристијанизација" 

и "атеизација" не употребљавају се једно-

значно. Док атеизација значи потпуно на-

пуштање религијских замисли и схватања, 

термин "дехристијанизација" употребљава 

се за процес слабљења дејства и функцио-

налности хришћанске религије код самих 

хришћанских верника. 

(Вуко Павићевић, Социологија религије, 

Бигз, 313-314. стр.) 

 

 

 

 

Појаве дехристијанизације 

Процес дехристијанизације испо-

љава се у следећим појавама: прво, пад 

верске праксе (учешћа у религијским об-

редима и другим верским дужностима). 

"Црква се позива само онда кад се рађа и 

умире, а никад кад се живи. Много је 

крштених, али мало живих чланова Бож-

јег народа". Друго, апстрактност и бежи-

вотност религије. "На љествици живот-

них вредности вјера пада све ниже, иако 

она може истодобно на идеолошкој љест-

вици задржати високо место". Вера губи 

утицај на практични живот верников 

(особито кад је реч о младима, који више 

цене комфор, секс, срећу и пословни ус-

пех него религију). Треће, распада се 

старо комплексно и комплетно верова-

ње, па се сада прихватају само неке тач-

ке доктрине, а друге бројни верници од-

бацују (на пример, верује се у бога, али 

не и у божанственост Христа или у за-

гробни живот). Четврто, сужава се ант-

рополошка база вере: људи зрелог доба 

све су мање религиозни, па основу вере 

чине деца, старци и жене. "Активни жи-

вот се повезао с арелигиозношћу, а неак-
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тивни с религиозношћу". Пето, религија све 

више постаје ствар породице, а није, као 

раније, и ствар државе. Шесто, сужава се 

социјална база религије, и то тако да хриш-

ћанство губи утицај у нижим слојевима, а 

постаје вера "богатих и моћних". Седмо, 

смањује се број цркава и свештеника, од-

носно не расте у сразмери с порастом ста-

новништва. Осмо, црквена организација није 

спремна за проблеме пред које је религију 

ставила урбана револуција. Девето, рели-

гијски језик постао је неадекватан за савре-

меног човека. Десето, религијски ментали-

тет дошао је у сукоб с модерним техничким 

добом. 

(Према истраживањима социолога религије 

Јакова Јукића, Религија у модерном 

индустријском друштву, Сплит, 1973, а из 

књиге Вука Павићевића - Социологија 

религије, 314-315. стр.) 

 

 

 

 

Слобода и ауторитет 

У тзв. основна људска права и слободе 

спада слобода савести и вероисповести. Ово 

право и слобода подразумевају да сваки по-

јединац бира да ли ће бити верујући, неверу-

јући или агностик. Изнад његове индиви-

дуалне слободе не постоји 

никакав ауторитет који би му 

одређивао било какву веру 

или неверовање. Једноставно 

човек бира религију (Бога), а 

не религија човека. Због при-

падања или неприпадања овој 

или оној религији, нико не 

може бити дискриминисан, 

тј. не могу му бити ускраћена 

друга права: грађанска, поли-

тичка, социјална, економска и 

културна. Ово право и слобо-

ду појединац једино може да 

да остварује у религијском 

плурализму, што значи да су 

све религије, 

веровања, митови 

дозвољени и исти, 

са једнаким правом 

грађанства. Тако су разорени 

хомогени религијски универзуми. 

Свака религија и вера је 

фрагментизована. Модерни човек 

скоро да не прихвата целовитост 

ни једне религије већ само неке 

њене делове који му одговарају. 

Вера се све мање живи, а све више 

се троши и конзумира. Бог и разна 

божанства се обликују и пројектују 

према потребама појединаца. У 

религији данас људи траже неку врсту 

индивидуалне среће, утехе, забаве, уживања, 

игре, разоноде, заборава. Бог и вера се 

прихватају само у оној мери у којој помажу 

остварењу тих циљева. Човек зато купује у 

пребогатом супермаркету религиозног и 

сакралног религиозни производ који му у 

датом тренутку треба. Религијски 

релативизам, еклектицизам, 

синкретизам и плурализам на 

сваком делу планете 

уприсутњују мас-медији, што 

код човека уобличава 

индивидуалну религиозност и 

побожност. Религија се зато 

свим силама потискује из 

јавног и друштвеног живота и 

трпа се у сферу индивидуал-

ног осећања и доживљаја. Са-

времени свет није против ре-

лигије, напротив, чак је за њу, 

али је против Цркве и њених 

институција, јер је Црква "но-

во друштво", "град који на Го-

ри стоји", образац и модел 

сваког земаљског града и 

друштва. Колико је само данас 

људи који кажу: "ја сам право-

славни, римокатолик, протестант, али нећу 

да припадам ни једној Цркви"!. 

У Европи се већ више векова води 

драматична борба између религијске, верске 

и црквене слободе и религијског, црквеног 

ауторитета. У корист индивидуалне рели-

гијске слободе одбацују се сви религијски и 

црквени ауторитети и институције. Сада се 

већ са извесношћу може тврдити да је, на За-

паду, индивидуална религијска слобода три-

јумфовала над религијским и црквеним ау-

торитетом, да је религиозни индивидуализам 

поразио своју супротност религијски колек-

тивизам, али тиме и сам себе довео у пи-



Секуларизација 

 

159 

 

Неки црквене празнике празнују због обичаја, традиције, националног идентитета и сле-

довања славним прецима. Просто: "Ваља се"! Многи који и иду у храм на празнично литур-

гијско славље само му "присуствују" а не учествују. Све мање разумеју литургијску свечаност 

и радост. Тамо оду да задовоље тренутне "верске потребе", да нађу индивидуалну утеху и 

"олакшају души". Једва чекају да се заврши дуга празнична богослужења па да се пређе на 

"главно", на забаву, разоноду, опуштање, јело и пиће, на "убијање" слободног времена. Многи 

црквене празнике празнују изван храма, у атрактивним туристичким центрима, излетиштима, 

луксузним ресторанима, уз неизбежну добру чашицу и звуке музике која пробија бубне опне и 

изазива само најниже страсти и пориве. 

Радован Биговић 
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тање. Религијска индивидуална слобода, 

схваћена као супротност црквеном и рели-

гијском ауторитету, није се могла другачије 

остварити до кроз убиство и негацију ауто-

ритета. Епилог ове драматичне борбе је ре-

лигија без Бога или хришћанство без Христа 

и Цркве. Религијском индивидуализму на 

политичком плану одговара демократија а 

на економском слободно тржиште. Зато ве-

рујући људи на евро-америчком континенту 

савремену правну, политичку, економску и 

социјалну филозофију доживљавају као свој 

властити избор и нешто што готово корес-

пондира њиховој вери. 

(Радован Биговић, Саборност, број 3-4, 

Пожаревац, 1997) 

 

 

 

 

 

Вео преко вере 

Уз подршку 70 одсто Француза и 40 

процената муслиманки (говоре истраживања 

јавног мнења), Национална скупштина јуче 

је усвојила закон којим се од септембра за-

брањује ношење "упадљивих" верских сим-

бола у школама: већина посланика подигла 

је руке против хиџаба, јеврејске кипе, тур-

бана и великог крста у државним институ-

цијама. 

Мања група муслиманки, 

велом покривене косе, ушију и 

врата, демонстрирало је испред 

Скупштине против новог закона 

као "нетолерантног", док је 

премијер Рафарен у њој поручивао 

да школа није место за пропаганду 

- ни религијску ни политичку - 

додајући како је "Француска расни 

хибрид и то ће и остати". 

Француска демократија нуди 

и слободу религије и слободу од 

религије, али држава и њене инсти-

туције, у својој бити, остају неут-

ралне. Република, каже премијер, 

неће дозволити "да је поједу изнутра", 

бранећи једновековну традицију 

секуларизма. 

У "колевци људских права" и земљи 

која у Европи има највећу муслиманску (око 

пет милиона) и јеврејску (око 600 хиљада) 

заједницу, образовање је одговорност држа-

ве да формира француског грађанина. И зато 

су управо основне и средње школе у бити 

секуларне Републике. Но, извесни религиоз-

ни симболи, међу њима муслимански вео, 

толико се умножавају да добијају политички 

значај. "А религија не може бити политички 

пројекат", поручује премијер Рафарен. 

 Све велике религије у Француској са 

којима је држава у историји имала проблема 

- па чак водила и ратове - прихватиле су 

принцип одвојености цркве од државе. Иде-

ал секуларне Републике у којој су сви Фран-

цузи једнаки толико је јак да попис станов-

ништва не пребројава људе по раси, религи-

ји или етничком пореклу - због чега се и не 

зна тачан број муслимана, Јевреја или Сика, 

којих је око седам хиљада - па су многи Гали 

били затечени том чињеницом. 

"Можете се окренути вери у при-

ватном животу, али када сте у школи треба 

да поштујете законе и професор не треба да 

зна да ли сте Јеврејин, католик, муслиман, 

ПРИМЕР 3. 
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православац или Сик", поручује један од 

Ширакових посланика Жан Мајр. 

(Нада Драговић, Политика, 2004) 

 

 

 

 

Држава и црква 

У једном свом важном домену црква је 

институција која функционише унутар конк-

ретног државног оквира. Са своје стране др-

жава пак не може бити незаинтересована за 

питање надлежности унутар свог оквира. 

Отуда је однос државе и цркве ствар уго-

ворног права и поделе компетенције (oвим 

односом бави се државно-црквено право, а 

унутрашња црквена питања која су у над-

лежности цркве регулише црквено право). С 

једне стране држава је 

заинтересована за многе аспекте 

функционисања црквене заједнице 

у државно-правном поретку; 

правним прописима се третирају 

нпр. црквена архивистика и статус 

разнородних црквених збирки, 

делатност цркве у сфери јавних 

медија, статус црквених празника и 

недеље, однос државног и црквеног 

брачног права, статус црквених до-

кумената (нпр. признање венчања у 

цркви), добротворна делатност црк-

ве, пореске олакшице, међународни 

односи цркве, радно право цркве-

них лица и свештеничка служба у држави 

(која црквена лица су државни службеници 

и где у држави обављају службу: школа, 

болница, казнено-поправне установе, 

војска), проблем иступања из црквене 

заједнице (као што иступање не може да 

утиче на капацитет грађанских права, тако 

не би требало да се црквено-правне одлуке 

мoгу игнорисати), положај цркве у 

државним школама и статус црквених 

школа, итд.... С друге стране црква има 

интерес да правни прописи који су у њеној 

надлежности имају у свом важењу државно 

јемство (нпр. државна помоћ у принудном 

извршењу одлука црквених власти). 

Држава је такође власна да искористи 

своје компетенције и када су у питању секте. 

Европски парламент је на становишту да др-

жавним службеницима треба забранити (не 

да буду верници) него да буду чланови сек-

ти, и то специјално кад су у питању државни 

службеници у образовању, војсци, полицији 

и државној администрацији. Разлози за то су 

многи и више него очигледни. Такође се го-

вори о забрани да државне акције могу от-

купљивати чланови секти. (Шта би све мог-

ло да се догоди када би једна финансијски 

моћна секта откупљивала државне акције у 

једној малој и финансијски немоћној држави 

каква је наша?). Такође се уводе судске каз-

не за пропагирање идеја које од људи праве 

слепе и безвољне послушнике и извршиоце, 

па чак постоји и листа секти на које се то од-

носи, с правном могућношћу да се превен-

тивно забрани она секта за коју су неки 

претходни судски процеси (вођени било где) 

доказали да је њена делатност у реченом 

смислу противзаконита. Дакле, за забрану 

није неопходна инкриминисана радња већ је 

довољно да се она било где догодила у смис-

лу да је потврдила правно непожељан иден-

титет секте. 

(Богољуб Шијаковић, Држава, црква и 

веронаука, Саборност бр. 1-2, 1997, 96-97. 

стр.) 

 

 

 

 

Нормативно регулисање положаја верских заједница и вероисповести у 

држави 

(Значајни документи) 

 

Декларација о правима човека и грађанина од 26. августа 1789. 
чл. 10 - Нико не може бити узнемираван због својих убеђења, чак ни верских, под условом да њихово 

испољавање не нарушава јавни ред утврђен Законом. 
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Устав немачког Рајха, 1919. г. 
чл. 135 - Сви становници Рајха уживају пуну слободу вере и савести. Слобода исповедања вере зајем-

чена је Уставом и стављена под заштиту државе. Овим се уопште не дира у државне законе. 

чл. 136 - Грађанска права и грађанске државе не могу се условљавати нити ограничавати слободним 

исповедањем вере. 

Уживање грађанских права као и пријем у јавне службе, независни су од верске припадности. 

Нико није обавезан да се изјашњава у погледу своје верске припадности. Органи власти имају право 

да испитају верску припадност којој припада појединац само уколико од тога зависе његова права и 

дужности, или кад то захтева прикупљање статистичких података које закон налаже. 

Нико се не може принудити да похађа или да учествује при богослужењу или у верским обредима, 

или да употреби верски облик заклетве. 

чл. 137 - Не постоји државана црква. 

Зајамчена је слобода удруживања у верске заједнице. Равноправне верске заједнице у 

границама територије Рајха не подлежу никаквом ограничењу. 

чл. 138 - Износи које је држава исплаћивала верским заједницама на основу закона, уго-

вора или посебних правних основа, укинуће се законодавством земље уз обештећење. Рајх 

ће о томе донети потребна начела. 

Зајамчени су својина и друга орава верских заједница и верских удружења на њихове уста-

нове, задижбине и осталу имовину намењену култу, образовању и милосрђу. 

чл. 139 - Недеља и државни празници признати и заштићени су законом као дани одмора 

за радне људе и као дани усавршавања духа. 

чл. 140 - Припадницима армије мора се обезбедити слободно време потребно за испуње-

ње верских дужности. 

чл. 141 - У оној мери у којој постоји потреба за богослужењем или за бригом о душама у 

армији, болницама, казненим заводима или дригм јавним установама, верским заједни-

цама дозволиће се вршење верских обреда, при чему не сме бити извршена било каква при-

нуда. 

 

Устав Савеза Совјетских социјалистичких република, 1936. 
чл. 124 - У циљу ослобођења слободе савести грађана, црква у СССР одвојена је од државе и школа од 

цркве. Слобода вршења верских обреда и слобода антирелигиозне пропаганде признаје се свим грађа-

нима. 

 

Устав Народне Републике Кине, 1975. 
чл. 28 - Грађани уживају слободу говора, писања, слободу штампе, окупљања, удруживања, процесија, 

демонстрација и слободу штрајка и уживају слободу да верују или да не верују и да пропагирају атеи-

зам. 

 

Универзална декларација о правима човека, 1948. 
чл. 18 - Свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести; ово право укључује слободу 

промене вероисповести или убеђења и слободу да човек било сам било у заједници с другима, јавно 

или приватно, манифестује своју веру или убеђење путем наставе, исповедањем вере и обављања об-

реда. 

Шмеман 
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Наставна тема 3.10. 

Обичаји 
 

 

Жалост 

У жаљењу колико 

стварно тугује породица 

исто толико привидно оп-

лакују и погођене туђе же-

не, такозване нарикаче, 

тужбалице с именом како 

где. Сагнуте главе, чак уп-

лакане, јецају у пратњи и 

гласно узвикују. Церемо-

нију изводе ритмички и 

тако заносно као да су им 

збиља помрли најрођени-

ји. Чупајући косу, трче ка 

гробу, падају на земљу, 

лупају се у груди. Чак су 

неки Црногорци подавали 

се оваквом начину. Меда-

ковић допуњује да Црно-

горац браду брије и главу 

подбријава, а сваки носи 

бркове док перчин остав-

ља. Ближа фамилија поки-

да, како мушки тако и 

женске, целе перчине, а 

неки помећу перчине у 

процеп, те пободу на гроб. 

Лупање у груди, чупање косе, грђење лица у жалости за 

покојником у Црној Гори и делом у Старој Србији дотрајало је 

до наших дана, тако и у Македонији, где се за гребење лица 

говорило и "дрскање". Негда су се чак и у Британији лупале 

жене у груди кад су ожалошћене. У источној Србији чергарке 

су се доскора грувале песницама у груди и главу кад 

им неко умре. Па и код њих се при овој тортури нису 

ни људи штедели. 

У 6. и 7. веку пре Христа и у Јелади су (као код 

других античких народа) у пратњи за покојником из-

вођена читава чудеса. Жене нарикаче (пенетреје код 

Грка), мање људи у екстази су се лупале по глави, ра-

менима, голим грудима, по очима, образима, слепо-

очницама да су се пљесак и буботке уз "запевку" да-

леко ориле. Из озлеђеног тела лила је крв, и та од 

убоја места плавила су се још недељама. Ишчупану 

косу бацале су на гроб, прућиле би се по гробу, неке 

су и цепале своје одело да су им само дроњци виси-

ли. Ову лудост и безумље умни су људи Солон и 

Плутарх већ тада звали беснилом. Ова тортура дотра-

јала је у у Епиру, као и у Црној Гори, на Корзици и Сицилији 

све до наших дана. Овакво помрачење људског духа опажено 

је и ван Европе. У Ла Плати секу жене чак мали прст од жа-

лости. 

(Симо Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа 

поглавито без речи, Просвета, 1986, 97стр.) 

 

 

 

 

Љубљење 

Љубљење је у Европи код свих народа, 

без обзира на језик и расу, конвенционални 

поступак, потекао из заједничке народне ду-

ше, а префињени начини прешли су Србима 

из строге византијске етикете за владаре и 

аристокрацију, па од њих је нешто доспело и 

у народ, као што је случај утврђен и за на-

родну ношњу. На српско грађанство највише 

је утицала грчка имућна чаршија. Тако је ис-

то Византија уселила у српски народ и неке 

круте пантомимске форме. Њихови многи 

мимични поздрави одјекивали су и у панто-

мима код српске госпоштине. 

У љубљењу се разликују три главне 

врсте: 1.у двоје: мушко и женско кад се во-

ле; 2. из фамилијарности и 3. из пажње или 

дужности према пријатељу према годинама 

или према чину који неко ужива. После из 

религијских обичаја. 

У нас има за пољубац више назива: 

најобичније је рећи љубити, па шаљиво 

цвокнути, цукити или цокнути, пацити (паци 

богу, ђаволе!), целивати у религијском смис-

лу, или у дубоком поштовању и преданости 

и иначе; кад нпр. по народним песмама це-

лива сабљу, да му не остане пуста. Али у 

Црној Гори каже се место обичног љубити 

баш целивати и обичног човека. 
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Ниједна Српкиња сељанка није хтела 

раније пресећи пут мушкарцу па ни детету 

од десет година, ако јој се ходећи приближи, 

него ће га стојећи пропустити. Црногорка ће 

стати наспрам његова прекршћа, па 

кад се он примакне, приступиће и 

целивати га у руку, поклониће се, 

па ће онда поћи својим путем. Ко-

лико ће год мушких ући у кућу, 

свакоме ће она целивати руку. 

Обичан пољубац једанпут у 

руку или образ јесте негде из паж-

ње и осећања привржености, негде 

из конвенционалности. А када се 

неколико пута узастопце пољубе, 

знак је веће љубави. Тако исто по-

јачан је значај кад се неко неколико 

пута узастопце пољуби у руку, још 

рука пољубљеног задржи мало у 

својој руци, гледајући је. Сeљанкe у великом 

признавању још поврх свега хоће да руку ко-

ју су пољубиле превуку и преко својих обра-

за. 

У раније доба у Призрену се није сме-

ло дете пољубити пре четрнаест дана. Кад се 

матери врати син с дуга пута, стисне га на 

груди и љуби у чело и образе много пута. 

И даље у Призрену, пошто већ одрас-

ло дете пољуби старијег човека или жену у 

руку, ако није род, на томе се свршава што 

ће му рећи: жив био или жива била. Али, ако 

је дете из фамилије, онда је ред да се пољуби 

у чело, ређе у образ. Ова се пажња према де-

тету после причала код куће... Пријатељица 

и пријатељи свуда се по српским крајевима 

љубе у оба образа, прво у десни па у леви, 

исто тако чини рођаке. Отац удату и неудату 

ћерку љуби у чело пошто она приђе руци. 

Тек од новијег времена дешава се да је по-

љуби у образ.  

О слави се гости са свечаром домаћи-

ном љубе узајамно у десни, па у леви образ, 

а исто тако чине и гошће са домаћицом, па и 

у уста. 

Зет љуби ташту и таста у руку, а они 

њега у образ, прво у десни, па у леви. Мати 

љуби своје дете у чело најчешће, мање у об-

раз, али у раздраганости љуби га у потиљак. 

Туђе никад у потиљак. 

(Симо Тројановић, Психофизичко 

изражавање српског народа поглавито без 

речи, Просвета, 1986, 98-101. стр.) 

  

 

 

 

Оци, Материце и Младијенци 

Недјеља пред Божић (била уочи Божића или 

прије њега на шест дана) зове се оци а недјеља пред 

оце зове се материце. За оце се мисли као да су крсно 

име свију људи који су се оци назвали, зато је обичај 

да их уочи отаца или на оце у јутро младеж и мушка и 

женска а и жене вежу за ноге: мала деца гдекоје вежу 

за ноге без шале а остали донесу пред њих само какву 

узицу, поварошима пантљику или гајтан или даду ја-

буку у накрст свезану пантљиком, па се већ зна шта 

то значи и ваља да се откупљују: дјеци се да по која 

пара или други какав новац, другима што друго, а сви 

кућани ваља да се часте и у вече и сјутра дан лијепи-

јем јелом и пићем. Какогод што су оци за људе тако 

су материце за жене које су дјеци имале, оне се у ма-

ле дјеце откупљују орасима, 

сухијем шљивама и јабу-

кама а у осталијех кућана 

лијепом части као и људи. 

Овдје се могу споменути и 

младијенци који падају чет-

врти дан по Божићу. На овај 

дан у Рисну рано у јутру би-

ју дјецу каквом гранчицом 

шале ради, говорећи: "Пуш-

ти зло, узми добро"! А дјеца 

између себе бију се ваздан 

говорећи тако једно друго-

ме. 

 

 
На гробље, приликом погреба, иде се једним путем, а враћа се другим: циљ је да се душа по-

којника, ако би хтела да се врати натраг, збуни (сличан обичај о свадби има за циљ да доведе у забуну 

рђаве демоне, којих око нас има увек и који су о свадби нарочито насртљиви). Премештање ствари по 

кући, промена одела, извртање капе, пуштање косе и браде, и слично, има, по неким научницима, за 

циљ да нас промени, прикрије: ако би душа дошла натраг, она нас неће моћи више познати, и вратиће 

се. Са обичајем црнине могао би се упоредити обичај код неких примитивних племена да човек, кад 

убије непријатеља, одмах над његовом лешином замаже своје лице, како га непријатељева душа не 
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би могла познати. Покојнику, за једно извесно време док је у кући, везује наш народ ноге и руке, било 

симболички било сасвим материјално-конопцем. Лазар, пријатељ Исусов, који је умро и положен у 

гроб, био је „везан конопцима по рукама и ногама“. И тако даље. Понекад се душа покојника на много 

конкретнији начин тера из куће. У срезу хомољском, кад покојника из куће изнесу, „на оном месту где 

је ...лежао, неки закуцају дрвен клин, а неки опет глогов шиљак, и рекну: кад овај шиљак олиста, онда 

и ти, Миловане - или како се већ зове покојник - да оживиш!“ 

Веселин Чајкановић 

 

 

 

Задушнице 

Задушнице имају двоје: уочи меснијех поклада и у нед-

јељу по Тројицама (на Петрове покладе); али су 

праве задушнице оне прве, као што су и она сва 

недјеља, између бијеле и себичне, зову задушна 

недјеља. На ове задушнице обичај је да сваки 

домаћин свима мртвима својијем, које он памти или 

има записане у читули, начини по свијећу воштану, 

па све те свијеће састави у једну руковет и запали 

те изгоре мртвима за душу, али најприје ваља 

свакоме да намијени, н.п. ова оцу, ова матери, ова 

баби итд. Ако ли је близу манастир или црква, онда 

се те свијеће однесу онамо, и сваки своју читулу да 

свештенику те све мртве спомене на служби, и ту 

онда кад свештеник стане спомињати сваки своје 

свијеће запали. Пошто свештеник спомене све 

мртве, зађу ђаци с леђеном воде и с котарицама, те 

свијеће погасе и покупе, па послије калуђери или попови 

граде од њих друге свијеђе 

и пале у цркви. На 

гдекојијем мјестима иду на 

задушнице и на гробље с 

попом, те и ондје спомињу 

мртве, чате им молитве, па-

ле свијеће и дијеле за душу, 

дајући просјацима и сиро-

масима који се ондје скупе 

јела и пића а помало и нова-

ца. 

(Вук Караџић, Етнографски 

списи, Просвета, Нолит, 20-

35. стр.) 

 

 

 

 

Нови обичаји - стари "bricolage" 

Тема овог рада је прослава завршетка 

школске године у хомољском селима. Про-

славе ове врсте нису још у потпуности уоб-

личене у "нови" обичај ни 

садржински, ни просторно. Током 

последњих двадесетак година, 

прославе се одржавају у Јошаници, 

Осаници и Милатовцу, док су у 

неким другим селима (као у 

Вуковцу, Сувом Долу и Рибарима) 

повремено бивале па нестале 70-

тих година овога века. 

Циљ овог рада био би да оцр-

та како се у "новој" форми друшт-

веног обичаја откривају елементи 

ранијих понашања и неке сталне 

људске потребе. Анализом декла-

рисане функције обичаја може се 

већ у садашњем облику "прославе" назрети 

њена скривенија, а то значи и стварнија 

улога. 

Метод проучавања прославе завршет-

ка школске године као културалне стварнос-

ти био је следећи: прво, лично учешће, пос-

матрање и разговор са учесницима прославе 

25. јуна 1983. г. у селу Милатовцу. Друго, 

допунски разговор о прослави са организа-

тором и учесницима прославе. Треће, краћа 

анкета од 23 питања на коју су одговорили 

учитељи - организатори прославе у селима 

Јошаница, Осаница и Милатовац. 

1. Име и настанак - Назив прославе ни-

је јединствен: У Јошаници се зове 

"Ђачка прослава", у Осаници - "Про-

слава школе", а у Милатовцу "Про-

слава краја школске године". Могуће 

је да ни ови називи нису једини, јер 

Хомољци у говору о њима користе и 

друге. 

Прослављање завршетка школске го-

дине није опште и обавезно за све школе ни-

ти је званично установљено "одозго", од 
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просветних органа општине Жагубица; са те 

стране оно се нити нарочито подстиче нити 

брани, али се позитивно вреднује као 

друштвена делатност школе и месне заједни-

це села. Прослава се убележава у дневник 

школе. Зачетници прослављања у 

сва три насеља су, као и у другим 

где их је повремено бивало, 

учитељи школе у договору са ђач-

ким родитељима. 

Време установљења прославе 

је различито: у Јошаници од 1958, 

у Осаници "око 1955.", а у Мила-

товцу од школске 1975-76. године. 

2.  Место одржавања прославе 

није свуда исто. Прве про-

славе у Јошаници одржава-

не су у ходнику школе, јер 

је било мало ученика. Вре-

меном их је бивало све ви-

ше, а неки су доводили и 

госте, па се место прослављања 

мењало. 

3.  Дан прославе није строго одређен, 

увек је крајем јуна, по завршетку 

школске наставе. Дан прославе се 

утврђује бар месец-два дана унапред. 

Пази се да то не буде радни дан, као 

ни верски и државни празник. О 

свему томе стара се посебно 

изабрани одбор или комисија од 

учитеља и родитеља ђака из свих 

разреда. Претходно се сачини 

предрачун, па се трошкови рас-

пореде на ђачке родитеље. Задатак 

одбора је и обезбеђење музике (хар-

моника или "блех" музика) и припре-

ма културно-уметничког програма. 

На томе, у ствари, највише раде учи-

тељи. 

4. Учесници прославе су ђаци од 1. до 

4. разреда, учитељи и ђачки родите-

љи, а са њима и многи њихови рођа-

ци и пријатељи који немaју ђаке. 

Најзад, учесници су и гости школе 

на прослави. Позиви се уручују десе-

так дана унапред. 

Сви ученици прославе су лепше обу-

чени, али нема посебне одеће само за ову 

прилику. 

Учешће у прослави није обавезно, али 

су ретки они који ће изостати. Неће учество-

вати они који имају смртни случај у кући 

или који други важан разлог. Родитељи који 

не учествују на заједничком ручку доћи ће 

касније на весеље и игранку. Ђачки роди-

тељи запослени у иностранству готово оба-

везно долазе на ове прославе. 

5. Ток и делови прославе - Прослава за-

вршетка школске године има четири 

основна дела. а) родитељски саста-

нак и саопштавање успеха у школи, 

б) приредба или извођење културно-

уметничког програма, в) заједнички 

ручак и г) весеље, игранка. 

(Етнолошке свеске 5, Београд, 1984.) 

 

 

 

 

Потомци и преци 

За прославу рођења детета чиновник 

на Мадагаскару тражи и добија петнаест да-

на одсуства. Нико то не сматра претераним 

јер је принова у кући повод за светковину 

која се ни са чим не може поредити. 

За ту прилику у дому срећних роди-

теља окупљају се рођаци, суседи и пријате-

љи са даровима и понудама. Дете се пред 

вратима потапа у посуду пуну воде а затим 

излаже врелом сунцу. Овај последњи обичај 

- у славу богова плодности - одржао се још 

само међу сточарима, који долазак на свет 

мушкoг детета оглашавају и пуцњима из 

пушке. Ако новорођенче све то преживи 

отац и мајка ће га наизменично у наручју 

пронети седам пута око куће дошаптавајући 

небесима жељу да "постане човек од зас-

луга", са ким се може рачунати. За родите-

љима се креће тиха поворка гостију опрем-

љених мотикама, ашовима и лопатама али и 

наоружаних ножевима и пушкама. Пољо-

привредним алаткама, као знамењима рада и 

смерности, настоји се будућност умилости-

вити а оружјем, за случај да то не помогне, 

заплашити. 

Продужење врсте се, тако, претвара у 

култ коме не могу одолети ни они који децу 

немају. Установа усвојења је, због тога, на 

Мадагаскару, за разлику од већине других 

афричких земаља веома раширена. Иза ње 

не стоје само сентиментални мотиви, како 

би се могло очекивати, већ и практично ра-
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суђивање попут овога: "Ако у смрти немам 

деце или су она сувише нејака, ко ће ми при-

редити достојну сахрану. На 

рођаке, које живот све више 

удаљује, не могу рачунати. Они 

имају своје бриге, потребе и 

послове". 

Дружење са мртвима се још 

необичније испољава у упражња-

вању "фамадихана", обичаја сачу-

ваног још једино у Индонезији, на 

неким острвима Океаније и међу 

америчким Индијанцима. Ова реч 

има смисао "повратка" али и нека 

друга - очита непреводива значења. 

Обред "фамадихана" се састоји од 

откопавања посмртних остатака, 

њиховог увијања у нови покров и поновног 

закопавања. Као и у прослави рођења и 

овога пута су на окупу сви рођаци, 

пријатељи и суседи који пошту према 

покојнику исказују прилозима у новцу и 

понудама у храни. 

На "поновљеним" погребним свеча-

ностима често се виђају младе жене како 

кришом стављају у торбу остатке старог по-

крова. Оне то чине због веровања да крпице 

пре него што се претворе у прах, доносе 

плодност. Круг је, тако још једном затворен 

али се на смрт овога пута гледа као на извор 

плодности - што значи самога живота. То је 

и објашњење што су надгробни споменици 

на Мадагаскару посвећени више животу не-

го смрти. На монументалним скулптурама у 

дрвету има фигура и људи и животиња и 

птица и свега осталог што окружује човека. 

Небројена уметничка дела ове врсте, штедро 

посејана по острву, као да се ругају "кре-

зубом косачу" и његовом сизифовском пос-

лу. 

(Душан Микља, Црни Сизиф, Народна 

књига, 1985, 109-111. стр.) 

 

 

 

 

Један народни обичај из народне медицине у селу Осипаоница крај 

Смедерева 

У селу Осипаоница 

до Другог светског рата 

одржао се један стари на-

родни обичај чија је сврха 

била заштита односно од-

брана од смртоносне, ин-

фективне болести, великих 

богиња. 

На Покладе, око два 

часа, старији и имућнији 

људи из села правили би 

"живу ватру", коју би за-

палили на површини изме-

ђу два родна дрвета (дуд 

или шљива), испод којих 

би прокопали тунел. Веро-

ватно због страха од злих 

сила и веровања да оне моду да спрече добар исход 

радње, крило се место где ће да се копа. 

И данас у Осипаоници могу се видети жиле др-

вета испод којих се одиграва следећи ритуал. 

Кад би упалили живу ватру, они што су копали 

ударали би у клепетушу и викали: 

"Ајде на живу ватру 

Ко је вештац да не иде 

Своје срце нека је 

И дедино мудо 

И бабино јаје". 

Када би се народ сакупио пролазио је је кроз 

тунел а један од старијих људи је угарком исписивао 

крст на њиховим леђима. 

(Љубица Маринковић, Етнолошке свеске 5, Београд, 1984, 

141. стр.) 

 

 

 

 

Поздрави и жеље слушалаца 

Изложени кризи у савременим живот-

ним условима, традиционални обичаји у не-

промењеном виду добијају значајан подст-

рек за свој нови живот. Могућност да радио 

говори, свира, пева, разоноди и буде све-

присутан и у мањим заједницама искориш-

ћена је да посредством овог медија срод-

ници, пријатељи и познаници шаљу међу-

собне поздраве и честитке. Тако је у оквиру 

слушаних локалних радио емисија, под нај-
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чешћим називима "Поздрави и жеље слу-

шалаца" и "Слушаоци честитају и поздрав-

љају", успостављена пракса поздрављања и 

честитања постала и нови обичај. Чини се да 

је за његово формирање битан како сам ра-

дио медиј, тако и контекст домаће, још увек 

живе традициналне културе. 

Јавно честитање завршни је чинилац 

ритуалне промоције и социјалног потврђи-

вања. Међутим, у равни масовног медија 

овим чином се не окончава ритуални процес, 

већ се форма његовог медијског израза ко-

ристи као самостална ритуална је-

диница. Присност, непосредност и 

приватност радија као племенитог 

бубња, створили су амбијент у ко-

ме је и формиран нови обичај јав-

ног честитања, поздрављања и об-

јављивања жеља. 

Емисије под наведеним нази-

вима пружиле су, дакле, прилику 

сваком слушаоцу да путем радио 

таласа јавно честита, поздрави или 

изрази жељу. Као медиј продуже-

ног чула слуха, радио је омогућио 

да ритуал вербалног поздрава до-

бије нову форму. Иако се медијско 

божанство изричито не помиње у поруци, 

његово присуство у новом ритуалу се 

подразумева. Он је проширио перцептивни 

хоризонт традицоналном обичају и удахнуо 

му нови живот. 

Када је у прелазничкој реалности из-

међу руралног и урбаног људска комуника-

ција почела да губи дотадашњу непосред-

ност, радио је оформио нову заједницу слу-

шалаца који су могли да оглашавају личне 

поруке. Ова могућност није створила нову, 

већ је утицала на реинтегрисање традицио-

налне, на сродничким везама засноване за-

једнице. Тако је у оквиру наведене емисије 

поздрављање постало институција која је ис-

тицањем приватног продужавала традицио-

налне вредности, а добило је и медијски сјај 

који му је дао нову неупитност. 

Начин на који је дати образац проду-

жио форму усмене културе, посебно је за-

нимљив у контексту формирања стереoтипа 

владајућег народног укуса. Жеља да се упу-

ти поздрав и изрази честитка кључни је мо-

менат у претварању садржаја приватног и 

интимног у облик јавног живота. Подстичу-

ћи такве жеље, медијска форма их је укоре-

нила у новој потреби, која је као образац јав-

ног честитања и поздрављања постала до-

датни стимуланс продукцији новокомпоно-

ваних народних песама. 

Сугерисан најширој публици, овај об-

лик савременог фолклора је усавршио про-

изводно-потрошни механизам потреба њего-

вих конзумената. Посредујући у потрошњи, 

пулсирајући рекламни модел јавног чести-

тања и поздрављања усвојен је као потреба 

медијских потрошача чије престижне аспи-

рације добијају јавним оглашавањем личног 

успеха тражену ширу друштвену потврду и 

признање. 

У контексту потискивања јавног и на-

метања приватног и интимног, нова прис-

ност се исказује као медијска репресија. Ме-

ђутим, пренаглашено зближавање је пока-

затељ снижавања друштвених и културних 

критеријума и увећања опасности од нега-

тивних последица продора личног у јавни 

простор. Уместо друштва и његових инсти-

туција, актуелизује се заједница чија локал-

на психологија и паланачка мера постају до-

минантни критеријуми. 

Будући да с разлогом приватног и ин-

тимног настоје да буду јавни и општи, ови 

садржаји огољавају и саму поруку медија. 

Његова моћ да формира и профилише потре-

бе и понашање исказује се оним аспектом 

несвесне пресије која има и карактер сво-

јеврсне јавне масаже, на коју као корисници 

медија, са већим или мањим степеном толе-

ранције и разумевања, увек добровољно 

пристајемо. 

(Бојан Јовановић, Политика, 22.мај 2004.) 

 

 

 

Пожелите срећу, честитајте...у Политици и Експресу 
 

Професорки Весни Јешић 

Памтићемо дане 

из средње школе. 

Беху много лепи 

па се вечно воле. 



Култура 

168 

Генерација матураната школске 1998-99. године 

Економска школа Сопот 

 

Срећно крштење 

Петру 

жели породица 

Миловановић 

 

Гагију 

срећан 1. рођендан 

желе 

деда и баба 

 

Попе,  

срећан 

ти рођендан! 

Кристина 

 
Кости 

срећно путовање 

жели Јована 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваки прави и паметни родољубац мора желети, да се у нас буквари начине и школе уреде 

према данашњем вијеку; а онаке родољупце, који, имајући ревност, но не по разуму, вичу, да се 

ништа не поправља, него све да остане по старом обичају, онаке, велим, треба сажаљевати, и мо-

лити се Богу, да би ји  опаметио и на прави пут извео. То је највећа разлика између човека па-

метна, и између простака, што паметан човек једнако жели и труди се, да што боље научи или из-

мисли, и да он буде паметнији од својије стари, а његова ђеца од њега; простак па све је рад, да 

остане, као што су му стари били, а његова ђеца, као и он што је. Какав би јадан и жалостан  род 

љуцки и овај свијет био, да су сви људи остајали онаки, као што су и њиови стари били! Бог је 

само безумним животињама усудио, да остају до вијека, као што су им и стари били; а човека је 

одредио, да се једнако учи, и све по нараштај од нараштаја паметнији да постаје. Што се гођ љу-

ди по овој наредби Божјој већма труде и напредују, то све срећнији и славнији постају; а што се 

гођ већма лијене и задржавају, то наличнији на звјериње остају. Тако су пред нама измакли Енг-

лези и Французи, и млоги други народи Европејски... 

Вук Караџић 
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Кућни старјешина влада и управља кућом и свим имањем; он наређује дјетиће и момчад куда 

ће који ићи и шта ће који радити; он продаје (с договором кућана) што је за продају и купује што 

треба купити; он држи кесу од новаца; и брине се како ће платити харач, порезу и остале дације. 

Кад се моле Богу, он почиње и свршује. Кад има каквијех гостију у кући, старјешина се сам с њима 

разговара, и он с њима руча и вечера: у великијем кућама, гдје има много чељади, најприје поставе 

на једној софри старјешини и гостима ( којијех у таковијем кућама има готово сваки дан), а на дру-

гој дјетићима и момчадима која раде у пољу, па онда вечерају жене и дјеца. Старјешина није сваг-

да најстарији годинама у кући: кад отац остари, он преда старјешинство најпаметнијему својему 

сину (или брату или синовцу), ако ће бити и најмљађи; ако се догоди да који старјешина не управ-

ља добро кућом, онда кућани изаберу другога. Старјешина се зове који управља којим селом (сеос-

ки старјешина, тј. кнез или кмет какав) или читавом нахијом. У вријеме Црнога Ђорђа сваки је вој-

вода био старјешина у својој кнежини, а Ђорђије је био старјешина у свој Србији. 

(Вук Караџић, Етнографски списи... Просвета-Нолит, 192-93. стр.) 

 

 
Наставна тема 3.11. 

Морал 
 

 

Кућни старешина 

 

 

 

Утилитаризам задовољства 

Кључне речи у моралу су "добро", "ис-

правно" и "треба". Шта о њима каже след-

беник утилитаризма задовољства? 

Што се доброга тиче, он разликује 

оно што је добро као средство за 

постизање неког циља од онога 

што је добро као циљ. Бензин, нож, 

пречица добри су кад служе у своје 

сврхе. Но, има ли ичега што је доб-

ро самo по себи? Мора га бити, јер 

иначе не бисмо имали никаквог 

разлога за избор ма којих средста-

ва. Нож употребљавамо да одсече-

мо грану, грану да начинимо мет-

лу, метлу да почистимо лишће, 

лишће чистимо да подстакнемо 

раст биља, биље да нам да цвеће, а 

цвеће зарад његовог мириса - и да ли ту ста-

јемо? За утилитаристу (а нарочито хедонис-

тичког утилитаристу) постоји само једна 

ствар добра по себи, добра себе саме ради - 

задовољство. И само једна ствар јесте рђава 

сама по себи - бол. Све друго што називамо 

"добрим" јесте добро зато што увећава за-

довољство или умањује бол. 

Сретнем пријатеља како хода и упитам 

га шта ради. Могу да добијем три сасвим 

различита одговора. Он ми, прво, може рећи 

"Идем у банку да узмем нешто пара", или, 

друго, "пешачим ради здравља", или, треће, 

"Волим да шетам". Ваља запазити да се у пр-

вом одговору средства сасвим прикладно 

разлучују од циљева. Ход јесте једно од 

средстава да се дође до банке, а долазак до 

банке јесте средство да се узме новац. По-

једине фазе следе једна за другом. Али пе-

шачење није средство за физичку вежбу: оно 

је врста вежбе као што је комби врста ауто-

мобила. И у трећем случају ход, чини се, 

уопште није средство. Та три одговора као 

да наговештавају три различита циља: посе-

довање новца, унапређивање здравља и само 

ходање. Али хедонист и даље развија ту ана-

лизу (и она се у случају првог одговора очи-

то мора даље развијати). "Шта ће ти новац"? 

"Да купим телевизор". "А зашто" "Јер ужи-

вам да гледам телевизију". И, опет, "Зашто 

желиш да будеш у добром физичком ста-

њу"? "Да бих избегао болест". "Зашто"? "Јер 

је болест болна". И, коначно, "Кажеш да во-

лиш да шеташ. Хоћеш рећи да ти пешачење 

ПРИМЕР 1. 
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"У часу када ступам међу чланове лекарске професије, свечано обећавам да ћу свој живот 

ставити у службу хуманости. 

Према учитељима сачуваћу дужну захвалност и поштовање. 

Своју ћу професију обављати савесно и достојанствено. 

Најважнија брига ће ми бити здравље мог пацијента. 

Поштоваћу тајне онога који ми се повери. 

Одржаваћу свим својим силама част и племенита традиције лекарског позива. 

Моје колеге биће ми браћа. 

У вршењу дужности према болеснику неће на мене деловати никакви обзири вере, нацио-

налности, расе, политичке или класне припадности. 

Апсолутно ћу поштовати људски живот од самог зачетка. 

Ни под претњом нећу допустити да се искористе моја медицинска знања супротно законима 

хуманости. 

Ово обећавам свечано, слободно позивајући се на своју част". 

 

 

Ја војник_______________________________________________________________ 

Свечано се обавезујем да ћу бранити независност, уставни поредак, неповредивост и цело-

купност Социјалистичке Федеративне републике Југославије и да ћу чувати и развијати 

братство и јединство наших народа и народности. Увек ћу савесно и дисциплиновано из-

вршавати дужности браниоца своје самоуправне социјалистичке домовине и бити спреман 

да се борим за њену слободу и част, не жалећи да у тој борби дам и свој живот. 

 

пружа задовољство"? И тако бива у свим 

другим случајевима. Ова је теорија очито вр-

ло плаузабилна, и ње се често држе људи ко-

ји нису никад ни чули за филозофију мора-

ла. 

Шта је, дакле, утилитаристичко тума-

чење речи "исправно" и "треба" као термина 

примењивих на људске радње? У свакој по-

јединој прилици, исправан чин - чин који 

треба да се предузме - јесте онај чин који ће 

произвести највеће могућно задовољство и 

понајвише умањити бол. И ово је гледиште 

врло плаузабилно, и такође га се често држе 

или га често подразумевају обични људи, 

неупућени у филозофске истанчаности. Ши-

рити срећу, сузбијати патњу - шта друго још 

треба и да тражимо од ма кога? 

(Џон Мабот, Увод у етику, Нолит, стр. 27-

28.) 

 

 

 

 

Лекарска заклетва 

 

 

 

Војничка заклетва 

 

 

 

Етички кетман 

Етика Нове Вере ослања се на прин-

цип да је добро све што служи интересима 

револуције, зло све што тим интересима 

смета. Пошто правилно понашање грађана у 

њиховим узајамним односима помаже соци-

јалистичкој изградњи и револуцији - на мо-

рал грађана много се полаже. Средишна тач-

ка Нове Вере јесте: "васпитање новог чо-

века". Захтеви члановима партије у том пог-

леду нарочито су строги. Од њих се тражи 

ПРИМЕР 3. 

ПРИМЕР 4. 
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малтене аскеза. Стога се улазак у партију не 

разликује превише од ступања у монашки 

ред, а тај чин се у литератури Нове Вере тре-

тира са озбиљношћу једнаком оној с којом је 

католичка литература третирала завете но-

вих редовника. Што је на вишем положају 

неко у партијској хијерархији, тим пажљи-

вије се гледа на његов живот. Такве 

појаве као љубав према новцу, пи-

јанство, несређена еротика дисква-

лификују члана партије и онемогу-

ћавају му остајање на важнијим по-

ложајима. Стога на партијском вр-

ху седе људи са свим одликама ас-

кета оданих искључиво ствари, то 

јест ствари револуције. Ако је реч о 

неколико људи-оруђа, лишених 

стварног утицаја али погодних с 

обзиром на њихово име, онда се 

(чак и ако су у партији) трпе, па чак 

и подупиру њихове слабости, јер те 

слабости, на пример, љубав према 

луксузу или пијанству, представља-

ју јемство њихове послушности. Етички 

идеал Нове Вере је ипак пуритански. Када 

би било могуће све грађане сместити у ћели-

је и пуштати их само на политичке састанке 

и рад, то би несумњиво било најпожељније. 

На жалост, треба попуштати људској при-

роди. Прираст становништва могућ је само 

захваљујући сексуалним односима мушка-

раца и жена, па с том неугодношћу треба ра-

чунати. 

Последица етике засноване на култу 

заједнице јесте нешто што је с тачке гле-

дишта добра већине - отров. Кад се о томе 

мисли, менталитет мудраца Нове Вере пос-

таје загонетан. Они чине уступке очевидним 

људским слабостима у домену физиологије. 

Неће ипак да признају да људско биће има и 

друге слабости, на пример, да се добро осећа 

кад може да да смањи напетост пажње, а ло-

ше кад је у страху. Што му ипак лаж не слу-

жи, јер га прати унутрашња будност. Те сла-

бости, повезане са другима, као макар скло-

ност према побољшању сопствене судбине 

на рачун ближњих, мењају етику, у зачетку 

ослоњену на сарадњу и братство, у етику 

борбе свих против свих, а највеће изгледе за 

преживљавање у тој борби имају најпревеја-

није јединке. Вероватно је то друкчија врста 

од оне која је имала највеће изгледе да опс-

тане у борби за новац у почецима индуст-

ријског капитализма. Дворишне псе могуће 

је уопште поделити на две врсте: бучне и 

грубе и скривене, који гризу ћутке. Та друга 

врста чини се да је повлашћена у земљама 

Нове Вере. Педесет или сто година васпита-

ња по таквим начелима може учврстити 

људску врсту од које више неће бити по-

вратка. "Нови човек" уопште није само пос-

тулат. Он постаје стварност. 

(Чеслав Милош, Заробљени ум, Бигз, 81-82. 

стр.) 

 

 

 

 

Молитва мајке Терезе 

Човек није разумно, логично биће, он је себичан. 

Није важно, воли га! 

 

Ако чиниш добро, казаће да то радиш из егоистичких циљева. 

Није важно. Чини добро! 

 

При остваривању својих циљева-срешћеш лажне пријатеље и искрене непријатеље. 

Није важно, остваруј своје циљеве! 

 

Добро које чиниш, сутра ће бити заборављено. 

Није важно,чини добро! 

 

Поштење и искреност учиниће те рањивим. 

Није важно. Буди искрен и поштен! 

 

Оно што си стварао годинама може бити разорено у једном тренутку. 

Није важно. Стварај! 
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Ако помажеш људима, можеш проћи рђаво. 

Није важно. Помажи им! 

 

Дајеш свету најбоље од себе, а он ће ти узвратити ударцима. 

Није важно. Дај најбоље од себе! 

 

 

 

Oковани Прометеј 

Сад чуј ме, друго, чудићеш се више још, 

какве сам путе и вештине открио! 

Најзнатније је: кад се ко разболео, 

нит беше масти какве, ни лекарија, 

ни пића, нити јела, већ без лекова 

сви вењаху, док год им не показах ја 

мешаније спасоноснијех сокова, 

да њима сваку болест могу лечити. 

И многа пророштва сам поставио им, 

и први сам из снова разабрао ја 

на јави што се мора збит, разложих им 

и гласе нејасне и путне знакове. 

Разредих тачно грабилица птица лет, 

што значи десно, а шта лево летење; 

и каква храна да се свакој врсти да, 

и какве су које мржње, љубави; 

и које живе по двоје и задружно, 

па како мора глатка бити утроба, 

и које боје жуч да воле богови; 

и која слика шаренима јетрима. 

Запалив салом омотане бутове 

и крста дугачка, вештини тајној тој 

упутих људе и отворих очи им 

пред знаком пламеним што таман 

беше пре. 

 

Толико о томе, а ко ће рећи још 

да она блага што се крију људима 

у утроби земаљској: бакар, железо, 

па сребро, злато, да пре мене прона-

ђе? 

Та нико, знам то, осим лудог хвали-

ше. 

У мало речи, причу ту да не дуљим: 

вештине све Прометеј даде људима. 

(Есхил, Оковани Прометеј, Београд, 1926, 

20-22. стр.) 

 

 

 

 
Да ли је заиста истина да човек не може да се промени? Осети дивљу жудњу за неукаљаном чистотом 

дечаштва-дечаштва руменобелог, како се једном изразио лорд Хенри. Знао је да је упрљао себе, да је 

ум испунио поквареношћу а машту грозотом, да је на друге погубно утицао и да се при том страшно 

веселио, да је осрамотио живот оних људи који су били најлепши и који су највише обећавали. Да 

ли је све то неповратно ? Зар за њега нема наде? 

Ах! У каквом ли је монструозном тренутку гордости и страсти изговорио ону молитву да портрет 

понесе његов животни терет, а да он сачува неукаљани сјај вечите младости! Отуда сва његова 

пропаст. Било би боље за њега да је сваки грех за собом повлачио сигурну, брзу казну. У казни се 

налази прочишћење. Не "Опрости нам грехове наше", него "Сможди нас због недела наших" требало 

би да гласи молитва човека праведном Богу. 

(Оскар Вајлд, Слика Доријана Греја, 2004.,стр. 201-202) 
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Наставна тема 3.12. 

Социјализација 
 

 

Како су нас васпитавали 

Ја сам оставио скамије Велике школе у 

то време кад чувени штапови, цилиндри и 

огртачи великошколаца достигоше свој вр-

шак, кад све каване у околини Велике школе 

беху напуњене "правницима" (филозофи и 

техничари нису били тако чувени београдс-

кој публици), сви астали за картање 

беху заузети ђацима, а на биљару 

нико не могаше добити реда од ве-

ликошколаца. То време добро је 

познато Београђанима и оним мо-

јим друговима што се учаше у то 

доба. То је време изазвало послови-

цу: "Ђака и солдата у кућу не пуш-

тај". Ја се с грозом сећам тог вре-

мена. Већа половина учеће се омла-

дине у Великој школи провођаше 

1/3 свог времена у диму каванском, 

осниваху се дружине не с циљу 

изображења, већ да се посећују 

"мајдани", најбољи таленти, који 

би у другим приликама били од вај-

де и себи и своме роду, умираху умно и фи-

зички у тој смрадној атмосфери. Срећан слу-

чај избавио ме је из те угушљиве средине и 

довео на чисти божји ваздух. Моја прош-

лост, моје јадно васпитање и учење дође ми 

као рђав сан. Доцније, кад стадох јасније са-

знавати све узроке који су довели мене и мо-

је другове до тог стања, уверих се да је узрок 

свему томе наше васпитање или, боље, сис-

тематично углупљивање наших нижих шко-

ла. Тада се реших да напишем исповест о то-

ме како су нас васпитавали. Ја сам је назвао 

"исповешћу једног правитељственог питом-

ца", али ја с потпуним убеђењем могу казати 

да је то само једна варијација од исповести 

једног целог српског колена. 

Прва два разреда ја сам учио у селу. 

Био сам "господски син", па још у селу - ра-

зуме се да је учитељ обртао са мном друк-

чије но с осталим мојим друговима, те тако 

нисам имао прилике да изучим методу којом 

су учили младеж првим знањима: читању, 

писању и рачунању. Памтим само како је 

учитељ долазио код мог оца (он је био срес-

ки старешина) и жалио се како тај и тај неће 

да шаље свог сина у школу. Мој отац дози-

вао је кмета и саветовао се с њиме шта да се 

ради. Дозвали су ђака и његовог оца у срес-

ку канцеларију, мој отац саветовао је овога: 

како је сваки родитељ дужан да васпитава 

своју децу, итд... Сељак се изговарао тиме 

што је за кућу више вајде да његов син чува 

овце него пере учитељкине судове. Разуме 

се да су његови разлози били слабији него 

разлози капетана (јер је овај био старији); 

ствар се свршавала тиме што је сељак морао 

да плати штроф (који је законом одређен) и 

да шаље опет свог сина у школу. Ја тада ни-

сам разумевао ту ствар, но доцније, кад сам 

почео читати по новинама пребацивања ро-

дитељима што не шаљу своју децу у школу, 

долазио ми је често на памет мудри разлог 

сељаков да није никаква штета ако његов 

син не пере учитељкине судове јер тог "изо-

бражења" има и код куће довољно, а у дру-

гом чему заиста је била мала вајда од наших 

сеоских школа. 

Кад сам већ био у вароши у трећем 

разреду учитељ нам је долазио вазда пијан, 

постављао једнога да "слишава", а другог да 

"пази", а он сам је преспокојно метао главу 

на астал и спавао. Редовно сваког дана учи-

тељ је питао ко не зна и ко је био немиран; 

неки су били постављени да "клече", неки су 

били бијени у потпуној форми, а други су 

само добивали "пацке", тј. по рукама; неки 

су опет постављени у "апс", а кад је учитељ 

био у особитом расположењу онда је (сигур-

но зарад разнообразности) постављао да 

"стоји". 

Ја сам ступио у једну од наших полу-

гимназија. Та полугимназија, као и све по 

Србији - зове се класична (тако их бар зову 

наши заштитници класицизма). Ми који смо 

учили у тим гимназијама нисмо ни сањали 

како знаменито "прилагателно" носи наша 

школа, а сада морам да се увек крстим, што 

но кажу, и левом и десном, кад читам оне 

филипике у заштиту класицизма, тј. грчког и 

латинског језика, што се писаше код нас. Та-
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мо се говорило како се само изучавањем 

класика - изучавањем врлина старих Грка и 

Римљана - може изобразити младо колено да 

из њега изиђу свесни и ваљани грађани, су-

дије, учитељи. 

Долази, на прилику, у школу професор 

немачког језика. У школи је по обичају ве-

лика вика (а где ће деца од 10-15 година би-

ти филозофи?). "Бре, џукеле (том је речи 

обично грдио ђаке), кака је то ларма, бре? П. 

(обраћао се он цензору ), који ларма"? Но П. 

је био честит друг и обично није никога ка-

зивао (за што је, сиромах, често трпео грд-

ње) и одговарао је обично: "Не знам, госпо-

дине". Али се господин није задовољавао 

тим одговором и тражио је енергично ко је 

био немиран и П. морао је да каже: "Сви су, 

господине, говорили, па нисам могао да при-

метим" (или тако штогод). 

Општи грдни недостатак у свим пред-

метима који су се нама предавали био је тај 

што у њима није било ничега што би могло 

пробудити наш ум, који је био савршено ус-

паван системом васпитавања у нижим разре-

дима. Кога је могла да побуди на мишљење 

реторика и поезија с њиховом сувопарном 

сколастиком, или пребрајања "фантазије", 

"слога" и "полета" у српској литератури, или 

набрајање имена и година у општој исто-

рији! Наш мозак није био употребљаван. Е 

па, шта је природније и могло бити но да је 

остао савршено неразвијен! Заиста, у годи-

нама кад је требало да је сваки сазнао цену и 

потребност науке и да се са младићском ват-

ром лати посла, у тим годинама ми нисмо 

имали ни најмање појма о науци и њеној 

примени у животу. Ишли смо у школу, из-

лазили из ње, слишавали смо се, држали ис-

пите и прелазили из разреда у разред као од 

беде, из дугог времена, стога што нисмо 

имали другог посла, а иначе морали би бити 

на каквом занату или у трговини. Ниједном 

од наших професора није долазило у главу 

да су то будући српски грађани који треба да 

изиђу из гимназије већ толико развијени да 

да умеју определити своје грађанске дуж-

ности и, према томе, који треба да умеју иза-

брати специјално изображење које се даје у 

вишим школама. Ником није ни за један се-

кунд покренуло мозак питање: у шта про-

води та младеж своје златно време? Нико 

није увидео ту страшну болест која је све 

нас разједала, а то је: савршено отсуство 

мишљења, савршена беспосленост у година-

ма кад треба да је највише воље и рада. Ме-

ђу професорима и ђацима остајала је посто-

јано она провалија која је била изривена још 

у нижим класама. Професори не само да ни-

су прикупљали око себе своје ученике, но 

ђак није смео да се појави на јавном месту 

где је био професор јер за то је одмах следо-

вао укор, а често и казна и пизма од стране 

професора. Ако су се ђак и професор и срели 

у приватном друштву (само не у кући про-

фесора) то је ђак морао да буде смирен и 

тих, да се осмехује на сваку фразу свог про-

фесора и да сматра за највећу срећу ако се 

професор смилује да га запиташтогод. Јед-

ном речи, учио се улагивању и подличењу, 

чега данас чак и у Великој школи има доста; 

ако му се то није допадало имао је пуно пра-

во да иде кући. Ја не кривим у томе наша 

професоре. То је било њихово убеђење, јер и 

њих су васпитавали по истој методи. Крива 

је била сама метода. Но ствар је у томе да је 

савршено зависило од случаја до случаја хо-

ће ли који од нас изићи лола, бекрија или 

уредан човек, хоће ли изићи подлац или 

поштен, учен или неучен; штавише хоће ли 

свршити школе или умрети од јектике. То је 

био општи закон. 

С муком смо трпели ми који смо ишли 

у каване то што морамо да се кријемо од 

професора. Но још су и жељније чекали они 

који си све време проводили у покорности и 

пузењу пред професорима. Сваки је уобра-

жавао тај блажен час кад ће се ослободити 

од јарма, кад ће он смело пролазити покрај 

професора из гимназије и не скидати му ка-

пу; кад ће слободно ићи у кавану, пити, пу-

шити, играти карте и билијара - уживати сав 

тај забрањен плод који је већ био познат 

многима. С таквим мислима остављали су 

гимназију огромна већина ученика и сту-

пали у Велику школу да изучавају "струку". 

А каква су основна знања изнели из гим-

назије без којих је немогуће изучавати 

"струку"? Никаква - нису умели мислити. Па 

шта ће бити из тог вајног стручног изуча-

вања у Великој школи? 

(Сабрани списи, Светозар Марковић, 1. књ, 

Култура, 1960, стр. 30-57) 
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Школа као болест 

Школа је данас саставни део живота 

сваког здравог детета у свим друштвима 

модерног цивилизованог света и постала је 

један од најзначајнијих чинилаца у његовом 

менталном и психо-социјалном 

развоју. Наше непосредно искуство 

у Диспанзеру за ментално здравље 

младих представља основу за по-

лазну тврдњу да је школа или глав-

ни узрок или један од узрока слома 

личности код деце ли да она ништа 

не чини да спречи кризу менталног 

здравља или психо-социјалног раз-

воја код својих васпитаника. Разло-

зи због којих деца и омладина тра-

же помоћ у нашем диспанзеру могу 

се сврставати у неколико група: 

-школске фобије (страхови 

од школе), 

-слаб успех у школи, 

-бежање из школе (као вид поремеће-

ног понашања), 

-специфични поремећаји учења, 

-интелектуална инхибиција, 

-повишена анксиозност у школи (тре-

ма која омета излагање наученог), 

-развојни хиперкинетски синдром, 

-покушаји самоубиства због проблема 

у школи (о извршеним самоубиствима због 

слабог успеха читамо повремено у новина-

ма; на жалост, ту нема више помоћи). 

Механизме и констелацију односа који 

утичу на стварање оваквих појава код деце и 

адолесцената илустроваћу исповешћу мајке 

која је дошла са супругом и дететом у наш 

диспанзер. Малишан се безбрижно играо 

предметима које сам му дао, мати је била на-

пета, сва црвена у лицу и говорила је пови-

шеним тоном, док је отац деловао одсутно, 

без наде. 

"Тако смо се дивно слагали", говорила 

је жена бришући сузе, "док овај млађи није 

пошао у школу. Са старијим нисмо имали 

проблема. Нисмо знали ни где му је школа, 

такорећи. Али сада је код нас пакао. Он (по-

казује оца) брани учитељицу, а ја знам да 

моје дете није криво. Он наређује малом да 

учи, самостално, а ја знам да он не уме да 

учи. Превише је детињаст. Кажњава га, а ја 

седим сатима с њим, и плачем, и смејем се, 

свашта радим, само да би бар нешто схва-

тио. Он (отац) ми каже да сам га ја размази-

ла и да га тиме уништавам, а ја њему кажем 

да је груб и сиров, да га мрзим зато. Школа 

је главна тема од јутра до вечери. И устајемо 

и лежемо с тим проблемом. Шта ће бити од 

овог нашег детета"? 

Читав живот ове породице, која је ина-

че богата могућностима и интересовањима, 

свео се на проблем школе. Свео се на школу 

као муку која их чини несрећним, која им 

онемогућује да живе свој живот као поро-

дица и као јединке у њој. Ова породица је 

изгубила могућност самоостварења, сло-

боду, и отвореност ка свету. Она се "раз-

болела" због исте ствари као и дете, које је, 

иначе, нормалне интелигенције и, у ствари, 

здраво дете. 

Вршећи насиље над појединцима, 

школа се заиста изметнула у извор болести. 

Она их дочекује лепим речима и племе-

нитим намерама, а онда им нуди програме 

који нису у складу с могућностима деце и 

њиховим мотивима, а наместо правих људс-

ких вредности, скучену слику човека и света 

прилагођену политичким потребама. 

Школа је извор болести и истовремено 

школа је болест нашег времена. То се не мо-

же порећи и с тим се треба суочити. Али, 

они најодговорниј за јадно стање једне тако 

значајне друштвене институције као да се 

опште не узбуђују, као да немају никакве ни 

психичке ни етичке дилеме. То не говори 

ништа добро не само о њима него ни о 

друштву у целини. 

(Светомир Бојанин, Школа као болест, 

Плато, 1991, стр. 11-15) 

 

 

 

 

 

Моји почеци читања 

Читајући наглас књиге својим при-

јатељима у дјечаштву, напосе Joе-у и Tony-

ју, мојим првим пријатељима, отвориле су 

ми се очи. Открио сам зарана у животу оно 

што што неки од нас открију тек много кас-

није, на свој јад и огорчење, наиме да чи-
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тањем можете људе и успавати. Можда ми је 

глас био једноличан, или сам лоше читао, 

или сам изабрао погрешне књиге, тек, редо-

вито би ми слушаоци позаспали. 

Ипак, то ме није одвратило од на-

ума да им и даље читам. Нити сам 

због тога промијенио мишљење о 

својим малим пријатељима. Није, 

него сам у себи дошао до закључка 

да књиге нису за свакога.И дан-да-

нас сам тог мишљења. Никад ми не 

би пало на памет савјетовати да сви 

људи науче читати. Кад би било по 

мојему, ја бих се побринуо да сваки 

дјечак најпри-

је постане те-

сар, или зи-

дар, или врт-

лар, или ло-

вац, или рибар. Нај-

прије, под сваку ције-

ну, практични посло-

ви, а онда тек луксуз. 

Јер, књиге јесу луксуз. 

Дакако да од нормал-

ног малишана очеку-

јем да од малих ногу плеше и пјева. И да се 

игра разних игара. Потицао бих те скло-

ности свим силама. А читање књига може 

чекати. 

Играти се игара... Ето једног животног 

поглавља које је категорија за себе. Мислим 

првенствено на игре вани - оне игре којих се 

сиромашна дјеца играју на улицама велегра-

да. Одрват ћу се искушењу да се распишем о 

тој теми, јер бих иначе могао написати дру-

гу, посве другачију књигу од оне коју сам 

замислио! 

Дјечаштво је, међутим, тема које се 

никад не могу заситити. Исто тако ни сјећа-

ња на оне дивље и красне игре којих смо се 

играли по улицама дан и ноћ, нити оних осо-

ба с којима сам друговао и које каткад обо-

жавао, као што су дјечаци већ склони да чи-

не. Све сам своје доживљаје дијелио са дру-

говима, па и читање. Небројено сам пута у 

својим дјелима спомињао зачудну оштроум-

ност коју смо показивали расправљајући те-

мељним животним проблемима. Предмети 

као што су гријех, зло, реинкарнација, добра 

владавина, етика и морал, нарав божанства, 

утопија, живот на другим планетама - бијаху 

нам јело и пиће. Моје 

је право школовање 

започело на улици, по 

празним градилиш-

тима у хладне новем-

барске дане или по 

уличним угловима об-

ноћ, почесто са кли-

заљкама на ногама. 

Наравно, једна од ства-

ри о којима смо вјечи-

то расправљали биле 

су књиге, оне које смо управо тада читали а 

за које нисмо смјели знати ни да постоје. 

Знам да звучи претјерано кад кажем, али ми 

се заиста чини да се само велики тумачи 

књижевности могу мјерити с дјечацима на 

улици кад треба исциједити мирис и срж из 

једне књиге. По мом скромном мишљењу, 

такав је дјечак много ближи Платону, у ње-

говим назорима о владању, него највећи по-

литичари на свијету. 

(Хенри Милер, Књиге мог живота, Знање, 

1979, 49-50. стр.) 

 

 

 

 

Два света 

Почињем своју повест једним дожив-

љајем из времена кад сам имао десет година 

и ишао у латинску школу у нашој варошици. 

Много шта ми ту одише у сусрет, и 

дира ми душу болом и пријатном језом: 

мрачне као и светле улице, куће и звоници, 

откуцаји часовника и људска лица, собе пу-

не згодне и топле удобности, собе пуне тајне 

и дубоке страве од утвара. Мирише на топлу 

збијеност, на беле зечеве и служавке, на до-

маће лекове и суво воће. Два света су се та-

мо преплитала, са два пола допирали су дан 

и ноћ. 

Један свет је био очинска кућа, али је 

он био чак још ужи, обухватао је управо са-

мо моје родитеље. Тај свет ми је био вели-

ким делом добро познат, и звао се мајка и 

отац, звао се љубав и строгост, узор и шко-

ла. У састав тог света је улазио благи сјај, 

јасноћа и чистота, ту је било царство крот-

ких пријатељских говора, опраних руку, чис-

тог одела, доброг владања. Овде је певана ју-
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тарња молитва, овде се светковао Божић. У 

том свету било је правих линија и путева ко-

ји су водили у будућност, било је дужности 

и кривице, немирне савести и исповести, 

праштања и добронамерних одлука, љубави 

и поштовања, библијских речи и мудрости. 

Тога света морао се човек држати, па да му 

живот буде јасан и чист, леп и уредан. 

Други, пак, свет почињао је већ усред 

наше рођене куће и био је потпуно друкчији, 

дах му је био друкчији, обећавао је и изис-

кивао друкчије. У том другом свету 

било је служавки и шегрта, прича о 

аветињама и саблажњивих рекла-

казала, ту је била шарена бујица го-

ростасних, примамљивих, страхо-

витих, загонетних појава, ствари 

као што су кланица и тамница, пи-

јанице и џандрљиве жене, стеоне 

краве, попадали коњи, приче о про-

валама, уморствима, самоубистви-

ма. Свих тих лепих и грозних, див-

љих и свирепих ствари било је уна-

около, у оближњој улици, у оближ-

њој кући. Полицајци и скитнице ју-

рили су по свету, пијанице су тукле 

своје жене, чопори младих девојака 

куљали су предвече из творница, старе жене 

су могле да омађијају човека и да га начине 

болесним, разбојници су становали по шу-

мама, паликуће су хватали жандарми – сву-

где је текао и мирисао овај други, жестоки 

свет, свугде само не у нашим собама, где су 

били мајка и отац. И то је било врло добро. 

Дивно је то било што је овде код нас било 

мира, реда и спокојства, дужности и чисте 

савести, праштања и љубави - а дивно и то 

што је било и свега оног другог, свега 

гласног и оштрог, тмурног и насилног, одак-

ле се једним скоком могло побећи до мајке. 

А најчудније је било то што су се оба 

та света граничила један с другим, што су 

била блиска један другом!... Ја сам, наравно, 

припадао светломе и правоме свету, био сам 

дете својих својих родитеља; али куд год 

бих управио око и ухо, свугде је било оног 

другог, па и ја сам живео у другом, мада ми 

је често бивало туђе и нелагодно, мада би ме 

тамо редовно спопадала немирна савест и 

страх. С времена на време, чак, живео бих 

понајрадије у забрањеном свету, и често би 

повратак у светло - ма како био потребан и 

добар - био готово као повратак у мање ле-

по, у досадније и више пусто. Понекад сам 

знао: моја сврха у животу била је да поста-

нем онакав као што су мој отац и мати, она-

ко светао и чист, изнад других, и придржава-

јући се реда као они. Али дотле је пут био 

далек, дотле се морало одседети по школама 

и учити, издржавати пробе и полагати испи-

те, а пут је свагда водио поред другог, там-

нијег света, или кроз њ, и није било нимало 

немогуће да се код њега остане и у њему 

утоне. Постојале су приче о изгубљеним си-

новима, којима се то десиле, и ја сам их 

страсно читао. У њима је повратак оцу и 

добру био свагда величанствен и доносио је 

спасење, те сам ја апсолутно осећао да је је-

дино то право, добро и пожељно. При свем 

том, онај део приче који се одигравао међу 

злома и пропалима, био је много примамљи-

вији; и да се смело рећи и признати, понекад 

је била управо чиста штета што се заблудели 

покајао и што је поново нађен. Али се то ни-

је казивало, а није се ни мислило. Само се 

некако јављало, као наслућивање и могућ-

ност, сасвим на дну, у осећању. Кад сам за-

мишљао ђавола, могао сам га сасвим лепо 

замислити доле на улици, прерушеног или 

онаквог какав је, или на годишњем вашару, 

или у некој крчми, али никад код нас у кући. 

(Херман Хесе, Демијан, Народна књига, 

1983, 11-13. стр) 

 

 

 
Живот сваког човека је пут ка самоме се-

би, покушај једнога пута, наговештавање једне 

стазе. Ниједан човек није никад био потпуно он 

сам, али сваки тежи да то постане; понеко пот-

муло, понеко јасније, свако како уме. Свако но-

си са собом све до конца остатке свога рођења, 

слуз и љуштуру једног прасвета. Понеко не по-

стане никад човек, већ остаје жаба, остаје мрав. 

Понеко је горе човек, а доле риба. Али свако је 

хитац природе уперен ка човеку. Свима нама је 

заједничко порекло, мајке наше, сви ми поти-

чемо из истог ждрела; али свако, као покушај и 

хитац из дубина, тежи својој властитој сврси. 

Ми можемо разумети један другог, али свако од 

нас може да протумачи само себе самог. 

Херман Хесе 
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Циљеви образовања и васпитања 

Члан 3. 

Делатност образовања и васпитања 

обавља се ради обезбеђивања и изналажења 

оптималних услова за формирање индиви-

дуалних и социјалних својстава деце, уче-

ника и одраслих којима се доприноси њихо-

вом укупном развоју, развоју демократског 

друштва, као и свету који се мења. 

Циљеви образовања и васпитања јесу: 

1. развој интелектуалних капацитета и 

знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у 

коме живе, у складу са њиховим 

развојним потребама, могућности-

ма и интересовањима; 

2. подстицање и развој фи-

зичких и здравствених способности 

деце и ученика; 

3. оспособљавање за рад, да-

ље образовање и самостално учење, 

у складу са начелима сталног 

усавршавања и начелима доживот-

ног учења; 

4. оспособљавање за самос-

тално и одговорно доношење одлу-

ка које се односе на сопствени раз-

вој и будући живот; 

5. развијање свести о државној и на-

ционалној припадности, неговању традиција 

и култура; 

6. омогућавање укључивања у процесе 

европског повезивања; 

7. развијање свести о значају заштите 

и очувања природе и животне средине; 

8. усвајање, разумевање и развој ос-

новних социјалних и моралних вредности 

демократски уређеног, хуманог и толе-

рантног друштва; 

9. уважавање плурализма вредности и 

омогућавање, подстицање и изградња сопст-

веног система вредности и вредносних ста-

вова који се темеље на начелима различи-

тости и добробити за све; 

10. поштовање права деце, људских и 

грађанских права и основних слобода и раз-

вијање способности за живот у демократски 

уређеном друштву; 

11. развијање код деце и ученика ет-

ничке и верске толеранције, јачање пове-

рења међу децом и ученицима и спречавање 

понашања која нарушавају остваривање пра-

ва на различитост; 

12. развијање и неговање другарства и 

пријатељства, развијање усвајања вредности 

заједничког живота и подстицање индиви-

дуалне одговорности. 

(Закон о основама система образовања и 

васпитања, 2003.) 
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Наставна целина 4 

Друштвене промене 

Наставна тема 4.1. 

Појам и узроци друштвене промене 
 

 

Смедерево у 19. веку 

Смедерево је било богато и живо осо-

бито пазарним данима. Нарочито се у јесен 

чаршијом није могло проћи од сељачких ко-

ла натоварених житом, кукурузом и другим 

намирницама. Ученици гимназије морали су 

да заобилазе чаршију и да според-

ним улицама иду у школу. Неки 

пут је толико било сељака на пија-

ци да су морали по два дана да че-

кају на општински кантар. На пи-

јацу су долазили сељаци чак из Бо-

журње. Огревно дрво довожено је 

чак из Међулужја код Младеновца. 

Кола дрва продавана су за осам 

гроша или два динара. Кафа је била 

5-6 гроша ока, јаја 20 за грош. Ку-

пујући маст људи су тражили "жи-

ровну маст", а не од свиња храње-

них кукурузом. Фебруара 1862, це-

не хране биле су: 100 ока пшенице 

120-125 гроша, 100 ока пшеничног брашна 

135-150 гроша, 100 ока кукуруза 90-100 гро-

ша, 100 ока кукурузног брашна 120-130 гро-

ша, 100 ока јечма 75.80 гроша, једна ока хле-

ба 1 грош и 25 пара, ока говедине 2,20 гро-

ша, ока овчетине 2,20 гроша, ока свињетине 

3,20 гроша. Према томе, у Смедереву се жи-

вело јефтиније него у унутрашњости, јер су 

границе, добре комуникације и извоз учини-

ли да су хлеб, со, риба, месо, сир и остале 

намирнице били јефтине. 

Трговине, механе, месаре и разне ра-

дионице за прераду коже биле су поставље-

не поред Петријевског потока, који се про-

тичући кроз варош улива у Језаву. На овом 

потоку, код данашње болнице, биле су 

смештене разне бербернице, ћурчијске и 

абаџијске радње, све до места које се звало 

Масна ћуприја. Име је дошло од топионице 

масла, лоја, масти и нечистоћа, које се овде 

улазиле заједно са водом из оближњег ама-

ма. Овај некада турски део вароши Срби су 

после 1830. нешто преуредили. Богатији тр-

говци и занатлије, било да су Срби, Грци, 

Цинцари или Јевреји, имали су своје куће и 

дућане углавном у центру. 

Радње свих трговаца и занатлија чува-

ли су од крадљиваца ноћни стражари - пат-

ролџије... По ондашњим схватањима "пош-

тен човек ноћу спава", а само бекрија и сум-

њива лица ноћу тумарају. Свако ко је негде 

ишао ноћу, ако није сумњив, носио је фењер 

и могао је да види куда иде. На улици није 

било фењера. У унутрашњости Тврђаве они 

су тек доцније обешени, и то поред затвора 

који је после 1867. био смештен у згради на-

слоњеној на зидно платно у Великом граду 

на улазу са десне стране. Ту се и данас на ка-

мењу могу наћи урезана имена затвореника, 

са подацима колико су и када осуђивани. 

Због свега тога и нођне патролџије морале 

су ноћу носити фењер, а били су наоружани 

тојагом-буџом, понекад и пушком. 

Отварањем железничке пруге Смеде-

рево-Велика Плана 10.11.1886, плодна по-

моравска села добила су бржу везу са Сме-

деревом као центром. Овај историјски чин 

није обрадовао све трговце. Конзерватив-

нији су били за ранију, стару организацију 

увоза, извоза и превоза робе. Они који су 

желели да и даље тргују морали су да при-

хвате нове путеве и погледе на свет и живот, 

на развој трговине и примену технике. Они 

су у овом променљивом периду са успехом 

премостили настале тешкоће и много шта 

променили у животу. На модеран начин по-

везали су се са суседним народима са севера 

и тиме Србима отворили врата савремене 

цивилизације. Преко њих и других Смеде-

рево је почело да да излази не само на же-
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лезничке трачнице, паробродске везе и теле-

графско-телефонске водове, већ и друге, ши-

роке и разне путеве прогреса. Тако у 19. ве-

ку у Србији вршило ослобађање од паланач-

ко-сељачке заосталости и чаршијско-ћепе-

начке и рабаџијско-татарске зачаурености. 

(Леонтије Павловић, Смедерево у 19. веку, 

Музеј у Смедереву, 1969, 46-54. стр.) 

 

 

 

 

Развој урбанизма у социјалистичкој епохи 

У послератном периоду се јако увећа-

ва динамика градског становништва. Поли-

тика урбанизације је израз концепције прив-

редног развоја. Положај и улога Смедерева 

као развојног центра био је такав да се што-

шта шропустило, што се свети његовој доц-

нијој правилној урбанизацији. Убр-

зана индустијализација и са њом 

повезана урбанизација отвориле су 

нове проблеме и наметнуле потре-

бу новог планског уређења, јер се 

оно понекада ширило само по себи, 

бујало стихијски. 

Пре свега, приградске зоне су 

се шириле према селу, а са друге 

стране околина је опет уносила 

своје елементе у процес урбаниза-

ције града. Радници су махом сва-

кодневно путовали од места стано-

вања на посао и обратно. Настојали 

су да себи саграде кућу у вароши. 

Према томе, изградња Смедерева 

носила је пре свега политички, па економски 

и друштвени вид. Разграничење градског и 

сеоског становништва све је теже одредити 

зато што се по ношњи и занимањима све те-

же разликују. Насупрот томе, на перифер-

ним насељима, као што су Царина, Ћирило-

вац, Папазовац и Плавинац, известан број 

пољопривредника станује у граду, а обрађује 

своја имања у околини. 

Концентрација становништва згусну-

тог у градским заједницама утицала је да се 

број становника у суседним селима смањи, 

јер су исти прешли у фабрике, трговине и 

школе. Сем ове индустријске револуције у 

којој се број куће у неким селима смањује, 

јавља се друга карактеристика. Наиме, у се-

лима као што су Радинац и Враново наста-

нили су се нови досељеници из околине Лес-

ковца, Пирота, а особито са Косова и Мето-

хијe. 

Кад је подигнута Нова железара у Ра-

динцу, варош Смедерево није испољило де-

мографску стагнацију нити назадовање. За-

тим се у једном делу села Радинца и у Вра-

нову формирало градско насеље, док су се 

извесни преселили у Смедерево јер су им 

имања исплаћена. 

Изградњом Металуршког комбината у 

Радинцу почео је јако да расте и број тзв. ме-

шовитих насеља, као и оних који су по свом 

просторном смештају сеоска, али су по на-

чину живота и стандарду њихових становни-

ка ипак градска насеља. Ту се мисли на Ра-

динац, Вучак, а у много чему и на друга се-

ла. 

Према томе, поред тога што познајемо 

Смедерево као традиционални град, сада ви-

димо друго Смедерево које се разликује од 

оног класичног кад је Тврђава била главни 

носилац културног и стамбеног дела живота. 

(Леонтије Павловић, Смедерево у речи и 

слици, Музеј у Смедереву, 1980, 421-424. 

стр.) 

 

 

 

 

Дисциплински правилник о понашању ученика у смедеревској гимназији 

уочи Другог светског рата 

 
Наставнички савет је донео следећу одлуку: 
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1. да се казне Укором разредног већа сви оно ученици који се после другог звона нађу у 

ходнику или ван клупа у разреду. 

а) да се казне укором Наставничког савета сви они ученици: 

који данас па у року од 15 дана не набаве ђачке капе. 

б) који шетају по корзоу. 

в) који сами посећују биоскопске представе а не са школом. 

г) оне ученице које у року од 8 дана рачунајући од данас не доведу своје фризуре у 

ред, ако не могу да оплету кике а оно да се глатко и скромно очешљају. 

Ученице које нису сигурне да им је коса у реду, обратиће се са питањем на г-ђицу 

Радмилу Симић, проф, г-ђу Милицу Косовић, проф, г-ђу Радмилу Андрејевић, проф. Ово ће 

бити у исто време и комисија која ће после 8 дана извршити преглед фризура код ученица. 

2. да се казне искључењем из ове школе сви они ученици који пуше на јавним местима, 

који се коцкају, који беже са часова, који се после 8 дана од уклањања из школе дођу у шко-

лу опет са вашљивом главом или косом пуном гњида. 

3. да се заведу дежурства наставника на корзоу и у биоскопу, како би се контролисало 

кретање ученика. 

 

 

 

Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе 

(Овим Правилима, усвојеним 15.01.2004, утврђују се основна правила понашања у Гимназији у Сме-

дереву и ближе уређују обавезе и одговорности ученика, запослених у школи, родитеља ученика и 

других лица која користе услуге школе) 

 

Правила понашања ученика 

Члан 4. 

Дужности ученика су да : 

- редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава остале обавезе 

у процесу образовно-васпитног рада; 

- у Школу долази пристојно и прикладно одевен за радне активности, брине о одржа-

вању личне хигијене, хигијене школских просторија и школске средине у целини, 

- након звона за почетак часа буде на свом месту, спреман за почетак наставе; 

- користи улаз за ученике код фискултурне сале или улаз из школског двориштта; 

- по завршетку наставе и других облика образовно-васпитног рада напусти просторије 

Школе; 

- у току похађања наставе и осталих облика образовно-васпитног рада носи беџ Шко-

ле или идентификациону картицу; 

- дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време тра-

јања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних, спортских 

и других активности; 

- води рачуна о свом понашању и када није у Школи; 

- устајањем поздрави наставника или друга лица која службено улазе у учионицу; 

- не оштећује школску имовину, односно имовину других институција у време посета 

или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе; 

- води рачуна о својим стварима, прибору и опреми, посебно у време трајања школских одмора; 

- чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге исправе које издаје 

Школа; 

- родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси 

успех, васпитно-дисциплоинску меру и остало. 

 

Члан 5. 

Ученику је у Школи забрањено да: 

- носи оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и 

запослених, односно нанети штета школској и личној имовини; 
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Друштвена промена представља извесну запажену разлику између претходног стања 

друштвене структуре, институције, обичаја или друштвене групе, утолико уколико је то 

(а) последица законодавних или неких других очитих мерила за контролу понашања; или (б) 

производ промене колико у специфичној подструктури или доминантном подручју друшт-

вене стварности, у физичкој колико и у друштвеној околини; или (в) последично дејство не-

ких друштвених активности које одговарају датим систематски повезаним начинима ост-

варења потреба и скупу очекивања која преовладавају у друштву. 

Т. Бернс 

 

Еволуција је интеграција матeрије и уједно расипање кретања, за које време матери-

ја прелази из неодређене и неповезане хомогености у одређену, повезану хетерогеност; ујед-

но задржано кретање подноси паралелан преображај. 

Херберт Спенсер 

 

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоак-

тивним дејством, која могу угрозити здравље ученике; 

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе; 

- преправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје Школа; 

- у случају кашњења на час улази у учионицу после наставника (осим ученика путника); 

- пуши у просторијама Школе; 

- користи главни улаз Школе; 

- задржава се у ходницима Школе за време часа; 

- ученицима је за време одмора забрањено окупљање у холу Школе и испред зборнице; 

- улази у зборницу у друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења настав-

ника; 

- непристојно обучен долази у Школу - за дечаке је забрањено да долазе у бермудама и мајица-

ма без рукава, а девојчицама у мини-сукњама, кратким панталонама, као и кратким, провидним 

мајицама на бретеле (уколико ученик дође у Школу одевен на начин који није у складу са Пра-

вилима, наставник може да га удаљи са наставе); 

- користи мобилни телефон, пејџер, вокмен и друга средства комуникације и ласерске технике, 

којима се ремети рад на часу и осталим облицима образовно-васпитног рада; 

- напусти Школу без претходне провере да ли је за час на који наставник није дошао обезбеђена 

замена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
"1. У ком степену је промена иманентна природи друштва ? 

2. Које су опште карактеристике друштвене промене ? 

3. У ком степену и на који начин су процеси промене упоредиви у различитим друштвима ? Да ли 

је корисније упоређивати општи развој глобалних друштава у току људске историје или је боље 

упоређивати процесе промене једног типа друштвене оргснизације - породице, локалне заједнице 

или типове економске организације - у релативно сличним културним областима ? 

4. Какви су односи између процеса промене у различитим деловима једног истог друштва,а какви 

су односи у том погледу између различитих друштава"? 

(Самјуел Ајзенштат, из књиге Теорије и проблеми друштвених развоја - М. Ранковић и М. 

Поповић, стр. 302.) 

ПРИМЕР 5. 
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Наставна тема 4.2. 

Теорије о друштвеним променама 
 

 

Друштвена еволуција 

Као пример послужиће нам стварање 

једне структуре која има контролу над рели-

гијом. У једноставним племенима и у скупи-

нама племена у раним фазама њихове агре-

гације видимо људе који су истовремено ча-

робњаци, свештеници, врачи, исте-

ривачи духова, лекари - људе који 

су на све могуће начине баве то-

божњим наднаравним бићима, мо-

ле у њих наклоност, знање и по-

моћ, заповедају им и савладавају 

их. Упоредо с напретком интегра-

ције у друштву јављају се разлике 

функција и разлике рангова. У Та-

ни "постоје изазивачи кише... и чи-

тава хрпа осталих, светих људи"; 

на Фиџи-острвима поред свеште-

ника постоје и пророци; на Санд-

вик острвима уз свештенике посто-

је и врачеви; на Новом Зеланду 

Томсон разликује свештенике од 

чаробњака; међу Кафирима, поред врача и 

изазивача кише постоје две врсте лекара од 

којих се у у лечење болесника једни ослања-

ју на натприродне, а други на природне фак-

те. У најнапреднијим друштвима, као што су 

друштва старе Америке, видимо још већу 

многострукост ове некада јединствене групе. 

У Мексику, нпр, лекарска професија, наста-

ла од врача који су се борили против натпри-

родних сила - за које се сматрало да узрокују 

болести - разликовала се од професије свеш-

теника који су настојали стећи наклоност 

натприродних сила. Даље, свештеничка кла-

са се делила на неколико врста међу којима 

су биле подељене верске дужности - они ко-

ји су приносили жртве, врачи, певачи, скла-

датељи химни, учитељи омладине. Затим су 

опет постојале разлике у рангу унутар сваке 

групе. Овај процес од општега ка специјал-

номе код свештеника у вишим нацијама је 

довео до тако јасних оцртаних разлика да је 

заборављена првобитна повезаност. Свеш-

теници - астролози старих раса зачетници су 

научника данас различито специјализова-

них; од старих свештеника-лекара настала је 

лекарска професија са својом главном и де-

таљнијим поделама, док су унутар правога 

свештенства развиле разлике не само у ран-

гу од папе све доле до аколита, већ и разлике 

у функцијама - декан, свештеник. ђакон, 

хорски певач, као и друге груписане под ка-

пелане и помоћника жупника. Слично ви-

димо ако у погледамо генезу било које про-

изводне структуре, нпр. оне која нас од при-

митивних ковача, који су сами топили же-

лезо и у исто време од њега израђивали ору-

ђе, доводи до наших металуршких комби-

ната где се прерада метала дели на топљење, 

рафинисање, пудловање железа, ваљање и 

где се прерађивање тог метала у оруђе дели 

у различите производне процесе. 

Херберт Спенсер 

(Руди Супек, Херберт Спенсер и биологизам 

у социологији, Загреб, 1987, 159-160. стр.) 

 

 

 

 

Беда историцизма 

У Беди историцизма покушао сам да 

покажем да је историцизам јалов метод, ме-

тод који не доноси никакве плодове, али га 

нисам побио. 

У међувремену сам напредовао у ње-

говом побијању: успео сам да покажем да је, 

из строго логичких разлога, немогуће пред-

видети будућа историјска кретања. 

Доказ би могао да се сажме у пет ста-

вова, на следећи начин: 

1. Историјска кретања су под великим 

утицајем раста људског знања. (Истинитост 

ове премисе морају признати и они који на-

ше идеје, укључујући и научне, схватају уг-

лавном као узгредан производ оваквог или 

онаквог материјалног развоја). 
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2. Рационалним или научним методама 

не можемо предвидети будући раст нашег 

научног знања. (Ово тврђење може се ло-

гички доказати, о чему ћу нешто више рећи 

након изношења главног доказног поступ-

ка). 

3. Према томе, не можемо предвидети 

будућа историјска кретања. 

4. То значи да морамо негирати могућ-

ност теоријске историје; другим речима, мо-

гућност историјске друштвене науке која би 

била конституисана по угледу на теоријску 

физику. Не може да постоји никаква теорија 

историјског развоја која би служила као ос-

нова историјског предвиђења. 

5. Према томе, основни циљ историцис-

тичких метода заснован је на погрешним 

претпоставкама, дакле, историцизам је нео-

држив. 

Мој доказ, разуме се, не побија могућ-

ност неког другог облика друштвеног пред-

виђења; напротив, он је у сагласности са мо-

гућношћу проверавања друштвених теорија, 

на пример економске теорије, које предви-

ђају да ће се, под одређеним условима, ост-

варити одређени токови развоја. Он сам по-

бија могућност предвиђања историјског раз-

воја у оној мери у којој на предвиђања утиче 

раст нашег знања. 

Одлучујући корак у мом доказу пред-

ставља став (2). Мислим да је он сам по себи 

довољно убедљив: уколико уопште постоји 

раст људског знања, не можемо предвидети 

данас чак ни оно што ће се десити сутра. 

Уверен сам да овакво закључивање има 

смисла, али се никако не може изједначити 

са логичким доказом става (2). Такав доказ, 

који сам изнео у свом поменутом раду, мно-

го је сложенији, а не бих се изненадио ни ка-

да би неко успео да да једностав-

нији доказ тог става. Ја сам свој до-

каз развио на тај начин што сам по-

казао да ниједан научни предскази-

вач, било да је то човек-научник 

или рачунар, не може, на основу 

научних метода, да предвиди своје 

сопствене будуће резултате. У по-

кушају да то учини морао би нај-

пре да постигне резултат, а тада је 

за предвиђање сувише касно; до 

резултата може доћи тек када се 

предвиђање резултата претвори у 

сагледавање резултата. 

Овај, чисто логички, доказ 

применљив је на научне предсказиваче без 

обзира на степен њихове сложености, укљу-

чујући и "друштва" садејствујућих предска-

зивача. А то значи да ниједно друштво не 

може научно да предвиди степен сопственог 

будућег знања. 

(Карл Попер, Беда историцизма, из књиге 

Критика колективизма, Филип Вишњић, 

1988, 146. стр.) 

 

 

 

 

Смртност народа 

Какву нам кобну панораму открива ис-

торија! Ево поноситог Египта који на кли-

завом песку гради државу, дуготрајнију од 

ма које позније државе, подиже храмове ве-

личанственије од свих европских храмова, 

влада свим средоземним народима, шиба по 

леђима милионе робова и балсамира своје 

свештенике и владаре у "вечним кућама". Да 

бедне речи! Од те целокупне вечности остају 

само беле косе на трулим костима. Чак и са-

ме пирамиде утисак смрти. Пустињски песак 

се ковитла око ових камених забавишта сује-

верја. Силни новац мора да се троши сваке 

године да би се тај песак склонио. А кад се 

излетник врати одатле, чистећи се од непри-

јатног песка који му се увукао у поре на ли-

цу, он се у чуду пита: "Шта би било кад вла-

да не бе давала новац на то један или два ве-

ка"? И он замишља како песак на тим спо-

меницима прекрива један слој за другим, док 

не скрије и највиши камен пирамиде, тако да 

не остане ни трага од славе и суровости које 

су некада представљале стари Египат (...) 

Или пређите у Грчку и попните се на 

врх који води Партенону. Сетите се како су 

Иктин и Мнесикле девет година зидали овај 

скромни, а савршени храм, тако скромних 

размера и толико скромнога стила, на којем 

је свака линија тако вешто извијена, да онај 

камен постаје топло и савитљиво човечје те-

ло. Сетите се како су Фидија и његови уче-

ници резали лица на фризама од тврдога 

мермера, тако лепа људска лица, да сваки ко 

их погледа не може више а да не порасте 
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духовно и да не постане бољи. Лица богова 

толико су величанствена и озбиљна, да нико 

ко их погледа не може више никад да верује 

у старе богове насиља и пљачке. Тај храм је 

вековима био круна Акропоља и блистао се 

својим бојама на сунцу. Многа покољења су 

га гледала и духовно се уздизала, јер су осе-

ћала да су ту, бар за тренутак, људи били бо-

гови. 

Али, 1687. године отпочео је рат. Док 

су држали Атину, Турци су употребљавали 

Партенон за барутни магацин. Млечани су 

послали топовњаче у пирејско при-

станиште и тобџије су разориле 

Партенон. Кад дођете на врх тога 

брда, сличног скрињи, да и ви при-

несете свој скромни дарак на стари 

олтар лепоте и разума, нећете виде-

ти баш прави Партенон. Остали су 

делови великх стубова који као да 

очекују да их неки земљотрес срав-

ни са земљом. Али, већи део Пар-

тенона лежи вам под ногама, у ми-

лијардама светлог и белог пенте-

личког камена. А кад пођете одат-

ле, ви се чудите: "Зар нас томе учи 

историја? Зар људи хиљадама го-

дина да изграђују у муци и зноју, а нера-

зумно и непопустљиво време разорава све 

што они саграде"? Време је дуго, а уметност 

је пролазна. А најлепше ствари најбрже уми-

ру. 

Нема Партенона. Нема више старе 

Грчке. Дошао је Рим и закорачио земљом 

као џин, тако силан да нико није ни помиш-

љао да га неко може оборити. Али, њега су 

разориле две неопипљиве ствари: опадање 

рађања и исцрпљеност земљишта. Од њега 

су остале једино успомене, на које се угледа-

ју данашњи диктатори. Нема више старога 

Крита, Јудеје, Феникије, Картагине, Асирије, 

Вавилона, ни старе Персије. Све те земље су 

као богови који су изгубили своје верне. Њи-

хове храмове још увек посећују туристи; 

али, они никад не чују да неко у њима чита 

молитву. Све их је захватила смрт. 

Дошла је Европа: Италија, Шпанија, 

Француска, Енглеска, Немачка. Створена је 

тако силна цивилизација какву дотле исто-

рија није видела. Саграђене су цркве које 

могу да се такмиче са Партеноном, створена 

је наука већа од грчке науке, створена је му-

зика о којој стари век није ни сањао, а знање 

и моћ су нагомилавани и преношени као ни-

кад дотад. Али, Шпенглер је устао и објавио 

Европи која се заглибила у рат: "Ти си мрт-

вац! Видим на теби све знаке распадања. 

Твоје установе, твоја демократија, твоја пок-

вареност, твоји џиновски градови, твоја нау-

ка, твоја уметност, твој социјализам, твоје 

безбожништво, твоја филозофија, па чак и 

твоја математика, представљају баш оне зна-

ке који су се јављали и код старих држава 

пред њихов крај. Још један век и цивили-

зација ће се преселити далеко од тебе. Ово је 

твоје александријско доба"! 

Наилази Америка и гради цивилизаци-

ју на широј основи него икад раније у свету, 

одређену можда да досегне до таквих висина 

какве свет још никад није достигао. Али, ако 

историја ишта вреди, ако прошлост може 

макар мало да осветли будућност, онда ће 

нестати и ове цивилизације, коју ми подиже-

мо грозничаво озбиљним радом. И овде, где 

ми данас радимо, за хиљаду година од данас 

опет ће тумарати дивљаци. 

То је слика коју историчар види у бу-

дућности као и у прошлости. Он закључује 

да је у историји само опадање, као што је у 

животу сигурна само смрт. 

(Вил Дурант, Огњишта мудрости, 

Београд, 1991, 362-364. стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако се може веровати питагорејцима, и ја ћу у будућности, пошто се све према броју понавља, 

вама овде поново причати бајке држећи овај штапић у руци док ћете ви исто овако предамном 

седети; и све ће се друго исто тако дешавати.А логично је да ће и време тада такође бити исто. 

Јер, код једног истог кретања, и такође ако су многа кретања иста, претходни и потоњи догађа-

ји су исти, као и њихов број. Јер, пошто је све исто,  и време ће бити исто. 

Еудем 
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Наставна тема 4.3. 

Противречности друштвеног развоја и напретка 
 

 

Еволуција и Напредак нису више истозначни 

Идеја еволуције је форма мисли која 

снажно избија на Западу на почетку тех-

ничке и знанствене ере. Дарвин је приме-

њује на живе врсте; други, нешто касније, на 

цивилизације, моралне саставе, 

појмове, повијест и све дисци-

плине културе. "Еволуција сли-

карства од Ђота до Манеа", "ево-

луција знаности од Сумера до на-

ших дана" постали су изразима то-

лико свакодневним као и "еволу-

ција животињских врста" или ево-

луција неке болести, појединца, 

политичког режима. 

У почетку је реч о архетипу 

мисли који одређује нашу идеју 

Напретка, у смислу каквим га је 

одредио Конкорде још 1793. годи-

не. Та два израза, еволуција и на-

предак, биће за читавог 19. века још синони-

ми и то одређује битни оптимизам буржоа-

зије у пуном узлету. Али, већ од почетка 20. 

века - Сорелово дело Illusions du Progres по-

јавило се 1905. године - уочава се раздвајање 

ових појмова: Напредак - линеаран и конти-

нуиран, који полази од првобитног хаоса и 

креће се стално к поретку и потпуној прав-

ди, постаје предметом савршено непровери-

вог веровања. Супротно, у свим колектив-

ним или појединачним областима, Еволуци-

ја постаје предметом Знаности, у исти мах 

мерљив и законима исказив. Но, док се На-

предак нужно пењао, већина еволуција које 

покушавамо мерити показује узлазну криву-

љу, потом врхунац и на крају силазну криву-

љу која упућује на повратак у нулу. Све те-

жи је прелаз од ових циклуса "величине и 

декаденције" на идеју општег и континуира-

ног успона што га претпоставља веровање у 

Напредак. Линеарни је напредак био нужно 

оптимистичка концепција. Еволуција остав-

ља простора песимистичким гледиштима, 

наводи на њих или можда она из ње потиче. 

Тако на видело излази сасвим нов по-

јам једне "врло убрзане" еволуције, самим 

тим прикладне да омете континуирани ус-

пон Напретка. Тако бисмо, примерице, били 

заскочени брзином "техничког развоја" који 

би нас самим тим потчинио уместо да нас 

ослободи. Отуда и идеја о једном заустав-

љању изума, предаху. што га предлажу ут-

јескобљени мудраци. али овај песимистички 

став није ништа мање утопијски од оног који 

је превладавао у време одушевљених побор-

ника механичког и неизбежног напретка. 

Јер, настојати планирати изум било би исто 

што и стерилизирати га. Ко може предвиде-

ти последице једне математичке теорије? 

Атомска је бомба произашла из формуле 

E=mc
2
. Да ли је Ајнштајна требало спречити 

да покаже своје радове или да настави с њи-

ма? У име које моћи предвиђања супериор-

није од моћи овог великог мозга тако очи-

гледно хуманистичког? Једном када су ти 

радови већ објављени и објављени, ко је мо-

гао спречити Запад, који је тада био у ве-

ликој опасности, да из тога извуче, с једне 

стране, Н. Бомбе, а с друге (истина, на дужи 

рок), средства намирења енергетских потре-

ба једног човечанства којем прети удвостру-

чење у временском размаку чији ће крај ви-

дети наши унуци? 

"Не може се зауставити ход Напрет-

ка", закључује човек с улице и вара се. Јер, 

из просте чињенице кретања не следи на-

предак; шта ако је то кретање ка атомској 

смрти? Једна једина ствар на Западу чини ми 

се незадрживом, то је страст за истражива-

њем. А она психолошки ради у прилог идеје 

Напретка а против идеје Еволуције, која је 

несвесни повратак путем (тескобе) облици-

ма циклична мишљења. 

(Дени де Ружмон, Западна 

пустоловина човека, Књижевне новине, 

1983, стр. 156-158) 
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Дефиниција напретка  

Све конкретне дефиниције Напретка 

садржавају једну заједничку значајку: нетом 

су примењене, све воде очигледним антино-

мијама. 

Дефиниције с помоћу технике: произ-

вести увек све више стројева. Али, међу тим 

стројевима налази се и онај што за 

тренутак може проузроковати заси-

гурну смрт наше цивилизације. Де-

финиције с помоћу културе: умно-

жити и популаризивати средства за 

њено стварање и асимилирање. 

Али, највећи квантитативни успеси 

иду редовито с најгорим квалите-

том, културни напредак тежи ко-

чењу самог себе, штавише, наглој 

преинаци предзнака и кретања к 

проту-култури. 

Дефиниција с помоћу рели-

гије: повратити заједничку меру ва-

љану за целину једне цивилизације 

а која би гарантирала сугласје између наших 

актуелних средстава и наших крајњих 

циљева. Али, сви покушаји учињени у нашој 

епохи да се наметне начело сугласности 

проузрочили су максимум крвавог метежа и 

увећали светски хаос. Ипак, разни фашизми 

и стаљинистички комунизам покушавали су 

одговорити на најхитнији и најопштији 

захтев столећа: носталгија за заједништвом, 

призив нечега што даје заједнички смисао 

начем деловању и нашим сновима, нашем 

животу и нашој смрти. 

Ова стално прикраћена жудња прона-

ћи ће друга средства којима ће бити изневе-

рена. Али, зар велика политичка, или спири-

туалистичка, кривоверја и гнозе сутрашњице 

имају више изгледа од других да избегну 

опасност тоталитарних тиранија и празних 

изговора? 

На тај се начин идеја Напретка чини 

противречним чим се покушавају мерити 

њени повијесни учинци. Ништа мање уза-

лудно не би било ни замислити да би се она 

моглa уклонити или заборавити. Допустимо 

да је, обликујући ту идеју, Европа "заразила" 

читав свет: свет се више од тога неће изле-

чити. Претпоставимо да је једног дана одба-

ци, она би се изнова и неодољиво родила из 

осећања Повијести којег се више не може 

окончати и, напокон, из Технике чије амби-

валентне дарове, рекло би се Азија и Африка 

нису склони одбацити. Али, Европа, која је 

сама одговорна за идеју Напретка, одговорна 

је такође и за њено исправљање. 

(Дени де Ружмон, Западна пустоловина 

човека, Књижевне новине, 1983, стр. 162-

163) 

 

 

 

 

Процес европеизовања човечанства 

Мали су изгледи да би страх и зебња 

који се данас полако шире Евро-

пом због опште несигурности но-

вог начина живота у условима нео-

граничене владавине технике мог-

ли брзо спласнути и устукнути 

пред навалом многих несумњиво 

примамљивих понуда најновијих 

научних и техничких открића и 

достигнућа. Кудикамо је вероват-

није да ће потмули страх и зебња 

убудуће све више расти и јачати. 

На почетку новог миленијума ства-

ри стоје много горе него што су 

стајале на крају прошлог. Не само 

да се нимало нисмо приближили 

оном одавно обећаном овоземаљском рају, 

него смо се још више удаљили од свог једи-

ног правог повесног завичаја. Откако је про-

цес европеизовања човечанства, то јест про-

цес добровољног, мање или више ненасил-

ног ширења европског утицаја свуда по све-

ту, незадрживо узео маха и захватио дос-

ловно целу нашу планету, будућност Европе 

постаје све непрозирнија. Поготово откако је 

тај процес силно узнапредовао како у 

ширину тако и у дубину. Није само из осно-

ва уздрмао многа наслеђена схватања и ве-

ровања, те увелико променио или бар потис-

нуо неке дубоке укорењене животне навике 

и обичаје, него је већ скоро сасвим збрисао 

границе између донедавних развијених и не-

развијених ваневропских подручја. Подјед-

нако су успешно обезвређени и обесмиш-
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љени, ако не и фактички поништени и укло-

њени многи досадашњи традиционални об-

лици живота, како они баштињени од најста-

ријих давнина, тако и они новијег датума, 

како они ширег културног значаја, тако и 

они који припадају неком ужем локалном за-

леђу. Уместо старих посебних завичајних 

светова, међу којима се европски свет издва-

јао својом наглашеном бригом за унапре-

ђење човечности, успостављен је и све више 

се учвршћује један нов заједнички свет жи-

вота, уистину свеобухватан и једнообразан, 

савршено уређен и умрежен, нимало налик 

на било који доскорашњи људски свет, по-

најмање на онај изворно европски, грчки. 

Иако је израстао из европског корена, те но-

си европско име, тај врли рашчовечени свет 

би можда било прикладније назвати антиев-

ропским светом, јер своди на апсурд све оно 

што је Европа изворно хтела да буде. 

У новонасталој ситуацији, у којој сви 

делови наше планете све више почињу да 

личе једни на друге, или су чак на добром 

путу да се у свему изједначе, јер је оно што 

је колико још до јуче било нешто друго, туђе 

и далеко наједном постало тако рећи исто, 

блиско и по себи разумљиво, Европа све ви-

ше запада у кризу идентитета. Чак ни само 

њено име не блиста више истим сјајем, нити 

улива било какво поверење. Неприкосновена 

привилегија Европе више није ни овај данас 

толико хваљени и рекламовани модел парла-

ментарне демократије и тржишне привреде, 

баш као ни њено вођстви у образовању, нау-

ци и уметности. Увелико је већ постала сум-

њива и спорна како њена нововековна прош-

лост, тако и њена већ скоро неподношљиво 

прорачуната и грозничаво усплахирена са-

дашњост. Уистину, Европа је доспела у не-

завидан положај и нашла се на тешком испи-

ту. Више није могуће трајно прикрити коли-

ко је човекова животна средина неповратно 

опустошена и загађена већ током свега про-

текле две-три деценије, а још мање предви-

дети каква се страховита опасност крије у на 

изглед безазленом све приснијем срастању 

човека с компјутером. Стога злослутна упо-

зорења на штетне последице научног и тех-

ничког напретка добијају све драматичнији 

призвук, што баца стравичну сенку на само 

унутрашње језгро европског духа, а не дово-

ди једино у питање његову спољашну реал-

ност. 

(Михајло Ђурић, Порекло и будућност 

Европе, Плато, 2001, стр. 91-94) 

 

 

 

 

Облици појма напретка 

Овим разликујемо четири облика или 

иницијативе појма напретка који су – мно-

гоструко повезани и различито снажно – уш-

ли у појам линеарног квантитативног на-

претка како нам је познат од 19. века. 

1. Мисао о напретку, коју је 

произвело хришћанство - из ове 

вечности прећи у другу, из земаљс-

ке долине суза према новом Јеру-

салиму или, овострано, од новог 

неба ка новој земљи. 

2. Напредак који се састоји 

из владавине над природом, који 

расте и састоји се из побољшања 

разумевања каузалне структуре 

природних догађања. Напредак, 

дакле, у смеру увек све више влас-

ти над природом - наравно тиме и 

над човеком. 

3. Напредак у смислу еман-

ципације аутономне индивидуе од породич-

них, сталешких, клановских веза. Осло-

бођење од слепих прописа који ограничавају 

осећање и мишљење. 

4. Напредак као ослобођење "природ-

ног реда" економије из окова традиционал-

них и религиозних регулатива. 

Уз ова четири облика или зачетка мис-

ли о напретку француска револуција доноси 

још и пети у којему су - у одређеном опсегу 

- садржана сва четири облика. Реч је о на-

претку у смеру слободног, од аутономних 

грађана (индивидуа) жељени и поздрављен 

(изгласан) устав. Напредак у смеру (мо-

дерне) демократије. Наравно и овде још иг-

рају одређену улогу антички узори - за само-

разумевање делатних индивидуа. Citoayeni 

младе републике осећали су се као римски 

грађани, као новорођени Брути, а Наполеон 

се упоређивао са Цезаром или Августом. То-

лико је снажан био старији модел мисли о 

кружном току - барем на подручју политике 

- да осим мисли о напретку, чак јединстве-

ности есхатолошког догађања - још увек је 
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могла ступити на сцену мисао о поновном 

рођењу и обнови (Валтер Бењамин је на ово 

указао када је упозорио да се за време јулске 

револуције свуда пуцало на сатове и тиме 

симболизовало на неки начин престанак ли-

неарног времена). 

Борба за еманципацију "четвртог ста-

лежа" - касније индустријског пролетаријата 

- прикључује се саморазумевању грађанске 

револуције. Само што се сада - за разлику од 

грађанског "природног реда" - сматра леги-

тимним други, тек заједничким напором уд-

ружених произвођача створен "ред". Свесно 

управљање економским животом, који уд-

ружене индивидуе саме конролишу, уместо 

да је одређен објективним законитостима 

које довољно често нападају судбину по-

јединца или целих делова друштва. 

(Иринг Фечер, Увјети преживљавања 

човечанства, Глобус, 1989, 25-26. стр.) 

 

 

 

 

Почетак напретка 

Зашто су Грци били непријатељски 

расположени или равнодушни према напрет-

ку? Да ли је то, како мисли професор Бери, 

због њиховог кратког историјског искуства, 

и стога што је њихова цивилизација тако бр-

зо достигла свој врхунац, па пала? Да није то 

отуда што су они имали сразмерно 

мало писаних споменика из прош-

лости, па према томе нису могли да 

имају широк видик, који би им по-

магао да виде колико су они сами 

одмакли? И они сами имали су свој 

средњи век, и читаву хиљаду годи-

на су се пели од варварства до фи-

лософије. Али, тек пред крај тога 

пењања писање је прешло са товар-

них листова на књижевне облике. 

Пергамент је био исувише скуп да 

би могли да га траће на писање 

чисте историје. Или да није, можда, 

та равнодушност према напретку 

долазила отуда што је престао развој грчког 

занатства и што Грци нису успели да се 

приметно уздигну изнад критске технике, па 

да у великим количинама производе оне 

удобне ствари од којих данас потиче вера у 

напредак. 

У средњем веку владала је слична ос-

кудица у раскоши, те се није могло веровати 

у напредак. А за то време је нада у други 

свет постала животно средиште. Веровање у 

други свет мењало се, изгледа, често код по-

јединаца, а редовно код група, према томе 

колико је било сиротиње на овоме свету. 

Кад богатство расте, небо ипада из жиже и 

постаје слабо и безначајно. али, мисао о ње-

му господарила је људским умовима хиљаду 

година. 

Богатство је дошло у западну Европу 

са ренесансом и индустријском револуци-

јом. И уколико је више расло, оно је све ви-

ше потискивало наду у бога и мамило свет 

да верује у напредак. Највећи посебни до-

гађај у новој историји, Коперниково откриће 

о томе колико земља астрономски није важ-

на, унесрећило је многе осетљиве душе. 

Али, тиме што је свео божанско небо на про-

стор и небески свод, он је нагнао савитљив 

људски дух да, у накнаду за то, створи себи 

нову веру у рај на земљи. Кампанела, Мор и 

Бекон писали су утопије и најављивали да је 

општа срећа близу. Европа, тај богати скоре-

јевић, увозила је раскошне ствари, а из-

возила аскете и светитеље. Трговина је ство-

рила велике градове, градови су установили 

универзитете, универзитети су дали науку, 

наука је створила индустрију, а индустрија 

је створила напредак. 

(Вил Дурант, Огњишта мудрости, 

Прометеј, 335-336. стр.) 

 

 

 

 

Прогрес 

 Ово је тријумф 1. века! 

 Није ово више 1, већ 2. век! 
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 Нећемо се ваљда у 3. веку враћати на методе из 2. века?! 

 4.век је крај мрака претходних векова! 

 Неки међу нама још не схватају да је ово 5, а не 4. век! 

 Ми смо деца 6. века. Ми немамо предрасуде 5. века! 

 7. век је далеко испред ранијих векова! 

 Зар 8. век није крај 7. века?! 

 Требало је да прође сто година па да схватимо да више не живимо у 8. веку него 

у 9. веку! 

 Будимо достојни 10. века, о коме су сањали само најсмелији духови 9. века! 

 11. век је у сваком случају век даље од крвавог 10. века! 

 Не дозволимо да се у 12. веку понови 11. век! 

 Са тешким искуством из 12. века, ми можемо ведрије гледати на 13. век! 

 Докле та тиранија? Ово је је 14. век! 

 Докле та неправда? Ово је 15. век! 

 Докле та беда? Ово је 16. век! 

 Доле грозоте 16. века, живимо победоносни 17. век! 

 18. век је шанса да се никада не понови 17. век! 

 19. век је успешан излаз из трагедија 18. века! 

 20. век је био и остао вековна тежња човечанства! 

(Матија Бећковић, О међувремену, Бигз, 1985, стр. 223) 
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Наставна тема 4.4. 

 

 

Типови друштва кроз историју 
 

 

Цивилизацијско здање 

Од Кине, Индије и Бенина до Мекси-

ка, у Грчкој и у Риму, цивилизације су до-

живљавале успон и пад, бориле се и стапале 

у бесконачну шаролику мешавину. 

Но, упркос свих разлика, ме-

ђу њима су постојале фундаментал-

не сличности. У свакој од њих зем-

ља је била основа привреде, живо-

та, културе, породичне структуре и 

политике. У свакој од њих живот је 

био организован око села. У свакој 

од њих преовладавала је проста по-

дела рада и појавило се неколико 

јасно изражених касти и класа: 

племство, свештенство, радници, 

хелоти, робови или кметови. У сва-

кој од њих власт је била круто ау-

торитарна. У свакој од њих рођење 

је одређивало положај у животу. У свакој од 

њих привреда је била децентрализована, та-

ко да је свака заједница сопственом произ-

водњом покривала већину својих потреба. 

Било је изузетака - у историје ништа 

није једноставно. Било је трговачких култу-

ра чији су поморци преваљивали мора, а и 

веома централизованих краљевстава органи-

зованих око гигантских система за наводња-

вање. Но и поред оваквих разлика, у праву 

смо што на све ове, на изглед, различите ци-

вилизације гледамо као на посебне случајеве 

једног феномена: пољопривредне цивилиза-

ције - цивилизације коју је проширио први 

талас. 

За време њене превласти, међутим, по-

времено би се јављали наговештаји онога 

што ће доћи. У древној Грчкој и Риму било 

је ембрионских фабрика са масовном произ-

водњом. На једном грчком острву бушила се 

нафта 400. године пре нове ере, а у Бурми 

100. године нове ере. У Азији и Јужној Аме-

рици израстале су велике урбане метрополе. 

Постојали су новац и размена. Трговачки пу-

теви су уздуж и попреко пресецали пустиње, 

океане и планине, од Китаја до Калеа. Било 

је корпорација и нација у зачетку. У древној 

Александрији постојала је чак и запрепаш-

ћујућа претходница парној машини. 

Па ипак, нигде није било ничега што 

би се макар издалека могло назвати индуст-

ријском цивилизацијом. Oви наговештаји 

будућности представљали су само, да тако 

кажемо, настраности у историји, раштркане 

по различитим местима и раздобљима. Ни-

када се нису спојили један кохерентан сис-

тем, нити је до тога могло доћи. Стога, до 

1650-1750. године и можемо говорити о све-

ту првог таласа. И поред комадића на којима 

се задржало примитивно друштво и наго-

вештаја индустријске будућности, планетом 

је владала пољопривредна цивилизација, а 

чинило се да јој је суђено да довела влада. 

Такав је био свет у коме је избила ин-

дустријска револуција, покрећући други та-

лас и стварајући једну непознату, моћну и 

грозничаво енергичну противцивилизацију. 

Индустријализам је био нешто више него 

што су фабрички димњаци и монтажне ли-

није. Био је то богат, многостран друштвени 

систем који је дотицао сваки аспакт људског 

живота и насрнуо на све одлике прошлости 

из првог таласа. он је донео велику фабрику 

Вилоу Ран у предграђу Детроита, али је и на 

фарму донео трактор, писаћу машину у кан-

целарију, а фрижидер у кухињу. Oн је донео 

дневни лист, биоскоп, подземну железницу 

и авион DC-3. Дао нам је кубизам и два-

наестотонску музику. Дао нам је куће у сти-

лу Bauhaus и столице Barselona, штрајкова-

ње седењем, витаминске пилуле и продужен 

људски век. Учинио је универзалним ручни 

часовник и гласачку кутију. А што је још 

важније, он је све то повезао - саставио као 

неку машину - како би образовао најмоћни-

ји, најкохерентнији и најраспрострањенији 

друштвени систем који је икад угледао свет-

а: цивилизацилу другог таласа. 

Данас је историја још убрзанија, тако 

да ће трећи талас вероватно прохујати кроз 

историју и окончати се за неколио деценија. 

Стога ћемо ми, који смо се у овом експоло-
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Овако изгледа визија електронизоване и професионалне будућности: свакодневница почи-

ње са лектиром електронске пренесених новина, следи видеоконференција са шефом, извршава-

ње налога без папира, даље образовање на ТВ-екрану, рандеву са пријатељицом посредством ек-

рана, у међувремену телеигрица, док електронски управљана кухиња кува кафу. Електронским 

путем се завршавају административни послови, елктронско самопослуживање у робној кући, уве-

че учествовање на видео фестивалу, док децу надгледа електронски управљени бибиситер. Тако 

би се социјални конфликти редуковали на само један - онај између човека и машине. 

 

зивном тренутку задесили на планети, још за 

живота осетити сву силину удара трећег та-

ласа. 

Трећи талас ће погодити сваког од нас 

тако што ће нам растурити породице, уздр-

мати привреду, парализовати политичке сис-

теме и скрхати вредности. Он оспорава све 

старе односе моћи, привилегије и прерогати-

ве угрожених елита данашњице, стварајући 

кулису пред којом ће се водити кључне бор-

бе око власти у сутрашњици. 

У овој цивилизацији која се помаља 

много је тога што противречи старој тради-

ционалној индустријској цивилизацији. Она 

је истовремено и веома технологизована и 

противиндустријска. 

Трећи талас са собом доноси истински 

нов начин живота, заснован на разноликом 

обновљивим изворима енергије, на произ-

водним методама који већину фабричких 

монтажних линија чине застерелим, на но-

вим породицама које неће бити уже по-

родице, на једној новој установи која би се 

могла назвати "електронском кућицом", и на 

коренито измењеним школама и корпораци-

јама будућности. Цивилизација на помолу 

нам пише нови законик понашања и извлачи 

нас из стандардизације, синхронизације, 

централизације и концентрације енергије, 

новца и власти. 

Оспоравајући стару, ова нова цивили-

зација ће срушити бирократије, смањити 

улогу националне државе и подстакнути по-

јаву полуаутоматизованих привреда у пост-

империјалистичком свету. Њој ће бити неоп-

ходне владе које ће бити једноставније, де-

лотворније, а ипак демократскије него све 

нама данас знане. То је цивилизација са себи 

својственим гледањем на свет, која ће на 

свој начин третирати време, простор, логику 

и узрочност. А надасве, цивилизација трећег 

таласа, као што ћемо видети, почиње да за-

цељује онај историјски раскол између про-

извођача и потрошача стварањем "прозво-

трошачке" економике сутрашњице. Из тог 

разлога, поред многих других, она би могла 

- уз нешто наше разборите помоћи - испасти 

прва истински хумана цивилизација у писа-

ној историји. 

(Алвин Тофлер, Трећи талас, Југославија, 

1983, 28-29, 39-40. стр.) 
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Наставна тема 4.5. 

Демографске и еколошке промене 
4.5.1. Могућности и границе популационе политике 
 

 

Старимо све брже 

Један од највећих куриозитета недавно 

објављених коначних резултата пописа ста-

новништва је у томе да у централној Србији 

и Војводини тренутно има више особа у жи-

вотном добу од седамдесете пете додине не-

го деце до пет година. Малишана је 342.000, 

док је старих у поменутом петогодишту 

387.000! 

Демографи упозаравају да ће се после-

дице малог броја новорођених осе-

тити нарочито у периоду кад са-

дашњи најмлађи буду у такозваном 

оптималном репродуктивном добу. 

То је време кад они буду заснивали 

породице и рађали децу, дакле за 

двадесет-тридесет година. Пошто 

их је мало, њихове деце ће веро-

ватно бити још мање од 342.000. 

Тешко је проценити колико. Ори-

јентације ради, треба рећи да да-

нашње жене у фертилном добу у 

централној Србији и Војводини ра-

ђају 1,4 детета у просеку. 

Републички завод за статис-

тику исказује, иначе, број пописаних станов-

ника по петогодиштима и на основу тога се 

може видети кад је било повећање, а кад је 

смањено рађање. Највеће је било у првој по-

ловини педесетих година. У прошлогодиш-

њем попису овај контигент становништва је 

био у животном добу од 45 до 50 година, а 

пописано их је укупно око 622.000, дакле 

скоро дупло више него деце рођене од 1997. 

до 2002.године. Што се тиче рађања, прва 

половина педесетих (прошлог века) озна-

чена је као "компензациони период" после 

Другог светског рата. Кад је та бројнија пос-

лератна генерација, седамдесетих година, 

доспела у оптимално репродуктивно доба - 

било је и више деце од просека - што се види 

из табеле на којој су генерације рођене се-

дамдесетих нешто бројније. Исто тако, вид-

но је мањи број оних који су у време прош-

логодишњег пописа имали између 55 и 60 

година. За 55.000 их је мање него оних ро-

ђених пре 60 до 65 година, дакле старијих, а 

чак за 182.000 од генерације између 50 и 55 

година! Реч је, наравно, о генерацији рођеној 

у ратном периоду или непосредно после 

Другог светског рата. 

Демограф Горан Пенев упозорава и на 

све већу старост општина у Србији. Њих 38, 

од укупно 161, у стадијуму је најдубље де-

мографске старости. Реч је о последњем, 

седмом стадијуму, што значи да су житељи 

38 општина у просеку старији од 43 године, 

да је младих до двадесет година мање од 

двадесет процента, док је сваки четврти у 

животном добу изнад шездесете. 

Колико Србија стари најбоље илустру-

је податак да је на попису 1991. у стадијуму 

најдубље демографске старости било само 

десет општина, дакле готово четири пута ма-

ње него сада. Исто тако, у претпоследњем 

стадијуму који је означен као "дубока де-

мографска старост", пре дванаест година би-

ло је 44, а лане 102 општине. Горан Пенев је 

установио да је у најстаријим општинама 

концентрисан велики број насеља у којима 

уопште нема младих. Израчунао је, наиме, 

да у 181 насељу у Србији не живи ниједан 

становник млађи од двадесет година! Реч је 

о јако мали насељима, у просеку са 35 ста-

новника, али пошто их је много, она заузи-

мају велики простор.Стручњаци кажу да је 

тај простор без икакве демографске перспек-

тиве, што ће рећи да ће за коју деценију ве-

роватно бити пуст. 

Није много боља ситуација ни у 701 

насељу у којем је више од половине ста-

новника старије од 60 година, с тим што су 

ова села у просеку са 120 житеља. Има мало 

ироније у томе што се највеће село у којем је 

више од половине становника старије од 

шездесет година (а укупно их је пописано 

722) зове Извор (у сврљишкој општини). 
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Старост становништва по општинама  

 

Стадијум демографске старости - Србија (без Косова и Метохије) 

 1991.г. 2002.г. 

 Рана демографска младост ....................................  .............................  

 Демографска младост ............................................  .............................  

 Демографска зрелост ............................................ 3 ........................... 1 

 Праг демографске старости ................................. 10 .......................... 3 

 Демографска старост ........................................... 92 ......................... 17 

 Дубока демографска старост ............................... 44 ........................ 102 

 Најдубља демографска старост ........................... 10 ......................... 38 

 Свега општина ..................................................... 159 ....................... 161 

 

 

Број становника по годинама старости 

 

 Старост Србија без КиМ 

 0-4 42.000 

 5-9 395.000 

 10-14 440.000 

 15-19 496.000 

 20-24 512.000 

 25-29 505.000 

 30-34 476.000 

  35-39 486.000 

 40-44 532.000 

 45-49 622.000 

 50-54 571.000 

 55-59 389.000 

 60-64 444.000 

 65-69 460.000 

 70-74 387.000 

 75-79 247.000 

 80-84 101.000 

 85-89 31.000 

 90-94 12.000 

 95 и више 2.100 

 Непознато 48.000 

 Укупно 7.498.001 

 

(Политика, 10.06.2003.) 

 

 

 

Чедоморство или "бела куга" 

Чедоморство или "бела куга" је један 

од најстрашнијих друштвених и моралних 

проблема са којима се сусреће наша нација 

данас. Зашто је то тако? Зашто се све чешће 

прибегава побачају? Који су аргументи мај-

ки чедоморки, који могу да буду оправдање 

за тако страшан грех и знају ли оне уопште 

да је то грех? 

Као разлози за намеран побачај често 

се наводе женино право на приватност и 

контролу онога што се дечава у њеном телу, 

право родитеља да планирају породицу, 

мишљење да у првом месецу трудноће ем-

брион није људска личност, материјални мо-

менат и мнoги други разлози. Но, запитајмо 

се сада да ли су то заиста прави аргументи 
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или је у питању: самољубље, саможивост, 

жеља за уживањем и бољим стандардом или, 

можда, збуњеност и уплашеност временом у 

коме живе сви учесници у чедоморству, а 

све опет као последица неверја и маловерја? 

Разлог за многе је, као што је већ наве-

дено, женино право на приватност односно 

њена такозвана "слобода". Какве 

ли заблуде, каквог ли слепила! 

Очигледно да је демонологија која 

се све више пропагира у целом све-

ту помрачила ум чак и жене-мајке, 

којој је матерински дар од Бога дат 

да она своја "права" и своју "сло-

боду" остварује насиљем и над сво-

јим и над детињим животом, који 

су божији а не њени. Таква "слобо-

да" жене је лажна и пре свега би се 

могла назвати неслободом, јер се 

састоји само у самољубивом задо-

вољењу страсти и робовању гре-

ховном животу. Права слобода коју 

сваки човек има као дар Божји 

јесте могућност да бежи од свега што је грех 

и да га увек препознаје. Не чинити грех, то 

је потпуна права слобода... Зато су све оне 

жене и мужеви који живе у браку само ради 

телесне насладе и избегавају пород било 

абортусом или контрацепцијом а тиме прет-

варају брак од светиње у блудилиште, осу-

ђени... Што се пак саме жене тиче, њена ис-

тинска слобода да располаже својим телом, 

заправо и није угрожена забраном абортуса. 

Слободу свога бића она би најбоље оства-

рила управо заштитом детињег живота. 

Још се једна демонска замка нашироко 

пропагира преко мас-медија и узима врло 

велики данак у целом свету па и код нас. То 

је "планирање породице" односно унутар по-

родично регулисање рађање у погледу броја 

деце и времена њиховог рођења.Овде може 

одмах да се примети: обзиром да су деца дар 

Божији, такво људско планирање је опасно, 

јер Бог регулише и брине о свакој травци а 

камо ли о човеку. Код жена постоји период 

рађања - плодност жене је дар Божји. 

Но, и поред непобитних чињеница 

увек ће се наћи неко ко ће и даље тврдити да 

нико нема права да одређује број деце у јед-

ној породици сем супружника... Начини по-

пуларног планирања породице су као што је 

познато абортус и контрацепција. У случају 

абортуса врши се једноставно убиство и све 

оне родитеље који на то пристану мора не-

миновно кад-тад да мучи савест због учиње-

ног недела. Зато они да би лажно умирили 

своју савест или ако им до тога није стало, 

избегли разне неугодности при абортусу, 

прибегавају контрацепцији или коришћењу 

разних средстава против зачећа... Са етичке 

тачке посматрана метода контрацепције је 

неморална јер спречавањем рађања деце љу-

дима се гарантују права без дужности. Даје 

се на вољу њиховим телесним страстима без 

обавезе да рађају и чувају децу. Последица 

тога ће бити да у будућности девојке и мла-

дићи неће имати потребе да ступају у брак. 

Постаће саможиви, без љубави која да би 

постојала мора да буде плодна. 

Врло често на жалост можемо да чује-

мо и заваравања типа: ако се абортус изврши 

у прва три месеца не убија се људска лич-

ност, јер ембрион наводно нема душу, њу 

тек добија касније! Могли бисмо овде са 

правом да запитамо када то касније плод 

прима душу и који је то "магични тренутак" 

у развићу ембриона када од телесне "каше" 

настаје оживотворено људско биће? 

Међутим, злоба демона-човекомрсца 

не би била тако велика када он не би и на 

друге начине заводио људе. Тако се многи 

родитељи правдају тобожњим недостатком 

материјалних средстава за гајење деце као да 

је сиромаштво оправдање за убијање. Данас 

је у већини земаља у свету па и код нас 

абортус дозвољен до трећег месеца труд-

ноће. Међутим, ниједан закон не наређује 

лекарима да га врше јер не може да постоји 

такав грађански закон који наређује чедо-

морство... Оригинална Хипократова заклет-

ва између осталог каже: "Исто тако, нећу да-

ти жени средство за пометнуће порода". Чи-

њеница је, међутим, да у Хипократовој зак-

летви која је данас у употреби нема ове став-

ке. 

(Сестринство Манастира Св.Стефана 

Липовац, 1996.) 
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4.5.2. Еколошки проблеми савременог друштва 
 

 

 

Данашње потребе 

Ми ни у ком случају нисмо "песимис-

ти" зато што не делимо илузије оних који се-

бе називају "оптимистима" и који у 

већини случајева и сами слепо кас-

кају за "заставама лажи". Нисмо ни 

пророци пропасти света, већ трез-

вене рачунџије који још увек нису 

размишљање препустили стручња-

цима - а немамо баш ни способност 

шарлатана да прећутимо оно што 

наизглед није опортуно. Лако бис-

мо изашли на крај са противником 

који се зове глупост, међутим, знат-

но је теже обрачунати се са савре-

меним препреденим интересним 

групама, које су из помоћ огромних 

новчаних средстава поткупиле глу-

пост. 

Одговорни људи очигледно нису у 

стању да створе себи конкретну представу о 

свету коме теже свим силама; њихов свет го-

дине 2050. треба годишње да тидесетоструко 

више користи драгоцена природна блага, 

при чему, уз ужасно нарушавање човекове 

околине, треба произвести тридесет пута ви-

ше добара и претворити их у некорисне от-

патке (то би била последица пораста про-

изводње од само 5% годишње). До те не-

схватљиве небриге доводи занемаривање 

временског фактора, неодговорност у садаш-

њости. Политичари свих земаља праве се 

слепи и умирују не само себе, већ и своје би-

раче и то на начин који већ постаје увред-

љив, тиме што, мада некако несигурно, али 

још увек равнодушно, најављују своје ружи-

часте слике будућности. 

На безбрижност су судбински утицала 

временска одлагања; данас је још све рела-

тивно добро, по свему судећи није на 

помолу акутна опасност. Зато се Ерих Фром 

и чуди: "Како је могуће да најачи од свих 

инстинката, нагон за самоодржањем, по све-

му би се рекло, више не делује"? Нагон за 

самоодржањем данас још није пробуђен; то 

се може учинити само путем мишљења које 

трансцендира ка будућности и поново се 

враћа. Морамо већ данас да радимо оно што 

нам се чини да би било потребно урадити 

тек за 30 година. 

Нико не може да опише како ће тада 

изгледати наш свет и да ли би такав свет 

уопште био пожељан. Борци за "привредни 

раст" не оправдавају његову нужност никак-

вим позитивним представама о циљу, већ 

негативним застрашивањима; дошло би до 

масовне незапослености, социјални систем 

би се распао и најзад, држава више не би 

могла да плаћа своје дугове. Да би се избег-

ла ова зла, ваља наставити досадашњим пу-

тем. Међутим, одбацује се помисао да та зла 

постају све гора, да управо тај тотални рат 

против Земље мора да доведе до губитка жи-

вотне базе. 

У наставку ове аргументације тврди се 

да без "раста" неће само привреда да се рас-

падне, већ и демократија. Сасвим озбиљно 

се тврди да "пунолетни грађанин", око кога 

се сви толико труде, може да се одржи у 

добром расположењу само ако сваке године 

добија више материјалних добара. Његово 

сагледавање ствари се, дакле, врло ниско це-

ни. Не примећује се да је грађанин стално 

забринут, да његово неповерење према обе-

ћањима стално расте, па тиме и опасност да 

поверење изгубе не само одговорне особе, 

већ и постојеће институције. 

Теоретичари раста су свакако, бар де-

лимично, приметили колико су њихови аргу-

менти неодрживи и неморални; јер су у ме-

ђувремену хладнокрвно одговорили да и они 

повећањем потрошње стреме истим циљеви-

ма као и ми. Изграђују се три тезе: 

1. теза: само задржавање "раста" може 

да обезбеди додатна финансијска средства 

потребна за заштиту човекове околине. Јас-

није речено то значи:разарање мора прво да 

се појача, па да се тек после врати на једну 

од полазних тачака. 

2. теза: Наша привреда мора и даље да 

расте, како бисмо могли да помогнемо сиро-

машним земљама у развоју. О томе се гово-

ри као да све чинимо за друге, без икакве ко-

ристи за нас. 
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3. теза: даљи "раст" не сме бити преки-

нут јер се њиме "решавају" социјални проб-

леми сопствене земље.  

Из ових трију теза произилази да су 

чак и позитивна образложења, којима се по-

кушава оправдати "раст", погрешна. Чак и 

без обзира на то да ли би ови захтеви људи 

могли бити и већи уколико би на овој пла-

нети постојале претпоставке за њихову реа-

лизацију. На жалост нису, а ако и јесу, то је 

само пролазно. А пролазно, то значи ни за 

један век, управо по цени да се следећим ге-

нерацијама остави свет опљачканих мине-

ралних лежишта, која су, у најбољем случа-

ју, пуна радиоактивног материјала. 

Једино природа може да безбројним 

настајућим генерацијама обезбеди стварни 

све већи пораст. А управо њу, из годину у 

годину, великим делом уништавају: плодно 

земљиште насипа се бетоном да би се из-

градила индустријска постројења, јавне згра-

де, улице и аеродроми. Нестају шуме, лива-

де и воде, а оно што је од њих преостало са-

мо се обогаћује хемикалијама и отровима, 

трујући ваздух све до стратосфере, а мора 

пак, до самог њиховог дна. Уништавају се 

рибе као и безбројне врсте животиња и би-

ља. 

Са страхом морамо признати да нас 

технички и привредни напредак (у досадаш-

њем смислу речи, насупрот природи и ње-

ним законима) врло брзо издиже до безна-

дежне висине. 

Овде, такође, сазрева у доба радикал-

ног разочарења, и једина преостала нада: да 

се истинско остварење човековог бића може 

наћи на сасвим другим путевима, а да су ста-

зе којима се корачало последњих 200 година 

биле погрешне. Шансе су, тим самим у по-

вратку човека на размишљање о самом себи. 

Сви морају да покушају да се осободе 

досадашњег принудног кретања глобалног 

развоја. Докле год човек подлеже принудама 

раста, он бива све послушнији, а само ако 

прихвати друге законе као јаче и више, може 

поново да задобије делић слободе. 

Но, колико је просвећивања, колико 

сазнања још потребно да би се прешао овај 

пут! Хоћемо ли морати да доживимо катас-

трофе пре него што велика већина станов-

ништва прихвати ова сазнања? Стога је ово, 

на крају крајева, један оглед о томе - шта је 

разум у стању да поднесе! 

Може ли се спровести идеја матери-

јалних ограничења и одрицања? Свима нам 

је познато колико је мало учинило хриш-

ћанско учење током 2000 година. А у својим 

почецима било је величанствено, и и прво 

време веома успешно се ширило кроз цео 

свет. Може ли оваква идеја данас доживети 

успех? То је питање које сви морамо да пос-

тавимо. Нећемо моћи да нађемо одговор - а 

ваља ипак нешто учинити. У томе лежи ве-

лика тешкоћа, у првом реду и за оне који се 

баве политиком. 

Па чак кад нам уравнотежена привре-

да на еколошкој основи и не би успела, било 

би равно лудилу ако бисмо сву своју снагу 

уложили у досадашњи развој. Наставак тог 

развоја неодговорно скраћује рок до катас-

трофе, уз који иде пад са још веће висине. 

Пре свега не смемо да следимо више трагове 

стада на разрованим стазама. Морамо и да 

откажемо послушност лажним вођама, како 

бисмо могли да се усредсредимо на битне 

садржаје људског бивствовања. У томе лежи 

тежак задатак садашњег хуманистичког пок-

рета који ће ускоро превазићи супротности 

између старих фронтова. Политичка разми-

моилажења све више ће прерастати у оштру 

борбу између оних који разарају Земљу и 

њених чувара. У новом покрету састају се 

последње групице хришћана и еколога, при-

јатељи Земље, са мајкама које воле своју де-

цу - сви везани заједничком одгговорношћу 

за живот на овој Земљи. 

(Херман Грул, Једна планета је опљачкана, 

Просвета, 1978, 9-19. стр.) 

 

 

 

Принципи еколошке политике 

 
1. Еколошка политика брине за основне животне потребе. 

2. Поступа са биљкама и животињама-са целом природом-као са партнером. 

3. Еколошка политика усмерена је на временско трајање, зато мора благовремено да се побрине 

за одржавање постојећег. 

4. Еколошка политика у првом реду мора да се усмери на видљиво животно подручје. То 

доводи до растуће независности и самосталног збрињавања, из чега произлази већа мера слободе. 
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Тиме се смањује међународни конфликти и омогућава стварање правог партнерства са другим 

народима. 

5. Циљ еколошке политике треба да буде стабилизација становништва, пошто на овој планети 

људи више немају куда да се склоне. Морамо, у првом реду, да помогнемо стабилизацији унутрашњих 

прилика земаља у развоју. 

6. Еколошка политика треба да се усмери на праву добробит човека и да посредује при оства-

ривању еколошких захтева у односу на одговорност према будућим генерацијама. 

7. Кружни ток природе мора постати узор за технику и привреду. Принципи природе, тј. штед-

љивости и поновна употреба, морају постати и принцип техничко-индустријског подручја. 

8. У средишту човекове бриге мора да стоји природом да природом дато плодно земљиште, ко-

је ствара богатство путем бесплатне сунчеве енергије. 

9. Рад мора да буде економски смишљен и еколошко нешкодљив. Он треба да служи самоост-

варивању и самопотврђивању, не само материјалној користи. Из тога произлази високо место за све 

културне и мисаоне делатности. 

10. Задаци заједнице, социјално збрињавање ближњега, вредности су за себе. 

Херман Грул 

 

 

 

Еколошка слика општине Смедерево 

Општину Смедерево чини град Смеде-

рево и 27 сеоских насеља. С обзиром да нај-

већи проценат становништва живи у граду, 

то су у граду и еколошки проблеми и најиз-

раженији. 

У општини Смедерево је нај-

развијенија црна металургија, ма-

шиноградња, металопрерађивачка 

индустрија, производња грађевинс-

ког материјала. 

Индустријска зона североис-

точно од града заузима простор од 

око 260ха између Дунава, старог 

корита Језаве и магистралног пута 

за Ковин. У њој се налази највећи 

део индустрије Смедерева и низ 

других привредних садржаја. 

Тако се у индустријској зони 

Годоминском пољу налазе следећи 

индустријски погони и просторне 

јединице са различитим, пратећим или са 

њима уско повезаним привредним 

садржајима: фабрика за оправку 

железничких возила и вагона "Желвоз", 

фабрика процесне опреме "Унитех", 

фабрика штедњака "Милан Благојевић", 

фабрика грађевинских машина, фабрика 

компресора, пристаниште, претакалиште са 

складишним капацитетима нафтних де-

ривата, производња готових текстилних про-

извода "Украс", индустрија крзна, крзнене и 

кожне модне конфекције "Велур", предузеће 

за путеве, грађевинско предузеће "Југово", 

занатско предузеће "Змај", производња фи-

налних производа од дрвета-грађевинске 

столарије "Будућност", предузеће за транс-

портне услуге и превоз путника "Ласта", ау-

то-сервис, градски водовод, ватрогасни цен-

тар, водопривредна организација, комунално 

предузеће, прикупљање секундарних сиро-

вина, кванташка пијаца, складишта и стова-

ришта грађевинских материјала и др. 

Географски положај, кофигурација те-

рена, глобално кретање ваздушних маса, 

удаљеност великих водених површина, од-

ређују умерено-континенталну овог под-

ручја. Захваљујући таквој клими не долази 

до већих загађења ваздуха на територији 

општине Смедерево емисијом загађивача. 

Стара железара и Слободна зона кори-

сте као енергент природни гас, па самим тим 

не долази до загађивача у ваздух. Не спро-

води се, већ дужи низ година мерење емиси-

је, тако да ова константација не може да се 

потврди. 

У индустријској зони Смедерево ут-

врђено је да се са површине индустријске зо-

не из технолошких извора емитује око 

20.000м
3
 гаса као загађивача. 

Сартид приликом производње и пре-

раде челика емитује око 82.000м
3
 гаса, који у 

себи садржи велике количине SO2, прашине, 

CO, NO2, чађи,итд. У Сартиду је регистрова-

но укупно 89 емитера. Сартид има и 5 депо-

нија руда и секундарних сировина, који су 

посебни загађивачи и спадају у површинске 

емитере. Они емитују велике количине пра-
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шине која у великој мери загађује ваздух 

околних насеља. 

Град Смедерево за грејање користи 

котларнице и појединачна ложишта тако да 

постоји 58 котларница које као гориво ко-

ристе земни гас, чврсто гориво (угаљ) и теч-

на горива (лож уље и мазут). У овим котлар-

ницама су најчешће емисије SO2 и NO2 биле 

изнад граничних вредности. Тако се у току 

грејне сезоне у Смедереву се из ових котлар-

ница емитује у атмосферу 147.900м
3
/ч гаса, 

8,14 кг/ч прашкастих материја, 61 кг/ч SO2, 

3,9кг-ч чађи, 22,7 кг/ч угљенмоноксида, 28 

кг/ч азотних оксида, итд... У општини Сме-

дерево се у току једне грејне сезоне потроши 

око 44.500т угља. Од ове количине око 

16.000т. потроше сеоска домаћинства. Саго-

ревањем угља добија 

се и око 5.000т. пепе-

ла, који се одлаже на 

депоније и по својој 

природи загађује жи-

вотну средину. 

Саобраћај је не-

посредан узрочник за-

гађености ваздуха и 

стваралац бука, а пос-

редно се јавља као за-

гађивач воде и зем-

љишта. Општина 

Смедерево има 26.032 

регистрованих возила 

(стање 31.07.2001.г.). 

Од овог броја је 23.032 регистрованих пут-

ничких аутомобила, 122 аутобуса и 1.810 те-

ретних возила. 

У чврстим честицама је велики проце-

нат канцерогених материја које имају веома 

неповољно дејство на здравље људи. Осим 

тоа, сагоревањем 1л бензина настаје око 400 

мг оловних једињења и 11000л гасова. 

Друмски саобраћај је велики у центру 

граа и далеко развијенији у односу на речни 

и железнички. Улице у центру града су ло-

шег квалитета (велики број ударних рупа, 

денивелисане шахте). Не постоји довољан 

број места за паркирање возила. 

Због високе концентрације чађи, Сме-

дерево спада у групу веома загађених гра-

дова. Имајући у виду садржај SO2 и чађи у 

ваздуху може се претпоставити да је и кон-

центрација осталих загађујућих супстанци, 

које нису испитане, такође велика. Све ово 

указује да постоји реална опасност од погор-

шања здравља грађана. 

Сва предузећа у Слободној зони Сме-

дерево и индустријској зони отпадну воду 

испуштају у Дунав. У реку Дунав се ис-

пуштају отпадне воде дела организације из 

индустријске зоне (Будућност, Желвоз, 16. 

октобар), преко црпне станице за отпадне 

воде Језава. Део организација из индус-

тријске зоне (Милан Благојевић, Фаграм, 

Симех) отпадне воде пребацују у реку Дунав 

сопственим пумпама. 

Карактеристика свих отпадних вода је 

да садрже велику количину суспендованих 

материја, масти и уља, фенола, нитрата, амо-

нијака, фосфата, детерџената, тешких ме-

тала, што је и логич-

но, јер се у Дунав ис-

пуштају без икаквог 

пречишћавања. У Ду-

нав се испушта преко 

32.000м
3
 месечно. 

Град Смедерево 

и индустрија уопште 

немају уређај за пре-

чишћавање фекалних 

вода, тако да се оне 

директно, без икаквог 

пречишчавања, изба-

цују у Дунав. Испуш-

та се око 6,5м
3
/с фе-

калних и атмосферс-

ких вода без икаквог пречишћавања у Ду-

нав. 

Канализациона мрежа не покрива целу 

површину града Смедерева, и иста је стара и 

дотрајала. На периферији града сепаратни 

систем фекалне канализације је стар 20-30 

година и покрива око 70% површине. 

У општини не постоји ниједна уређена 

депонија за одлагање комуналног отпада, от-

пада и опасног отпада. Врло често се у око-

лини града, као и у месним заједницама, на 

јавним површинама, путевима, улицама, на 

обалама река, неконтролисано одлаже отпад, 

који, осим што је загађивач, одаје ружну 

слику града и његових житеља. 

(Еколошка карта града и општине 

Смедерево, општина Смедерево, 2001.) 
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Десет еколошких заповести краљице природе 

1. Ја сам твоја Краљица и немој имати других краљица осим мене! 

2. Не прави себи идоле од популарних личности и скупоцених ствари, ја сам твој идол и са-

мо мени се клањај! 

3. Не изговарај узалуд име Краљице своје Природе, јер моје име је и твоје име и 

најлепша песма која се зове Твој живот! 

4. Пет дана посвети послу (или школи) и породици, шести дан поклони мени, Кра-

љици својој Природи, а седми дан се одмарај под крошњама дрвећа које си ти засадио 

и једи плодове са воћки које си накалемио својим рукама! 

5. Поштуј и чувај сваку воћку као свог оца и своју мајку, да ти буду слатки њихови 

плодови и да дуго и мирно поживиш на земљи! 

6. Не одсеци никад здраво дрво, а поготову воћку, све док се само од себе не осу-

ши! 

7. Не бери туђе воће без питања, већ се труди да увек имаш своје и да га делиш са 

оним који нема! 

8. Не пуши, не пиј алкохол, не узимај дрогу, не једи ни више ни мање него што ти 

треба и не врши нужду на местима која за то нису одређена! 

9. Не пиши по фасадама, аутобусима и трамвајима, не бацај папир и разне отпатке 

по парку и кроз прозор аутомобила, не чини штете на уличним телефонима и другим јавним 

апаратима по граду и селу! 

10. Не пропусти ни један дан да не помислиш на Мене, јер ја сам твоја прва Мајка и Мајка 

твог оца и твоје мајке и свега око вас, и кад сам ја здрава - и ви сте здрави; кад сам ја болесна - 

и ви болујете, а ако ја умрем - сви ћете поумирати и Земља ће се претворити у санту леда! 

Добрица Ерић 

 

Поток тече 

Божидар Мандић, песник из Новог Сада, већ двадесет година живи у Брезовици, засеоку подно пла-

нине Рудник. Својим особеним начином живота опомиње да постоје и алтернатива савременој пот-

рошачкој цивилизацији која не води рачуна о природи и њеној вредности. 

Двадесети век породио је много више 

бола него деветнаести. Недостатак природе 

учинио је човека значајно неуро-

тичним. Ернст Јингер, који ових 

дана пуни стоту годину, волео је да 

каже: "Чим напустимо пашњаке, 

постајемо насилни". И управо сто-

га, јер све неуништиво потиче из 

једноставности, поток и даље тече. 

Воде на планети је све мање, али 

ток поточића, педесетак метара ис-

под наше куће, као да не пристаје 

на пораз. 

Седим крај њега на великој 

стени, или чучим на обали од круп-

ног песка. А жути цветови љутића 

потпомажу да се разноси светлост. 

Поток је личност. Не подлеже лажним ути-

цајима и хипокризији. Његове обале одишу 

трпљењем, а бистра вода односи бол. Јед-

ноставно, он је лековит. Као да таласима, ко-

ји долазе и одлазе, односи прљаве честице 

људске психологије. Због тога, дружење с 

њим не треба избегавати. Речено је : "Љуби 

ближњега свога", а притом се мислило и на 

биљке, камење, мраве. 

У нашем потоку још има риба и рако-

ва, али докле?! 

Док гледам у прозирне таласе водене 

завесе, размишљам: ускоро ће планета, стал-

ном сечом шума, постати ћелава. Као да је 

то и Јонеско знао да ће свака три минута не-

стајати по једно фудбалско игралиште шума. 

Ужас! 

Наш поток пун је оптимизма и наде. 

Живнуо је. Помаже му киша. 

Кроз око потока можемо препознати 

човекова дела. Патња нараста, а хуманизам 

и љубав опадају. Због тога свој живот не мо-

гу више да замислим без потока. Његов ток, 

моја је духовна проточност. 

Недељом се са децом и пријатељима 

спуштам до њега. Пуштамо чамчиће од ора-

хове љуске и уживамо у неправилној 
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слободи пловидбе. Бацамо каменчиће и пос-

матрамо капљице које се лепе на околишно 

камење. Кад ме неко упита шта радим, од-

говарам: играм се! 

Желим што дуже у себи задржати де-

тињственост. 

Поглед у поток одводи нас до балон-

чића, насталих нашим прскањем, који брзо 

нестају и распршују се као и животни тре-

нуци 

Божидар Мандић 

 

 

 

Еколошке вести 

Ефекат стаклене баште и даље повећан 
Емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште на Земљи и даље се повећава у индус-

тријски развијеним земљама, упркос договору постигнутом у Кјоту 1997, изјавио је генерални секре-

тар конвенције Уједињених нација о променама климе, Мајкл Цамит Кутахар. По његовој процени, 

уколико се не предузму одговарајуће мере, 1010.г. емисија штетних гасова ће бити у просеку за 18% 

веће него 1990. Индустријске земље су у оквиру протокола из Кјота пристале да до 2010. за 5% смање 

емисију те врсте гасова у поређењу са нивоом из 1990, док су земље у развоју ослобођене те обавезе. 

У новим преговорима УН о промени климе који почињу 25.октобра у Бону, Кутахар не очекује битни 

напредак око начина припреме протокола из Кјота јер постоје знатна неслагања око механизама 

"трговине" количинама испуштених гасова, односно договора размене вишкова и дефицита 

угљеничних гасова између земаља које неједнако загађују животну средину. 

 

Протест против лова у Француској 
Око 400 активиста организације за заштиту животне средине и исто толико полица-

јаца окупило се протекле недеље у једном природном резервату недалеко од обале Северне 

Француске. Пријатељи природе одазвали су се позиву на годишњи протест против лова на 

овом подручју који би по њиховом мишљењу требало законом забранити. 

Полицијаци су дошли за сваки случај, поучени прошлогодишњим искуством, да 

спрече евентуални конфликт између демонстраната и ловаца. 

Све је ипак протекло без инцидената, а на њему је поновљен захтев еколога да се на 

подручју природног резервата забрани лов. 

 

Црно море ће уништити велике делове румунске обале 
У наредних седам година Црно море ће уништити велике делове румунске обале, што 

може бити равно катастрофи, закључак је научника који проучавају море и ерозију обалског појаса. 

Према подацима до којих су дошли, Црно море је ранијих година продрло у копно у просеку 

по два метра, док је само прошле године вода појела чак шест метара тла.  

Узроком овако убрзане ерозије обале сматрају се пре свега јаке струје у подручјима која нису 

заштићена насипима и драстично смањење количине речног наноса који Дунав доноси у Црно море. 

Примера ради, пре пола века Дунав је у просеку наносио 60 милиона тона алувијалног депо-

зита годишње, док су сада, махом због загађења вода и мера које предузимају у борби против поп-

лава, те количине троструко мање. 

Свему томе, кажу стручњаци, треба додати податак да је дно Црног мора песковито и неста-

билно због чега је подложно ерозији. 

Џиновски таласи изазвали су рушење насипа у Констанци 1995. и однели 52 живота, а протекле 

године море је прогутало две улице у истом граду. 

 

Безбедност генетски модификованих прехрамбених производа 
Америчка владина управа за храну и лекове (FDA) суочена са растућим отпором потрошача у Ев-

ропи и Азији према генетски модификованим прехрамбеним производима, најавила је да ће поново 

испитати безбедност те врсте хране и размотрити да ли је потребно да буде обележене специјалним 

ознакама. 

Управа за храну и лекове ће ускоро организовати широко истраживање јавног мнења због забри-

нутости страних потрошача да се недовољно зна о дугорочним последицама које на здравље могу да 
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имају биоинжењерингом добијени кукуруз, соја и други пољопривредне културе. Све више земаља у 

свету тражи да се генетски модификована храна посебно обележава. Ту идеју је раније америчка вла-

да одбацила као непотребну, јер је (FDA) гарантовала безбедност, а против ознака је и америчка ин-

дустрија хране. 

Амерички експерти намеравају да испитају и зашто потрошачи који су здушно прихватили нове 

биотехнолошке лекове испољавају сумњу у безбедност генетски модификоване хране. Америчко ми-

нистарство за пољопривреду и за заштиту животне средине, уз неколико других невладиних агенција 

задужени су за безбедност хране. 

Према садашњим прописима FDA, храна добијена биоинжињерингом има специјалне ознаке 

само ако је знатно измењена или има потенцијални алерген на другу храну. На другој страни у Ев-

ропској унији, Јапану, Аустралији и неколико других земаља, на захтев потрошача покренута је ак-

ције за обавезно обележавање генетски модификоване хране, док у Канади у продаји хране на велико 

креће програм добровољног означавања те врсте производа. 

 

Екологија и интернет 
Путницима у домаћем авио-саобраћају у Шведској ускоро ће на располагању бити специјални 

интернет сервис који ће им омогућити да прецизно утврде да ли би и колико допринели очувању жи-

вотне средине, да су уместо у авион сели у ауто или аутобус. Према речима званичника цивилне ави-

јације у Шведској путници ће моћи да сазнају колико горива троши авион којим лете и колико из-

дувним гасовима загаде атмосгеру. У исто време, поређења ради, на адресу www.itr.se., наћи ће такве 

податке и за аутомобиле и аутобусе на истим линијама. 

Овакав сервис уводи се како би одговорило на растући интерес јавности за питање очување жи-

вотне средине. Циљ нам је, кажу они да јавности омогућимо приступ чињеницама, како би људи сами, 

када планирају путовање, могли да изаберу неку од варијанти које су им на располагању. 

(mediaclub@cg.yu) 

 

Еколошке црне тачке у Србији 

 
1. Бор 

2. Панчево 

3. Шабац 

4. Колубара 

5. Београд 

6. Обреновац 

7. Костолац 

8. Смедерево 

9. Беочин 

10. Параћин 

11. Суботица 

12. Зрењанин 

13. Врбас 

14. Крушевац 

15. Нови Сад 

16. Ниш 

17. Мајданпек 

18. Крагујевац 

19. Ужице 

20. Борска река 

21. Банатске воде 

22. Топчидерска река 

23. Велика Морава 

24. Велики Тимок 

25. Парк Ђердап 

26. Копаоник 

27. Обедска бара 

28. Царска бара 

29. Делиблатска пешчара 

 

 

Ђачка заклетва Краљевине Србије 1914. 

"Заклињем се да нећу уништавати дрвеће, газити цвеће, и обећавам да нећу пљувати под у школи у ку-

ћи, ни на путу. Дајем реч да нећу кварити ограде и наносити квар грађевинарима и никада нећу бацати 

хартије или ма какво ђубре по улици. Бићу увек учтив, штитићу птице. Бранићу туђу својину онако ка-

ко бих желео да други бране моју. Обећавам да ћу бити искрен и поштен грађанин"! 

 

http://www.itr.se/
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Наставна тема 4.6. 

Савремено друштво (транзиција и глобализација) 
4.6.1. Глобализација 
 

 

Шта је Глобализација? 

Одмах треба рећи да не постоји опш-

теприхваћена дефиниција глобализације. 

Има, наравно, утицајнијих и мање утицај-

них, општијих и специфичнијих, апстракт-

нијих и конкретнијих дефиниција, али је-

динственог погледа на то шта је глобализа-

ција нема. Разлог за то је, с једне стране, 

комплексност и мултидимензионалност са-

мог феномена, а са друге стране, 

мноштво углова из којих се тај 

комплексан феномен посматра. 

Према нашем увиду, у погледу 

схватања глобализације, постоје 

три главна општа правца мишље-

ња, у оквиру којих је могуће разли-

ковати мноштво подваријанти. Пр-

вом правцу припадају аутори који 

сматрају да је појам глобализације 

мит, односно идеолошка маска ко-

јом се прикривају стварни процеси 

трансформације светског капита-

листичког система. У том смислу, 

вреди истаћи гледиште Имануела 

Волерстеина (Immanuel Walerstein) који твр-

ди да је "дискурс (глобализације) у ствари 

огромно неразумевање савремене реалности 

- обмана која нам је наметнута од стране 

моћних група" (Wallernstein, 1999:1). Дис-

курс глобализације, по његовом мишљењу, 

води игнорисању стварних питања и пог-

решном разумевању стварне кризе у којој се 

свет данас налази. Тој групи аутора припа-

дају сви они који из различитих разлога гло-

бализацију сматрају митом. Међу њима, по-

себну групу представљају аутори традицио-

налне школе међународних односа који ин-

сиситрају на значају националне државе као 

кључног актера међународних односа. За 

њих у најбољем случају глобализација значи 

интернационализацију. Поред њих, тој гру-

пи припадају и аутори који доказују да гло-

бализација није феномен без преседана, јер 

је сличних интеграција светске економије 

било и у претходним временима, а као нај-

чешћи пример се наводи период с краја 19. и 

почетка 20. века. За све њих се у литератури 

искристалисао термин "скептици". Други 

правац, чине аутори који наглашавају шири-

ну, дубину и интензитет промена које су се у 

скорашње време догодиле у свим областима 

друштвеног живота. С обзиром да су те про-

мене обухватиле читав свет, они тај сет про-

мена називају глобализација, а њих називају 

хиперглобалистима. Разлике које постоје ме-

ђу њима односе се како на различите теориј-

ске правце, тако и на различите методолош-

ке приступе, а у извесном смислу не треба 

минимизирати ни значај идеолошких разли-

ка. Основна разлика је она која би се могла 

изразити у терминима "позитивни" и "не-

гативни" хиперглобалисти. (Castels, 2000) У 

овој групи има оних који још увек инсис-

тирају на класичним теоријским концепти-

ма. Ту, пре свега, мислимо на теорију модер-

низације, али и на класични марксистички 

приступ. У том смислу, концепт глобализа-

ције се поима, с једне стране као процес 

сталног технолошког напретка, универзали-

зације, вестернизације или чак американиза-

ције света, а са друге стране као наставак 

империјализма, односно колонијализма. Ин-

тересантно је да је овакво поимање светске 

стварности присутно како код дела оних ко-

ји се према глобализацији односе афирма-

тивно тако и код дела оних који ламентирају 

над њеним последицама. Вестернизација, 

односно американизација подразумева у 

овом дискурсу унификацију света по еко-

номском, политичком и културном моделу 

који је карактеристичан за економски нај-

развијеније земље Америке и западне 

Европе. Посебно је важно истаћи да у науч-

ном погледу заговорници класичних шема 

мишљења немају више доминантан утицај, 

али су њихове идеје веома присутне у лаич-

ком поимању савремених светских процеса. 

Овом правцу мишљења, припада и део ау-

тора који се баве међународним односима 

који, истина, не робују класичном моделу 

модернизације, али на одређени начин поку-
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шавају да неке његове недостатке превазиђу 

и теоријски боље утемеље. Разлог томе на-

лази се изгледа у чињеници да се након пре-

станка хладног рата јавила потреба за реде-

финисањем мапе међународних односа. Оно 

што овај правац, у његовом класичном изда-

њу, чини јединственим је инсистирање на 

националној држави као основној анали-

тичкој јединици, те у том смислу, без обзира 

да ли их сврстали међу скептике или хи-

перглобалисте, сви они заједно остају ИР 

(International relation) правац. Најзад, трећи 

правац, који је у теоријском смислу најразу-

ђенији, чине аутори које, уз све разлике, по-

везује чињеница да прихатају појам глоба-

лизације као концепт којим се најбоље могу 

описати глобални односи и процеси с краја 

20. и почетка 21. века. Они инсистирају на 

поимању глобализације као противуречног 

процеса. У први план истичу тензије које 

постоје у савременом свету, које га креирају 

и које га чине "нејасним" и "неодређеним". 

Они за разлику од скептика прихватају чи-

њеницу глобализације, али за разлику од хи-

перглобалиста не сматрају да је глобализа-

ција свршено стање и непротивуречан, ста-

билан поредак. Но, без обзира на све наве-

дене разлике сви ови аутори су укључени у 

општу дебату о глобализацији. Отуда се про-

рочким показало Гиденсово запажање с по-

четка деведесетих година прошлог века, по 

коме је глобализација "термин који мора да 

заузме кључно место у лексикону друшт-

вених наука" (Gidens, 1998/90:56). Мада се 

слажемо са овим Гиденсовим ставом, пос-

тавља се питање како би та одредница тре-

бало да изгледа. Безмало сваки аутор који се 

подухватио разматрања овог феномена дао 

је своју дефиницију или бар оквирно одређе-

ње глобализације. 

 

 

 

 

Дефиниције глобализације 

Овде ћемо навести неколико најути-

цајнијих и најпознатијих дефиниција и опш-

тих запажања о глобализацији. Наведена од-

ређења представљају читав спектар различи-

тих ставова о глобализацији, од оптимизмом 

испуњених хиперглобалистичких, преко 

трансформационистичких која указују на 

промене које се под утицајем гло-

бализације дешавају у свету до 

скептицистичких која доводе у пи-

тање постојање глобализације, од-

носно која указују на њену наводну 

идеолошку позадину: У свом попу-

ларном значењу глобализација ука-

зује на чињеницу да су одређене 

идеје, погледи, активности, догађа-

ји, технологије, институције, итд... 

постали доступни на глобалном ни-

воу. У овом поједностављеном, ма-

да не нетачном смислу, чињеница 

да су телевизијска мрежа или гази-

рана пића доступна свуда у свету 

значи да он постаје глобалан (Khondker). 

Глобализација означава све оне процесе по-

моћу којих људи читавог света бивају ин-

корпорирани у једно светско друштво, од-

носно глобално друштво (Albrow). Глобали-

зација је незаустављива интеграција тржиш-

та, националних држава и технологија у до 

сада незабележеном степену, што је омогу-

ћило појединцима, корпорацијама и нацио-

налним државама да своје активности про-

шире кроз свет брже, дубље и јевтиније него 

икада до сада. Глобализација значи ширење 

free market капитализама на готово сваку 

земљу у свету (Friedman, Thomas). Глобали-

зација је друштвени процес у коме географ-

ска ограничења друштвених и културних ак-

тивности губе значај и у коме људи постају 

све више свесни да она губе на значају (Wa-

ters). Глобализација упућује на кристали-

зацију целине света као једног места које во-

ди стварању глобалних хуманих услова и 

свести о свету као таквом (Robertson). Гло-

бализација упућује на процес постепене ели-

минације економских граница уз истовре-

мени пораст међународне размене и транс-

националних интеракција (Dolan). Глобали-

зација може бити дефинисана као интензи-

фикација друштвених односа који повезују 

удаљена места на начин да су локални до-

гађаји обликовани догађајима који су се оди-

грали километрима далеко и vice versa 

(Giddens). Глобализација значи глобално ум-

режавање којим се кроз узајамну зависност 

повезују претходно изоловане заједнице на 

планети у целину, односно у "један свет" 

(Richter). Глобализација значи да је свет 
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постао глобални супермаркет у коме су иде-

је и прозводи постали доступни свуда у исто 

времe (Kanter). Глобализација је једноставно 

речено интензификација глобалне међупове-

заности (McGrew). Глобализација упућује на 

умножавање веза и међуповезаности које 

превазилазе националне државе (односно 

друштва) стварајући модерни светски сис-

тем. Она означава процес кроз који догађаји, 

одлуке и активности у једном делу света мо-

гу имати значајне последице за појединце и 

заједнице у врло удаљеним деловима света 

(McGrew). Глобализација упућује на интен-

зификацију згушњавања времена-простора у 

друштвеном животу (Harvey). Глобализација 

је повезана са кризом територијалне нацио-

налне државе, зато што је национална држа-

ва сувише мала да би решила велике живот-

не проблеме и сувише велика да би решила 

мале животне проблеме (Bell). Динамика 

глобализације: инвестиције, индустрија, ин-

формативна технологија и индивидуална по-

трошња. Прво, инвестиције нису географски 

ограничене, оне теку где год постоје повољ-

ни услови без много уплитања државе. Дру-

го, индустрија је више глобално оријенти-

сана него пре десет година, стратегије мул-

тинационалних компанија се обликују према 

потреби нових тржишта и ресурса где год се 

они налазили. Оне нису условљене интере-

сима државе, и имају мало респекта према 

владама земаља у којима послују. Треће, ин-

формативне технологије омогућују компани-

јама да послују у различитим деловима света 

без стварања целог пословног система у сва-

кој од земаља у којој послују и без потребе 

било за експертима у трансферу новца, било 

за обучавањем мноштва радне снаге. Четвр-

то, индивидуални потрошачи су постали ви-

ше глобално оријентисани тиме што гледају 

исте ТВ станице и прихватају сличан живoт-

ни стил и производе, независно од земље из 

које потичу. Комбинујући мобилност ова че-

тири фактора производне јединице у сваком 

делу света обезбеђују све што је потребно за 

њихов развој без ослањања на националне 

владе. Глобализација подразумева најмање 

два различита феномена: а) ланац политич-

ких, економских и друштвених активности 

који постаје глобалан по обиму, и б) интен-

зификацију нивоа интеракције и међупове-

заности унутар и између држава и друштава. 

Мада глобалне везе нису нови феномен, оно 

што је ново у модерном глобалном систему 

је ширење глобализације кроз нове димен-

зије (технолошка, организациона, админис-

тративна, нормативна, итд...) и интензифика-

ција образаца међузависности усмераваних 

помоћу информативних технологија. Гло-

бализација збија свет кроз згушњавање вре-

мена и простора. Промена односа између 

владе и тржишта постала је посебно очи-

гледна кроз појаву међународних трговинс-

ких споразума који преносе све више и више 

политичке моћи са националне државе на 

глобалне корпорације. Општи споразум о тр-

говини и порезима (ГАТТ), Мастрихтски 

споразум и Северно амерички споразум о 

слободној трговини (НАФТА) су знаци про-

мењених односа моћи у међународној зајед-

ници. Под овим споразумима стотине закона 

суверних националних држава потенциjално 

су анулирани и неважећи ако угрожавају 

слободу транснационалних компанија да 

слободно послују. Бирачи и групе за при-

тисак у овим земљама снажно протествују са 

циљем да блокирају ове трговинске споразу-

ме у страху да ће тешко стечени закони који 

штите радна права, животну околину, здрав-

ствену заштиту и слично бити одбачени (cast 

aside), у име готово потпуне контроле транс-

националних корпорација над економским 

пословима у читавом свету (Рифкин). Гло-

бализација је интеграција на основу пројекта 

који улогу тржишта проширује на глобални 

ниво (McMichael). Глобализација је оно што 

смо ми у Трећем свету вековима називали 

колонизација (Khor). Посматрана одоздо, до-

минантна форма глобализације значи исто-

ријску трансформацију: у економији, of love-

lihoods control exercised locally.... и у култу-

ри, укључујући и обезвређивање културних 

достигнућа. Глобализација се појављује као 

политички одговор на експанзију моћи тр-

жишта и постаје област знања (Mittelman). 

Карактеристике глобализацијског тренда ук-

ључују интернaционализацију производње, 

нову међународну поделу рада, нове мигра-

ције са Југа ка Северу, ново такмичарску ат-

мосферу које убрзава ове процесе и интерна-

ционализује државе претварајући их у аген-

ције глобализованог света (Cox). Дискурс 

(глобализације) је у ствари огромно неразу-

мевање савремене реалности - обмана која 

нам је наметнута од стране моћних група 

(Wallernstein). Глобализација је један снажан 

мит у пуном значењу речи, један моћан дис-

курс, једна снажна идеја, једна идеја која 

има друштвену снагу која постиже ве-



Друштвене промене 

206 

П
Р

И
М

Е
Р

 3
. 

ровање. То је главно оружје у борбама про-

тив тековина welfare state-а (Burd-је). 

Мноштво наведених ставова истиче у 

први план различите аспекте глобализације 

и различит однос према глобализацији. Но, и 

поред свих разлика, могло би се тврдити да 

постоји заједнички именитељ, односно црве-

на нит која повезује сва наведена одређења 

изузимајући она која негирају постојање 

глобализације. У том смислу треба истаћи да 

се глобализација поима, пре свега као про-

цес у коме свет постаје "једно место", однос-

но у коме долази до интензификације односа 

између појединаца, организација и институ-

ција на глобалном нивоу. Глобализација не 

значи само унификацију света већ се може 

говорити и о диверзификацији као последи-

ци различитих међуутицаја. Глобализација 

обухвата сва поља људске активности али је 

економија истакнута као примарно поље. 

 

 

 

 

Глобализација и демократија 

Реченица којом је Бенџамин Барбер 

(Banjamin Barber) почео свој чувени текст 

Jihad Vs. Mc World можда најбоље описује 

стање духа интелектуалне јавности забрину-

те за будућност демократије у савременом 

свету. Барберова основна теза је да су у епо-

хи глобализације међусобно супротстављена 

два принципа или две тенденције – трибали-

зам и глобализам. Њихова једина заједничка 

црта је индиферентност или чак неприја-

тељство према демократији. Четири импера-

тива – тржишни, информативно-технолош-

ки, еколошки и императив ресурса - чине ос-

нову на којој почива савремени 

McWorld. Демократски императив 

се не налази у том сету јер парти-

ципација у одлучивању, социјална 

правда и једнакост, по Барберовом 

мишљењу, нису неопходни за ус-

пешну производњу и потрошњу. 

Мултинационалне корпорације чес-

то преферирају пословање са ло-

калним олигархијама и уколико 

деспотске владе могу да обезбеде 

стабилност пословања у својој зем-

љи нема никаквих препрека да се у 

тим земљама послује. Другим ре-

чима, McWorld је у најмању руку 

индиферентан према питању пос-

тојања демократије. "Демократске вредности 

су брзо детронизоване пред стампедом који 

је усмерен у правцу слободног тржишта и 

његове свеприсутности, као и пред телеви-

зијском промоцијом пропагандних порука 

(shoping malls)" (Barber, 1992:5). Облик 

владавине који чак више одговара McWorldu 

је олигархијски бирократизам или мерио-

кратски елитизам.  

 С друге стране Џихад, "свети рат" 

против сваке врсте међузависности инсисти-

ра на локалним идентитетима, значају зајед-

нице и солидарности међу сродицима. Он 

промовише парохијализам, територијалну 

искључивост, фанатизам у веровању, соли-

дарност која почива на послушности аутори-

тету, брисање индивидуалности у име колек-

тивизма. Као резултат таквих захтева јав-

љају се анархија, репресија, терор и нови, 

неoкомунистички, анахрони облици деспо-

тизма који су карактеристични за добар део 

трећег света. Такав трибализам је антидемо-

кратски и за њега су као облик владавине ка-

рактеристични једнопартијске диктататуре, 

војне хунте или теократски фундаментали-

зам (Barber, 1992). Има ли дакле простора за 

ширење демократије у свету у коме прео-

влађују назначене тенденције? Између "че-

кића и наковња", Џихада и McWorld-а, 

простор који остаје за демократски идеал 

Барбер види у конфедералној унији полуау-

тономних заједница које би биле мање од 

националних држава али које би међусобно 

биле повезане у економске асоцијације и тр-

жишта која би била већа од садашњих на-

ционалних држава. Партиципација и само-

управа би се практиковале на локалном ни-

воу, а репрезентативност на глобалном ни-

воу. Оно на шта Бербер експлицитно не ука-

зује у свом тексту, али што су приметили 

многи аутори у каснијим радовима, тиче се 

запажања да је процес глобализације у вези 

са обе наведене тенденције. С тим, што је ве-

за са McWorld-ом директна, а са Џихадом 

индиректна, у смислу да се ретрибализација 

појављује као реакција на универзалистичке 

тенденције које у неким својим аспектима 

глобализација, пре свега, економска глоба-



Савремено друштво (транзиција и глобализација) 

 

207 

лизација, носи. Такође, вредно помена је ње-

гово указивање на различите изворе из којих 

долази претња демократији. Конзерватизам, 

али и неолиберализам фигурирају као под-

једнако опасни непријатељи демократије. С 

тим у вези треба приметити да су неоли-

берали, попут Фукујаме истицали социјали-

зам и конзерватизам као два главна антиде-

мократкса упоришта. Конзервативци, попут 

Хантингтона, непријатеље демократије виде 

у мондијалистима и космополитима. Соци-

јалдемократи, попут Гиденса, основну опас-

ност за демократију виде у ревитализацији 

национализма и шовинизма, а левичари у 

неолибералним тенденцијама. У теоријском 

погледу, утисак је, да су левичарске опсер-

вације најразвијеније, што је последица како 

ширине историјске перспективе тако, још 

више, повезивања питања будућности демо-

кратије са другим питањима и проблемима, 

пре свих са питањем радничких права и со-

цијалне државе. У том смислу индикативан 

је Тилијев (Charles Tilly) допринос размат-

рању питања будућности демократије у са-

временом свету посебно у земљама у којима 

је она доминантан облик владавине. Своју 

позицију Тили развија у седамнаест тачака 

полазећи од тврдње да је за постојање права 

неопходан управни поредак (authorities). Та-

кав поредак не мора нужно да обезбеди на-

ционална држава, али историјски посматра-

но од средине 19. века управо ова институ-

ција је обезбеђивала заштиту права. Од тога 

доба до данас, кроз интензивну борбу, рад-

ници су досегли читав низ права. За нас је, 

међутим, у Тилијевој тези важнији став да се 

упоредо са борбом за радничка права разви-

јала и демократија, односно да су кроз пар-

ламентарну борбу коју су водиле радничке 

партије избегнути грађански ратови. Другим 

речима, демократија у Европи своју консо-

лидацију дугује управо развоју радничких 

права. Глобализација економских актив-

ности, међутим, поткопава способност држа-

ве да надзире и контролише токове еко-

номске активности, а то даље значи да опада 

и њена способност да утиче на социјалну по-

литику укључујући и заштиту радничких 

права. Актуелне промене угрожавају сва сте-

чена, дакле, и радничка права. Капиталисти 

су ову промену препознали и стекли пред-

ност у односу на раднике међу којима, са 

друге стране, расте свест о овој промени која 

се огледа кроз различите реакције укључују-

ћи и шовинизам. Међутим, ни шовинизам ни 

протекционизам не могу заштити радничка 

права, па дакле, ни демократију. Напротив, 

заштиту својих права, па тиме и заштиту де-

мократије, радници морају обезбедити про-

налажењем нових стратегија борбе на нивоу 

међународног капитала. Дугорочно посмат-

рано, уколико не дође до осмишљавања нове 

стратегије оваква ситуација угрожава не са-

мо радничка права него и демократију и ње-

не тековине у целини. Сличну тезу о угроже-

ности демократије услед промена које у об-

ласти радних односа доноси економска гло-

бализација износи и Хабермас (Habermas, 

1999). Он, наиме, сматра да услед опадања 

wellfare state-a од 80-их година 20. века на 

овамо расте социјални притисак на незапос-

лене, односно расте јаз између запослених, 

полузапослених и незапослених. Последње 

две групе чине базу хетерогеног друштвeног 

слоја, такозване underclass. Она се разликује 

од класичне ниже класе јер настаје по осно-

ву искључења из свих виталних друштвених 

система: образовног система, платног про-

мета, система запошљавања, етц. и управо 

због тога не може сопственим напорима да 

измени свој социјални положај. Дугорочно 

посматрано оваква десолидаризација разори-

ће либералну политичку културу, а демо-

кратска друштва зависе превасходно од за-

једничких уверења, ставова и праксе који су 

доведни на ниво универзалних принципа 

(Habermas, 1999).  

Као што смо већ у уводу овога поглав-

ља напоменули, глобализација доводи у пи-

тање функционисање демократских инсти-

туција на националном нивоу. Ту пре свега 

мислимо на избор органа законодавне и из-

вршне власти који зависе од воље већине би-

рача. Глобализација која у садашњој ситуа-

цији доприноси социјалној поларизацији на 

националном нивоу изазива пре свега у раз-

вијеним земљама мноштво проблема. Губи-

так запослења за све већи број људи, угро-

женост социјалних институција из времена 

државе благостања, омасовљење under class 

само су неки од њих. Они, међутим, произ-

воде ксенофобичну климу у којој се уз по-

моћ политичке демагогије као узрочници 

таквог стања препознају страни радници, 

имигранти и остале традиционално стигма-

тизоване групације становништва. Све то 

погодује јачању националистичких покрета 

и партија које саме по себи представљају 

претњу демократији и њеним тековинама. С 

друге стране, чак и избор влада које би се за-
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лагале за поштовање демократских начела, 

али које би уз то водиле рачуна о "национал-

ном интересу" схваћеном на начин да штите 

сигурност и благостање већине својих грађа-

на може представљати проблем ако се ти ин-

тереси сукобе са интересима транснационал-

ног капитала и транснационалне елите. Изо-

лационизам и играње на карту јачања нацио-

налног капитала у односу на позиције транс-

националног капитала супротан је логици на 

којој почива капитализам. У случају мањих 

држава, као што смо то могли видети на 

примеру Југославије деведестих година 20. 

века доводи до унутрашњих проблема међу 

које спада и ограничавање демократских 

права и слобода као и до агресивног милита-

ризма који угрожава регионалну стабилност. 

У случају већих држава као што су Сједи-

њене Америчке Државе такви процеси би 

водили агресивном милитаризму који би мо-

гао да угрози светску стабилност. То, ме-

ђутим, не значи да се демократска пракса не 

може очувати на регионалном нивоу. Напро-

тив, наше је мишљење да се на том нивоу 

она може унапредити. Број питања о којима 

ће се демократски одлучивати биће формал-

но посматрано сужен. Међутим, поставља се 

питање у којој мери се, без обзира на разви-

јеност демократских институција, до сада 

демократски одлучивало о суштинским пи-

тањима. Демократско одлучивање на нацио-

налном нивоу мање-више је сведено на од-

лучивање о томе која ће олигархија владати 

у свом мандату. 

(Центар за студије глобализације-pro et 

contra, http\\www.csg.org.yu\podaci.htm) 

 

 

 

 

Анти-глобализацијски покрети 

Џон Лојд тврди да левица у развије-

ним земљама има два политичка одговора на 

изазове глобалног капитализма. Први су по-

литичке партије левог центра, а други су ан-

ти-глобализацијски покрети. Одговор парти-

ја левог центра које имају власт у најразвије-

нијим земљама Европе је пригушен, дефан-

зиван па чак и аполегетски. 

С друге стране, анти-глобализацијски 

покрети су успели да се за својих пет година 

фаворизују као бескомпромисна критика ка-

питалистичке глобализације. Лојд наводи да 

се тај покрет развијао у три таласа. Први, ко-

ме припадају невладине организа-

ције као што су Ohfam и сличне, 

инспирисане су религиозним, хума-

нистичком и социјал-демократском 

бригом за сиромашне различите 

жртве ратова. Други, коме припада-

ју, пре свега, различите еколошке 

организације, као што су Green-

peace i Friend of Earth, инспирисане 

су заштитом планете од загађења. 

Најзад, трећи талас чине групе и 

појединци који не желе да буду до-

пуна политичарима, нити да утичу 

на владе, већ хоће да их униште. 

Анти-глобализацијски покре-

ти почели су да скрећу пажњу јавности 1995. 

године, али тек од 1996. постојали су озбиљ-

ни масовни скупови који су понекад завр-

шавали нередима. Најзначајнији протести те 

врсте догодили су се у Сијетлу у време засе-

дања светске трговинске организације 

(WTO). Не мање значајни били су протести 

у Келну у Немачкој, познат као Ј18, који је 

назив добио по датуму одлучивања - 18. јуну 

1999.г. у време одржавања самита G8. Исте 

године је и у Канади дошло до нереда у ко-

јима је учествовало око 2000 људи, а 42 је 

повређено. Последњи скуп такве врсте дого-

дио се у Ђенови августа 2000.г. када је једно 

лице настрадало у нередима који су избили у 

току одржавања самита. 

Осим демонстрација за анти-глобалис-

тичке покрете веома је важна и такозвана 

cyberattacks активност која је ...., али која у 

неким тренуцима добија такве размере да се 

у року од само неколико сати изврши 

десетине хиљада напада на сајтове 

мултинационалних компанија и других 

глобалних финансијских организација. 

Протести се углавном одржавају за 

време међународних, трговинских и других 

заседања везаних за очување животне око-

лине. Број учесника варира али је увек реч о 

више хиљада активиста. Реч је углавном о 

активистима различитих организација које 

репрезеннтују широк спектар група, лобиста 

и мрежа, али поред њих као учесници се по-

јављују и обични грађани као и разни акти-
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висти који изражавају антипатију према 

мултинационалној корпоративној моћи. 

Оштрица критике упућена је према ве-

ликим корпорацијама јер се оне сматрају од-

говорнима за социјалне неједнакости, лоше 

радне услове, смањење плата, и, уопштено, 

погоршање животних услова. Поред тога, 

корпорације се оптужују за небригу и униш-

тавање природног окружења и ресурса. Нај-

чешће су на мети оне корпорације које су 

најпознатије као: Nike, Mcdonalds, Sheli, 

итд... Поред корпорација на мети напада су 

и мултинационалне економске институције, 

пре свих поменути WTO, Међународни мо-

нетарни фонд IMF и Светска банка WB, се 

оптужују да служе корпоративним интереси-

ма. 

На протестима се изражава незадо-

вољство економијом, злоупотребом људских 

права, мукотрпним радом, употребом дечи-

јег рада у сиромашним земљама, ниским 

платама и пентијама, минималном здравст-

веном заштитом, сланим кишама, употребом 

отровних пестицида. 

Дакле, у питању је врло широк спек-

тар проблема. Отуда је и састав учесника 

разнолик. Учесници протеста су чланови 

група које се баве заштитом окружења, заш-

титом животиња, чланови синдиката, акти-

висти за заштиту људских права, анархисти. 

Филозофија капитализма је, такође, 

под ударом критике анти-глобалистичких 

активиста јер игнорише питање друштвеног 

благостања индивудуа и подстиче разарање 

људског и природног окружења зарад раста 

профита. У том смислу као идеолози пок-

рета посебно предњаче интелектуалци нове–

нове левице. 

Међутим, многи учесници демонстра-

ција уочавају и позитивне стране глобализа-

ције, посебно значај међународних инсти-

туција и концепта слободне трговине који 

доприносе гобалном економском расту, по-

расту запослености, ниским ценама произво-

да и услуга, већој конкуренцији. 

Разноликост је главна карактеристика 

анти-глобализацијских демонстрација које 

се често описују као мултигенерацијске, 

мултикласне и мултидимензионалне. На 

протестима се критикују различити пробле-

ми, а не само последице глобализације. У за-

висности од предмета глобалног скупа који 

је повод окупљања зависи и карактер про-

теста. 

Некада су то углавном питања везана 

за рад и радне односе, а некада доминирају 

други проблеми. 

Осим демонстрација анти-глобалис-

тички покрет у свом организовању користи 

мноштво различих тактика и технологија, 

али главни је интернет. 

Интернет представља главно надахуће 

за анархисте јер не захтева никакву органи-

зацију нити потребу за вођством. Групе које 

чине покрет финансирају се углавном самос-

тално, а делом им помажу заинтересоване 

партије, али кључна је имагинација и ини-

цијатива које долазе од самих чланова. То је 

само један од разлога због чега се предвиђа 

њихово настављање и ширење. 

Анти-глобализацијски покрет усмерен 

је, пре свега, против последица глобалног 

капитализма, а не против глобалног ширења 

социјалних конфликата. Сасвим је, међутим, 

друго питање да ли је таква глобализација 

могућа без глобалног капитализма и шта би 

била покретачка снага технолошких проме-

на и инивација које су омогућиле глобално 

повезивање људи. 

(Центар за студије глобализације) 
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4.6.2. Транзиција 
 

 

Корумпирана олигархија 

Распад Совјетског Савеза (до кога је 

дошло захваљујући чињеници што Русија 

више није желела да финансира ону врсту 

федеративног уређења која се данас изгра-

ђују унутар Европске уније), међу слобод-

ним народима који су извојевали победу над 

комунистичким системом политичке еконо-

мије, пробудио је жеђ за капиталистичком 

иницијативом о којој се дотада толико слу-

шало. Међутим, уместо либералног 

капитализма заснованог на слобод-

ном тржишту, личној својини над 

капиталом, приватном предузет-

ништву и конкуренцији, "капита-

листички" Запад је у Русију ода-

слао индивидуе којима су ови кон-

цепти били не само страни, већ и 

нејасни. 

Уместо предузетника, у Ру-

сију су са различитих незнаних 

универзитета стигли економисти 

социјалистичке и социјалдемократ-

ске провенијенције. Уместо влас-

ника малих конкурентних предузе-

ћа, дошли су директори (дакле плаћеници) 

великих мултинационалних корпорација. 

Уместо власника капитала и индивидуалних 

улагача, дошли су представници великих ме-

ђународних банака. Пошто не поседују своја 

средства, банке нису у могућности да инвес-

тирају у акције и некретнине, већ су прину-

ђене да компанијама позајмљију новац на 

краткорочној основи (Инфлација, која на За-

паду траје већ деценијама, увећала је моћ и 

утицај банака на штету акционарског капи-

тала). Читаоцу се посебно скреће пажња на 

сличност између ових "саветника" и поједи-

наца који су узели учешће у пројектовању и 

уобличавању антидемократских институција 

Европске уније. 

За њима су, наравно, стигли нарцисо-

идни и неупућени политичари који су у ве-

ћини случајева представљали таоце мулти-

националних корпорација. Ова весела брати-

ја, која је сиротим дојучерашњим комунис-

тима понудила свеобухватна решења, тако је 

у замену за астрономске хонораре посредо-

вала у обезбеђивању милионских доларских 

зајмова намењених држави и великом рус-

ким корпорацијама које су и дан-данас у ру-

кама "бивших" комуниста. "Бивши" кому-

нисти су, пак, схватили да се корпоратни ка-

питализам и не разликује превише од старог 

совјетског система. Западни корпоратисти и 

политичари су својим новим источним при-

јатељима објаснили да је приватизација др-

жавних монопола веома профитабилна - за 

саму државу. Они су им исто тако објаснили 

да је приватизација у ствари ојачала домина-

цију државе у сфери економије. Научили су 

да их "усмеравају" средства инвестирана од 

стране приватног сектора уз помоћ пореза и 

пореских олакшица. Показали су им како је 

уз помоћ приватизације могуће зарадити и 

истовремено задржати политичку контролу 

над областима привреде које су иначе у над-

лежности државе. Показали су им како је (уз 

помоћ ефикасног маркетинга и државе којој 

је пред носом огромна зарада) могуће у ма-

сама пробудити оптимизам, и тако подићи 

вредност деоницама - и поред тога што ин-

дустрија стагнира! Објаснили су им да ди-

ректори корпорација немају разлога да по-

пут Бизмарка брину о "дечјој соби", зато 

што имају директан приступ појединацима 

који су унутар државне администрације за-

дужени за обликовање политике - нарочито 

у Бриселу, где би се бивши комунисти осе-

ћали као рибе у води. 

Тако је, захваљујући спрези комунис-

тичких апартчика и корпоратних бизнисме-

на, Русијом уместо слободне трговине и 

привреде завладала корумпирана олигархија 

која је буквално купила кукавичку штампу и 

телевизију. 

(Родни Еткинсон, Европски зачарани круг, 

Светови, 1997, 11-12. стр.) 
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Реформе се не пресађују 

Застој у процесу реформи које у Срби-

ји трају већ деценију и по добрим делом је 

последица тога што се недовољно уважава 

утицај традиције, културног и религијског 

наслеђа. 

Јер, одређени модел развоја, остварив 

у Европи или Северној Америци, не успева у 

Пакистану, Кенији, Саудијској Арабији, Бра-

зилу или Србији, што упућује на закључак 

да ће реформисти морати да уважавају ло-

калну културу, веру и традицио-

налне вредности, јер идеја о уни-

верзалној рационалности нема пот-

врду у стварности, оцена је профе-

сора Данила Шуковића, директора 

Центра за економска истраживања 

Института друштвених наука. 

Да би се избегли промашаји 

инвеститори ће морати све више да 

се баве и антропологијом, јер је 

политика развоја много више од 

једноставног трансфера технологи-

је, истиче др Шуковић и упозорава 

да су многи програми економског 

развоја у земљама у развоју дожи-

вели дебакл управо због тога што су слепо 

копирани критеријуме индустријских друш-

тава, занемарујући веома важне локалне кул-

туролошке специфичности. 

Још у 18. веку је постојала свест о ду-

бокој укорењености економског живота у 

друштвени, односно економије с обичајима, 

моралом, религијом. 

Тога су били свесни и у једној од нај-

развијенијих земаља - у Јапану, где је била 

формирана специјална комисија којој је по-

верен задатак да предложи нове правце раз-

воја како би се напустила зона економске ре-

цесије, високе незапослености и криминали-

зације друштва. 

Предлози комисије су били изненађу-

јући, јер се своде на то да би јапански грађа-

ни требало да теже да се што више ослободе 

снажног утицаја традиционалних вредности 

заснованих на конформизму! 

И искуства донедавних социјалистич-

ких земаља показује да упркос опредељењу 

за тржиште и демократију западноевропског 

типа, још постоји симбиотичка веза са др-

жавом која води радикалној редукцији пре-

дузетничке енергије, неспособност за ком-

промис и несклоност ка добровољној сарад-

њи у групама, попут компаније или политич-

ке партије, што неминовно продужава тран-

зицију и повећава њен трошак. 

Да би институције деловале важан је 

социјални капитал, који се може дефинисати 

као непосредна, неформална норма која про-

мовише сарадњу међу људима, истиче Шу-

ковић. 

Та врста капитала се ствара и преноси 

помоћу културних образаца (обичаји, тради-

ција, религија), а не одлукама о рационал-

ном инвестирању. 

Инвестирање у конвенционалне обли-

ке људског капитала подразумевају обуку за 

машинство, економију, рад на компјутеру... 

Насупрот томе стицање социјалног капитала 

захтева навикавање на норме заједнице и у 

том смислу оне су оличене у лојалности, 

часности, солидарности. 

Ако је социјални капитал обилнији, 

онда ће и тржишна економија бити успеш-

нија. 

Економска функција социјалног капи-

тала је да смањи трансакционе трошкове, 

при чему држава, штитећи својинска права и 

јавну сигурност и успостављањем стабилног 

поретка, доприноси расту поверења, однос-

но социјалног капитала. 

Премда је општи став да глобализаци-

ја разбија домаћу културу и да представља 

претњу традиционалним вредностима, она 

доприноси и размени идеја и култура, нагла-

шава Шуковић. 

(Политика, 1.06.2004.) 

 

 
Можете видети да овај тањир од кованог лима није потпуно раван. Мало се издиже, тамо на ле-

вој страни, таласаст је, како бисмо рекли. Како да га изравнамо? Очигледно, рећи ћете, ако ударимо 

по уздигнутој страни. добро, ево чекића, ударичу њимњ по тањиру како сте ми саветовали. Јаче да 

ударим, кажете. Опет без резултата. Још један ударац, па други и трећи. Неравнине је остала. Зло је 

још ту, чак је и веће. Међутим, то није све. Погледајте како се тањир извитоперио на супротној стра-

ни. Тамо где је пре био раван, сада је таласаст. Лепо смо целу ствар удесили! Уместо да излечимо пр-

вобитни недостатак, додали смо нов. да смо се обратили мајстору вештом у овом послу, он би нам ре-
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као да ништа добро не можемо постићи, већ супротно, ако ударимо по страни која се издиже. он би 

нас подучио како да подешеним ударцима кујемо чекићем на разним местима и како да зло отклони-

мо не непосредним, већ посредним акцијама. Тај посао није тако једноставан како вам се чини. Чак ни 

са обичним лименом плочом не можете поступати по једноставном методу здравог разума, у који 

имате толико поверења. А шта да кажемо када је у питању друштво? "Мислите ли да се на мени може 

лакше свирати него на свирали"? - запитао је Хамлет. Да ли је лакше поправити човечанство него ко-

мад лима? 

Херберт Спенсер 

 

 

 

Економија и опасност од кризе 

Једна од највећих дилема у вези са 

прогресом човечанства повезана је са чиње-

ницом да су спонтане реакције друштва на 

промене околине и потреба људи обично вр-

ло споре, нарочито када прете предвидљиви 

друштвени немири или чак и криза. У исто 

време, намерно уплитање - било државних 

или савезних органа - које се ослања на те-

леолошку интуицију друштвене елите, носи 

собом велике опасности јер се оно може за-

снивати на погрешној процени, мо-

же служити очувању постојећих 

односа доминације - па чак и када 

је све како треба - може изазивати 

непредвидиве пропратне појаве ко-

је ће успех оваквих интервенција 

умањити или претворити у пораз. 

У овом случају посебно је значајно 

то да намерно уплитање може ос-

лабити спонтане механизме прила-

гођавања. 

У економоји ова дилема јав-

ља се као дихотомија између сло-

бодног тржишта са једне стране и 

свесних одлука владе са друге 

стране. Класична теорија економије једва да 

на ово обрађа пажњу. Она економију трети-

ра било као тржишни процес, или процес ко-

ји је под контролом централизованих планс-

ких инструкција и сматра да су ова два сис-

тема инкомпатибилна. Према томе, она 

друштвене тензије које се јављају у тржиш-

ним привредама описује као последице ин-

тервенције државе, а лек тражи у обустав-

љању деловања државе на плану економије. 

С друге стране, она на недостатке који се 

јављају у економијама са централним пла-

нирањем гледа као на феномене који се сами 

по себи разумеју, јер центaр није свемогућ, 

па стога није ни у стању да економијом уп-

равља према потребама. Стога се ова друга 

група земаља квалификује као непоправљи-

ва што се тиче економије. 

Међутим, такав одговор у вези са 

практичним проблемима не задовољава. У 

ствари и такозвана тржишна потреба, и еко-

номија са централизованим планирањем 

функционишу и развијају се, па могу и да се 

прилагођавају на промене околине. У свакој 

од њих присутни су и тржиште, и централи-

зовано управљање тј. планирање. Различити 

су само обим њиховог деловања и начин на 

који се ова два система комбинују. 

Под планирањем називам сваку акцију 

која се јавља на друштвеној разини, независ-

но од чињенице да ли је она усмерена на 

централизовано одлучивање или на захтеве 

да се мењају оквири у којима се одвија уп-

рављање. 

Мишљења сам да модификације, тран-

сформације оквира у којима се одвија управ-

љање, како што се тиче тржишта, тако и мо-

нетарног система захтева смишљене одлуке 

на нивоу друштва - што ће рећи према тер-

минологији овога чланка - планске одлуке. 

Због тога ја овде нећу говорити нити о сис-

тему савршене конкуренције који припада 

свету утопије, нити о идеју да би било мо-

гуће управљати читавим светом из само јед-

ног центра (уз помоћ компјутера). Ја смат-

рам да тржишну привреду имају оне земље у 

којима држава (влада) одређује - и према по-

треби мења - услове управљања економијом 

(имовинска права, порези, итд.) и у којима 

аутономне одлуке од стране економских је-

диница (приватних, задружних, државних) 

имају одлучујућу улогу у највећем делу 

привреде. Под привредом са централним 

планирањем подразумевам оне у којима еко-

номски субјекти делују, у бити скоро без 

изузетка, под директним или индиректним 

надзором централизованих снага у складу са 

циљевима које она одређују. 
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Може се рећи, чак и без покушаја да 

се упоређује успешност ова два система, да 

у оба случаја однос између суверене државе 

и економских јединица ствара многе пробле-

ме који још увек чекају на решење. 

У економијама слободног тржишта, 

тржиште углавном на успешан начин регу-

лише односе између купца и продавца. Али 

ово још увек није гаранција пуног успеха. 

Понашање западног света после Дру-

гог светског рата у многим видовима било је 

условљено страхом од кризних феномена ра-

них тридесетих година. Паралелно са напо-

рима да се одржи пуна запосленост, ствара-

њем државе благостања и полити-

ком подешавања и укидањем трго-

винских баријера дошло је и до 

ретко виђеног друштвеног напрет-

ка у педесетим и шездесетим годи-

нама. Неповољна кретања која су 

се у међувремену појавила - инфла-

ција, задуженост државе, стагфла-

ција, све шира незапосленост, де-

лимично су поништила позитивне 

појаве, али их нису у потпуности 

елиминисала. 

Изгледа да је једини начин да 

се заштитимо од овог мноштва 

опасности које прете кризом у томе 

да се доносе смишљене одлуке на 

нивоу друштва, па чак и на наднационалном 

нивоу, које би делимично биле усмерене на 

промене, а делимично на оснажавање актив-

ности тржишта, тј. саморегулативних функ-

ција. Прерасподеле на тржишту радне снаге 

у индустријски развијених народа, заду-

женост држава са непредвидим последицама 

за чланове друштва, слабљење тенденција ка 

протекционизму, све ово захтева уравноте-

жене промене у економском поретку разви-

јених индустријских земаља. Овоме се при-

дружује још тежи задатак активног трагања 

за решењима која би ублажила тензије из-

међу развијеног света и света у развоју. 

У тим земљама (источноевропским - 

примедба Н.Ј.) створени су услови који се 

радикално разликују од ранијих и то драс-

тичним изменама имовинског права (путем 

национализације, стварања задруга) и за вео-

ма кратко време. На ове измене може се гле-

дати са два аспекта: са једне стране са стано-

вишта економског раста, а са друге са стано-

вишта задовољавања друштвених потреба. 

Што се тиче првога, дате економије 

углавном су развијале свој потенцијал на 

задовољавајући начин, али пре свега у оним 

секторима које је држава фаворизовала, све 

дотле, док је систем био у стању да моби-

лише нове ресурсе... Паралелно са исцрпљи-

вањем тих извора, због екстензивног кориш-

ћења, долазило је до пада економског раста. 

Када се на успешност привреда са 

централним планирањем гледа са тачке гле-

дишта задовољавања потреба друштва, онда 

оне нису биле успешне чак ни у периоду 

екстензивног раста. Снажно централизовано 

управљање није захтевало, а ни омогућавало 

да произвођачи задовољавају потребе својих 

корисника. Тако су продавци били у пре-

имућству. Произвођачи су могли да наметну 

своје производе купцима, који у страху од 

несташица било сировина, или роба, ствара-

ју резерве у интересу своје сигурности. Не-

потпуно задовољавање потреба, расипничко 

управљање и нагомилавање непотребних за-

лиха учинили су економски раст скупим, 

убрзали исцрпљивање ресурса и умањили 

ефекте привредног система. 

Упркос ових негативних појава, све 

док су чланице горе наведене групе земаља 

биле мање или више у стању да управљају 

привредом у складу са захтевима централне 

силе, нису се јављали захтеви за променом 

битних елемената система управе. Међутим, 

у овом тренутку у Источној Европи не пос-

тојe нигде предуслови за развој без промена 

- корените реформе. Ова економска потреба 

довела је до ширења реформи. Међутим, 

формулација реформе и њено спровођење не 

представља ни мало једноставан задатак. 

(Мартон Тардош, из књиге групе 

аутора О кризи, Књижевна заједница Новог 

Сада, 1987. 154-158. стр.) 

 

 

 

 

Искушења глобалне транзиције 

Неједнакости достижу неслућене раз-

мере. Буквално револтирајуће. Половина чо-

вечанства живи у сиромаштву, више од тре-

ћине у беди, 800 милиона људи пати од неу-

храњености, скоро милијарда је неписмена, 
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милијарда и по нема питку воду, две мили-

јарде још увек нема струју. 

И колико год то изгледало немогуће, 

те милијарде проклетих на земљи остају по-

литички мирне. То је један од великих пара-

докса нашег времена: више сиромашних не-

го икад, а мање побуна него икад. 

Може ли такво стање да потраје? Ма-

ло вероватно. Без сумње због исцрпљености 

марксизма као међународног покретача со-

цијалне побуне, свет пролази кроз једну врс-

ту транзиције између два циклуса политич-

ких револуција. И док су неправде сканда-

лозније него икада, примећује се да поједи-

ни облици насиља достижу екстремне ди-

мензије. Нарочито насиље над сиромашни-

ма, као и други примитивни облици бунта 

који се испољавају кроз делинквенцију, кри-

минал, незаштићеност и који, посвуда, не са-

мо у Француској, попримају карактеристике 

правог социјалног рата. 

У Латинској Америци, као и у другим 

деловима планете, пре тридесет година, мо-

мак који би пронашао револвер пришао би 

некој организацији која примењује оружану 

борбу да би изменила судбину човечанства. 

Данас, тај момак ће мислити пре свега на се-

бе и, осећајући се жртвом раскидања соци-

јалног договора од стране владајућих, раски-

нуће и он сам тај договор пљачкајући неку 

банку или проваљујући у неку продавницу. 

Од почетка велике економске кризе у 

децембру 2001. и масовног осиромашења 

средње класе, стопа "делинквенције" у Ар-

гентини се учетворостручила. 

У Бразилу, једној од земаља у којој су 

неједнакости највеће - чији су бирачи масов-

но гласали за "кандидата сиромашних" Иња-

ција "Лулу" да Силву - социјални рат је до-

сегао неслућене размере. Само у Рију, из-

међу 1987. и 2000. ватреним оружјем је уби-

јено више малолетника него укупно у свим 

конфликтима у Колумбији, Југославији, Си-

јера Леонеу, Авганистану, Израелу и Палес-

тини. За тих тринаест година, на пример, 467 

младића је погинуло у израелско-палестинс-

ком сукобу; за исто време, 3.937 малолетни-

ка убијено је у Рију. 

Пред тим растућим таласом који меди-

ји називају "несигурношћу", многе земље - 

Мексико, Јужна Африка, итд...- више троше 

за вођење тог социјалног рата него за сопст-

вену националну одбрану. Бразил, на при-

мер, издваја 2 одсто свог годишњег бруто 

националног дохотка на војску, али више од 

10,6 одсто за заштиту богатих од безнађа си-

ромашних... 

Велика лекција историје човечанства 

је следећа: људска бића увек су се на крају 

дизала против погоршања неједнакости. Са-

дашњи пораст, и на Југу и на Северу, делик-

венције и криминала - који су често само 

примитивни и архаични израз социјалног ко-

мешања - представља јасан знак огорчења 

најсиромашнијих пред светским неправдама. 

Још увек се не ради о политичком насиљу. 

Али сви осећају да је то само пауза. колико 

ће она трајати? 

(Ињасио Рамоне, уводник из "Монд 

Дипломатика" који на српском језику издаје 

"Политика",15.11.2002.) 
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Избор тест питања из социологије 

1. Социологија је општа друштвена 

наука зато што проучава 

_________________________________ 

 
2. Социологија има:  
а) Аналитички приступ друштвеним 

појавама 

б) Синтетички приступ друштвеним 

појавама 

в) Аналитичко-синтетички приступ 

 
3. Социологија је теоријска друштвена 
наука јер тежи да открије: 
а) Како су друштвене појаве повезане у 

одређеном просторно-временском оквиру 

б) Како су друштвене појаве повезане у 

временском оквиру 

в) Како су друштвене појаве повезане у 

просторном оквиру 

г) Опште услове у којима једна врста 

друштвених појава утиче на другу 

 
4. Социологија је фундаментална 
друштвена наука зато што: 
а) Представља извор од којег полазе све 

посебне друштвене науке 

б) Њено знање може се практично 

применити 

в) Служи задовољењу човекове 

радозналости 

 
5. Огист Конт је социологију називао: 
а) Физиологијом 

б) Социјалном физиком 

в) Историјским материјализмом 

ц) Науком о друштву 

 
6. Да се социологија конституише као 
засебна наука највише су допринели: 
а) Марксисти 

б) Егзистенцијалисти 

в) Позитивисти 

г) Биологисти 

 
7. На субјективно рационално 
разумевање унутрашњег значења 
друштвених појава указао је: 
а) Огист Конт 

б) Емил Диркем 

в) Макс Вебер 

г) Шарл Монтескије 

 
8. Ништа не може постојати, а да нечим 
није условљено, својство је: 
а) Детерминизма 

б) Индетерминизма 

в) Апсолутизма 

 
9.Опште прихваћен универзални закон у 
социологији је: 
а) Закон о друштвено-економским 

формацијама 

б) Гвоздени закон олигархије 

в) Закон друштвене поделе рада 

 
10. У социологији постоји неколико 
типова објашњења друштвених појава: 
а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 

г) _______________________________ 

 
11. Друштвена појава се подједнако 
односи на: 
а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 

г) _______________________________ 

 
12. Друштво је: 
а) Област потпуно различита од природе 

б) Скуп појединачних људи 

в) Целина друштвених појава 

 
13. Сазнајни задатак социологије је: 
а) Проучавање глобалне друштвене 

структуре и глобалних друштвених промена 

б) Да указује на слабости у друштвеном 

систему и отклања их 

в) Да буде вредносно неутрална наука 

 
14. Метод сваке наука састоји се из три 
елемента. Наведи која: 
а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

 
15. Које фазе садржи поступак научног 
истраживања: 
а) ______________________________ 

б) ______________________________ 

в) ______________________________ 

 
16. Најпознатије технике за прикупљање 
података у социологији су: 
а) ______________________________ 

б) ______________________________ 

 
17. Најпознатије техника за сређивање 
података у социологији су: 
а) ______________________________ 
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б) ______________________________ 

в) ______________________________ 

 
18. Најпознатија техника за тумачење 
односа између друштвених појава је: 
а)______________________________ 

 
19. Особен метод идеалних типова у 
социологији открио је: 
а) Конт 

б) Вебер 

в) Диркем 

г) Маркс 

 
20. Социометрију као технику за 
сређивање података открио је: 
а) Фројд 

б) Јеротић 

в) Морено 

 
21. Упоредни метод у социологији 
измислио је: 
а) Сен-Симон 

б) Диркем 

в) Вебер 

 
22. Метод мултиваријантне анализе је: 
а) Квалитативни поступак 

б) Квантитативни поступак 

 
23. Узрок је чинилац који је: 
а) Неопходан услов неке појаве 

б) Довољан услов неке појаве 

в) И неопходан и довољан услов 

 
24. Социологија постаје модерна наука: 
а) Крајем 19. и почетком 20.в. 

б) Средином 19.в. 

в) Половином 20.в. 

 
25. Макијавелизам је израз којим се 
означава: 
а) Прагматистичка политика 

б) Теорија Н. Макијавелија 

в) Принципијелност у политици 

 
26. Шарл Монтескије је афирмисао 
идеју: 
а) Друштвене једнакости 

б) Поделе власти 

в) Класне борбе 

 
27. Левијатан је: 
а) Острво код Ј. Африке 

б) Дело Т. Хобса 

в) Дело Т. Хопке 

 
28. Значај тржишта и поделе рада 
открили су: 

а) Француски историчари 

б) Амерички економисти 

в) Енглески економисти 

 
29. Правим оснивачем социологије 
сматра се: 
а) Вебер 

б) Маркс 

в) Сен-Симон 

 
30. Социјалном физиологијом називао 
је социологију: 
а) Русо 

б) Хобс 

в) Конт 

г) Сен-Симон 

 
31. Два главна приступа друштву у 
социологији су: 
а) _____________________ 

б) _____________________ 

 
32. Методолошко начело да друштвене 
чињенице треба проучавати као ствари 
карактеристично је за: 
а) Позитивизам 

б) Критицизам 

в) Историцизам 

 
33. На позитивистичкој традицији 
развио се: 
а) Функционализам и структурализам 

б) Марксизам 

в) Психологизам 

 
34. Историзам у социологији становиште 
је: 
а) Конта 

б) Вебера 

в) Парсонса 

 
35. Присталице критичке теорије 
друштва су веровале да социологија 
може да: 
а) Поправи постојеће друштво 

б) Из корена промени друштво 

в) Да разуме и схвати друштво 

 
36. Да буде вредносно неутрална наука 
од социологије очекивао је: 
а) Арон 

б) Вебер 

в) Конт 

 
37. Како је Вебер називао своју 
социологију: 
а) _______________________ 

 
38. Други су је именовали као: 
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а) _______________________ 

 
39. Социолошке теорије у којима се 
друштво посматра по аналогији са 
механичким системима, биолошким 
организмима називају се: 
а) Формалистичке 

б) Натуралистичке 

в) Психологистичке 

 
40. Социолошке теорије које полазе од 
става да је свако друштво састављено од 
појединаца на чије понашање пресудно 
утичу њихове психолошке особине 
називају се: 
а) Формалистичке 

б) Натуралистичке 

в) Психологистичке 

 
41. Социолошке теорије које 
претпостављају да се облици 
друштвености могу раздвојити од 
садржаја друштвених односа називају се: 
а) Формалистичке 

б) Натуралистичке 

в) Психологистичке 

 

42. Најутицајнија теорија у савременој 
социологији је: 

а) Марксизам 

б) Функционализам 

в) Структурализам 

 
43. Најпознатији функционалиста је: 
а) Талкот Парсонс 

б) Том Ботомор 

в) Абрахам Мол 

г) Едгар Морен 

 
44. Језгро функционализма формулисао 
је: 
а) Никлас Луман 

б) Роберт Мертон 

в) Клод Леви-Строс 

 
45. Главни утемељивач структурализма 
је: 
а) Леви Брил 

б) Бронислав Малиновски 

в) Клод Леви-Строс 

 
46. За марксисте са социолошког 
становишта је најважније: 
а) Функционална сагласност друштвених 

група 

б) Темељна промена друштва 

б) Схватање структуре као непромењиве 

 

47. Подручје рада сматрао је царством 
нужности: 
а) Маркс 

б) Хегел 

в) Шелинг 

г) Фихте 

 
48. Значај поделе рада међу првима је 
уочио: 
а) Аристотел 

б) Диркем 

в) Платон 

г) Маркс 

 
49. Да подела рада увећава друштвену 
продуктивност уочили су: 
а) Марксисти 

б) Енглески економисти 

в) Функционалисти 

 
50. Да подела рада омогућава настанак 
приватне својине и појаву класа уочили 
су: 
а) Марксисти 

б) Енглески економисти 

в) Емил Диркем 

 
51. Да се поделом рада повећава 
солидарност у друштву уочили су: 
а) Марксисти 

б) Функционалисти 

в) Емил Диркем 

 
52. Хомо фабер значи: 
а) Одређење човека као свесног бића 

б) Одређење човека као производног бића 

б) Одређење човека као бића које се игра 

 
53.Основни чиниоци сваке друштвене 
производње су: 
а) __________________________________ 

б) __________________________________ 

в) __________________________________ 

 
54. Главни моменти друштвене 
репродукције су: 
а) ___________________________________ 

б) ___________________________________ 

в) ___________________________________ 

г) ___________________________________ 

 
55. Два основна облика друштвене 
репродукције су: 
а) ____________________________________ 

б) ____________________________________ 

 
56. Основни економски закон је: 
а) Закон понуде и потражње 

б) Закон вредности 
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в) Закон профита 

 
57. Појава обезвређивања новца назива 
се: 
а) Дефлација 

б) Инфлација 

в) Стагфлација 

 
58. Истину о фетишком карактеру новца 
на уметнички начин изразио је: 
а) Нушић 

б) Шекспир 

в) Софокле 

 
59. Научник чије дело често називају 
социологијом Балкана је: 
а) Михајло Аврамовић 

б) Владимир Двирниковић 

в) Јован Цвијић 

г) Владимир Карић 

 
60. Становништво је: 
а) Организована друштвена група 

б) Статистичка категорија 

в) Организована друштвена група и 

статистичка категорија 

 
61. Демографска револуција везује се: 
а) Информатичку револуцију 

б) Прву индустријску револуцију 

в) Другу индустријску револуцију 

г) Прединдустријско друштво 

 
62. Вечити закон становништва 
формулисао је: 
а) Јован Цвијић 

б) Роберт Михелс 

в) Роберт Малтус 

г) Огист Конт 

 
63. Највиши домети прединдустријског 
друштва су: 
а) __________________________________ 

б) ___________________________________ 

в) ___________________________________ 

 
64. Прву индустријску револуцију 
омогућио је: 
_________________________________ 
 
65. Друга индустријска револуција 
почиње са: 
______________________________________ 

 
66. Трећа технолошка револуција назива 
се: 
______________________________________ 

 

67.Како се зове научна дисциплина која 
на основу испољених тенденција у 
прошлости и садашњости, проучава 
будућност: 
______________________________________ 

 
68. Девиза "Мисли глобално, делуј 
локално" припада: 
а) Расистима 

б) Глобалистима 

в) Екологистима 

 
69. Мисао да је човек људско биће по 
томе што заузима место у друштвеној 
структури изрекао је: 
а) Маргарет Мид 

б) Редклиф Браун 

в) Клод Леви Строс 

г) Бронислав Малиновски 

 
70. Питање о структури друштва је 
питање: 
а) О томе из којих се елемената друштво 

састоји 

б) О томе како су ти елементи повезани 

в) О томе из којих се елемената друштво 

састоји и како су они повезани 

 
71. Друштвена структура је: 
а) Тежа за проучавање од друштвене 

промене 

б) Подједнако тешка за проучавање као и 

друштвена промена 

в) Лакша за проучавање од друштвене 

промене 

 
72. На социјалну статуку и социјалну 
динамику социологију је делио: 
а) Сен-Симон 

б) Макс Вебер 

в) Огист Конт 

г) Емил Диркем 

 
73. Битне димензије сваког глобалног 
друштва су: 
а) ____________________________________ 

б) ____________________________________ 

в) ____________________________________ 

г) ____________________________________ 

 
74. Функционална аутономија глобалног 
друштва огледа се: 
а) У апсолутној самодовољности 

б) У релативној заокружености свих 

његових функција 

в) У независности на културно-духовном 

плану 

 



Тестови 

220 

75. Глобалне функције сваког друштва 
су: 
а) ____________________________________ 

б) ____________________________________ 

 
76. Хоринзонтална димензија структуре 
глобалног друштва означава се као 
функционална диференцијација, а 
изражава се: 
а) Појмом друштвене улоге 

б) Друштвеним статусом 

в) Друштвеном моћи 

 
77.Вертикална хијерархијска димензија 
друштва огледа се: 
а) У стављању једне друштвене улоге поред 

друге 

б) У рангирању појединих друштвених улога 

в) У њиховом трајању 

 
78. Људи добијају друштвени положај у 
зависности од: 
а) Материјалног богатства и угледа 

б) Власти и богатства 

в) Богатства, власти и угледа 

 
79. Утицај географског простора на 
друштвене појаве истицао је: 
а) Русо 

б) Монтескије 

в) Монтењ 

г) Волтер 

 
80. Појам заједнице у социолошком 
смислу први је образложио: 
а) Вебер 

б) Конт 

в) Тенис 

г) Зимел 

 
81.Типична заједница је: 
а) Предузеће 

б) Школа 

в) Породица 

г) Друштво 

 
82. Типично друштво је: 
а) Предузеће 

б) Школа 

в) Породица 

г) Локална заједница 

 
83. Породица је: 
а) Примарна заједница родитеља и њихове 

рођене деце 

б) Примарна заједница родитеља и њихове 

деце 

в) Примарна заједница мужа и жене 

г) примарна заједница родитеља и њихове 

рођене или усвојене деце 

 
84. За цивилизацију је карактеристичан 
брак између: 
а) Једног мушкарца и више жена 

б) Једног мушкарца и једне жене 

в) Једне жене и више мушкараца 

г) Хомосексуални брак 

 
85. За традиционална друштва 
карактеристичан је: 
а) Фактички брак 

б) Грађански брак 

в) Црквени брак 

г) Обичајни брак 

 
86. Сродство је: 
а) Биолошка категорија 

б) Друштвена категорија 

в) Биолошка и друштвена категорија 

 
87. Традиционална породица је 
заснована на: 
а) Доминацији мушкараца и старијих 

чланова над млађим 

б) На равноправности свих њених чланова 

в) На доминацији жена над осталим 

члановима 

 
88. Савремена породица настаје: 
а) Када се производња измести ван породице 

б) Када се муж и жена изједначе у својим 

правима 

в) Када се млађи чланови изједначе са 

старијима 

 
89. Социолошки најпродуктивнији 
приступ проучавању етничких заједница 
је: 
а) Упоредно-историјски 

б) Идеалних типова 

в) Дескриптивни 

 
90. Народ је: 
а) Исто што и нација 

б) Грађа за настанак нација 

в) Заједница различита од нација 

 
91. За који се век каже да је век 
националног буђења: 
а) 20.в. 

б) 18.в. 

в) 19.в. 

 
92. Српски народ се конституише у: 
а) 13.в. 

б) 10.в. 
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в) 11.в. 

 
93. Шовинизам је: 
а) Одбојност према припадницима других 

класа 

б) Одбојност према припадницима других 

нација 

в) Одбојност према припадницима других 

професионалних група 

 
94. Национална и верска искључивост у 
модерном друштву се превазилази: 
а) Категоријом грађанина 

б) Категоријом радника 

в) Категоријом сељака 

г) Категоријом хришћанина 

 
95. Неједнакост друштвеног положаје се 
изражава: 
а) Тродимензионално 

б) Дводимензионално 

в) Једнодимензионално 

 
96. Функционална моћ темељи се на: 
а) Богатству 

б) Угледу који се наслеђује или стиче 

в) Значају друштвене улоге 

г) Знању 

 
97. Статусна моћ се темељи на: 
а) Богатству 

б) Угледу који се наслеђује или стиче 

в) Значају друштвене улоге 

г) Знању 

 
97. Органско-интегративни приступ 
вертикалне структуре друштва заснива се: 
а) Структурал-функционализму 

б) Марксизму 

в) Биологизму 

 
98. Конфликтни приступ вертикалне 
структуре друштва заснива се: 
а) Структурал-функционализму 

б) Марксизму 

в) Биологизму 

 
99. Стратификациони модел вертикалне 
структуре друштва утемељио је: 
а) Диркем 

б) Милс 

в) Парсонс 

г) Вебер 

 
100. Кључни појмови стратификационог 
модела су: 
а) Својински односи 

б) Друштвена улога и положај 

в) Расподела моћи 

 
101. Кључни појмови класно-
конфликтног модела су: 
а) Својински односи 

б) Друштвена улога и положај 

в) Расподела моћи 

 
102.Кључни појмови елитистичког 
модела су: 
а) Својински односи 

б) Друштвена улога и положај 

в) Расподела моћи 

 
103. Стратификацијски модел 
вертикалне структуре друштва је сродан: 
а) Критичкој варијанти елитистичког модела 

б) Конзервативној варијанти елитистичког 

модела 

в) Либералној варијанти елитистичког 

кодела 

 
104. Класно-конфликтни модел 
вертикалне структуре друштва је сродан: 
а) Критичкој варијанти елитистичког модела 

б) Конзервативној варијанти елитистичког 

модела 

в) Либералној варијанти елитистичког 

модела 

 

 
105. Да су установе типичне друштвене 
чињенице које социологија мора да 
проучава, сматрао је: 
а) Вебер 

б) Диркем 

в) Ботомор 

г) Морен 

 
106. Гвоздени закон олигархије 
формулисао је: 
а) Парето 

б) Михелс 

в) Моска 

г) Хозе Ортега и Гасет 

 
107. Појам политике означава: 
а) Свако свесно усмеравање друштвених 

процеса 

б) Активност која се спроводи преко државе 

в) Активност која се спроводи преко пол. 

странака 

 
108. Идиотом је код старих Грка 
називан: 
а) Човек чије су менталне способности 

знатно ниже од просечних 

б) Човек који је себе искључио из јавности 
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в) Човек који живи у полису 

 
109. Идеологија грађанског либерализма 
заснива се на: 
а) Владавини државе и превласти колетива 

над појединцем 

б) Правној и политичкој једнакости свих 

грађана пред законом 

в) Несметаном богаћењу свих људи у 

друштву 

 
110. Најважнија политичка установа 
цивилизованог друштва је: 
а) Пол. странка 

б) Влада 

в) Држава 

г) Скупштина 

 
111.Начело легитимитета власти 
означава: 
а) Сваку власт којом располаже дравни 

апарат 

б) Сваку власт која се заснива на закону 

в) Сваку власт коју грађани прихватају као 

оправдану 

 
112. Начело суверенитета подразумева: 
а) Јавну власт која самостално делује на 

одређеној територији 

б) Јавну власт која није ничим ограничена 

в) Јавну власт која је у свету призната 

 
113. Да људи имају природно право да 
мењају власт према свијим потребама 
сматрао је: 
а) Русо 

б) Хобс 

в) Монтескије 

 
114.Да је држава апарат принуде у 
рукама владајуће класе сматрао је: 
а) Маркс 

б) Русо 

в) Аквински 

 
115. Према карактеру политичких 
односа држава може бити: 
а) Монархија 

б) Унитарна 

в) Република 

г) Грађанска 

д) Демократска 

 
116. Идеју ограничења власти путем 
њене поделе афирмисао је: 
а) Волтер 

б) Монтескије 

в) Русо 

г) Хобс 

 

117. Најтипичнији облици новијег 

тоталитаризма су: 

а) Наци-фашизам и стаљинизам 

б) Комунизам 

в) Цезаризам 

 
118. Писане правне норме настају са: 
а) Цивилизацијом 

б) Племенским друштвом 

в) Постоје одувек 

 
119. "Дозвољено је све оно што није 
изричито забрањено"-то је: 
а) Принцип либералне државе 

б) Морални пропис 

в) Обичајно правило 

 
120. Бирократија је: 
а) Друштвени слој 

б) Каста 

в) Класа 

 
121. На функционалну нужност 
бирократије у савременом друштву указао 
је: 
а) Вебер 

б) Мертон  

в) Маркс 

 
122. Сврха пол. странака је: 
а) Освајање државне власти 

б) Вештачко цепање бирачког тела 

в) Изазивање сукоба у друштву 

 
123. Идеологија је: 
а) Скуп идеја којим се рационализује 

положај неке друштвене групе 

б) Наука о идејама 

в) Поглед на свет 

 
124.Еволуционистички модел објашњења 
друштвених промена најпримењивији је 
у области: 
а) Развоја средстава за производњу 

б) Развоја политичких установа 

в) Развоја културних творевина 

 
125. Циклични модел објашњења 
друштвених промена најпримењивији је 
у области: 
а) Развоја средстава за производњу 

б) Развоја политичких установа 

в) Развоја културних творевина 

 
126. Дифузионистички модел објашњења 
друштвених промена најпримењивији је 
у области: 
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а) Развоја средстава за производњу 

б) Развоја политичких установа 

в) Развоја културних творевина 

 
127. Промена друштвене улоге 
појединаца назива се: 
а) Хоризонтална друштвена покретљивост 

б) Вертикална друштвена покретљивост 

в) Просторна друштвена покретљивост 

 

128. Померање појединаца и група по 

хијерархијској друштвеној лествици 

назива се: 

а) Хоризонтална друштвена покретљивост 

б) Вертикална друштвена покретљивост 

в) Просторна друштвена покретљивост 

 
129. Организована колективна 
пресељења су: 
а) Колонизације 

б) Миграције 

в) Имиграције 

 

130. Главни канал друштвене 

покретљивосту у савременом свету је: 

а) Политика 

б) Бизнис 

в) Образовање 

г) Брак 

 
131. Друштвени развој је: 
а) Увећање истог 

б) Стварање новог бољег 

в) Стварање новог 

 
132. Основна социолошка правилност 
уочена у проучавању друштвених 
промена је: 
а) Њихова експанзивност 

б) Њихова хармоничност 

в) Њихова неравномерност 

г) Њихова брзина 

 
133. Друштвени напредак је: 
а) Аутоматски, заснован на развоју 

производње 

б) Заснован на људским потребама и 

вредностима 

в) Ствар индивидуалне философије живота 

 
134. Питање напретка друштвеног 
развоја је: 
а) Економско питање 

б) Политичко питање 

в) Хуманистичко питање 

г) Културно питање 

 

135. Кључни стратешки ресурс 
постиндустијског друштва је: 
а) Капитал 

б) Сировине 

в) Знање 

 
136. Кључни принцип постиндустријског 
друштва је: 
а) Примена теоријског знања 

б) Економски раст 

в) Традиционализам 

 
137. Најважнија својства информатичког 
друштва сликовито је представио: 
а) Касирер 

б) Милс 

в) Бел 

г) Михелс 

 
138. Термин култура међу првима је 
употребио: 
а) Римски философ Сенека 

б) Грчки философ Сократ 

в) Грчки комедиограф Аристофан 

ц) Римски философ Цицерон 

 
139. Да изван друштва културе нема 
јасно је уочио: 
а) Маркс 

б) Аристотел 

в) Паскал 

г) Тајлор 

 
140. Немачки мислилац Хердер одредио 
је културу: 
а) Као човекову другу природу 

б) Као човеково свесно преображавање 

природе 

в) Као стварање духовних вредности 

г) Као доколицу 

 
141. Шилер је дефинисао човека на 
следећи начин: 
а) Човек је најслабија трска, али трска која 

мисли 

б) Човек је зоон политикон 

в) Човек је биће које хоће, а не само биће 

које мора 

г) Човек је смртна рационална животиња 

 
142. Који је теоретичар културе утврдио 
да је симбол оно што је преобразило 
човека од обичне животуње у људску 
животињу: 
а) Лесли Вајт 

б) Ернст Касирер 

в) Дени де Ружмон 

г) Андре Пјетр 
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143. Шта означава термин цивис: 
а) Слободног човека 

б) Слободног грађанина 

в) Слободног сељака 

г) Косполиту 

 
144. У каквим светско-историјским 
условима настаје термин цивилизација: 
а) Империјализму 

б) Глобализму 

в) Индустријализму 

г) Колонијализму 

 
145. Цивилизацију одликује: 
а) Проналазак писма 

б) Проналазак точка 

в) Употреба парне машине 

г) Монотеизам 

 
146. Став да је цивилизација у основи 
наднационална творевина изрекао је: 
а) Морен 

б) Милс 

в) Кребер 

г) Клосковска 

 
147. На истородности ума дивљих и 
цивилизованих људи инсистирао је: 
а) Клод Леви-Строс 

б) Леви Брил 

в) Анри Франкфорт 

г) Маргарет Мид 

 
148. Да је разлика између ума дивљака 
и цивилизованих људи непремостива 
сматрао је: 
а) Клод Леви-Строс 

б) Леви-Брил 

в) Анри Франкфорт 

г) Маргарет Мид 

 
149. Процесом транскултурације се 
означава: 
а) Када се две различите културе нађу у 

трајнијем међусобном додиру 

б) Доминација једне културе над другом 

в) Егзистенција различитих култура без 

икаквог међусобног утицаја 

 
150. Како наднационални појам културе 
назива Сорокин: 
а) Цивилизација 

б) Глобализам 

в) Суперсистем 

г) Космополитизам 

 
151. А. Коен је увео термин: 
а) Цивилизације 

б) Културације 

в) Субкултуре 

г) Евроцентризма 

 
152. Да у свакој друштвеној заједници 
постоји духовна и световна сфера 
установио је: 
а) М. Елијаде 

б) Б. Малиновски 

в) Л. Колаковски 

г) В. Чајкановић 

 
153. Психоаналитичка теорија тумачи 
религију полазећи од: 
а) Електриног комплекса 

б) Мита о Еру 

в) Едиповог комплекса 

г) Мита о Сизифу 

 
154. Који је мислилац однос врача и 
људи упоредио са односом болесника и 
његовог лекара: 
а) Вебер 

б) Морган 

в) Строс 

г) Диркем 

 
155. Култ би се могао одредити као: 
а) Обожавање духова предака 

б) Обожавање бића из природе 

в) Обожавање бића из природе и духова 

предака 

г) Идолопоклонство 

 
156. Како се зове тајна сила која 
повезује све предмете и бића у природи: 
а) Јин 

б) Јанг 

в) Логос 

г) Мана 

 
157. Опажајно мишљење или мишљење 
у сликама, Лисјен Леви-Брил назива: 
а) Пред-логичним 

б) Над-логичним 

в) Логичним 

г) Алогичним 

 
158. Дело "Златна грана" написао је: 
а) Симо Тројановић 

б) Џемс Фрејзер 

в) Клод Леви.Строс 

 

159. Према магијском веровању добри 

дух се назива: 

а) Талисман 

б) Фетиш 

в) Маниту 
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г) Таласон 

 
160. Начелом "део се узима уместо 
целине", може се изразити: 
а) Функција рационалног мишљења 

б) Функција опажајног мишљења 

в) Интуитивно мишљење 

г) То је логичка грешка 

 
161. Тотемизам је распрострањен у: 
а) Друштвима у којима постоји култ природе 

б) Друштвима у којима постоји култ предака 

в) Савременом друштву 

 
162. Култ природе обележава: 
а) Анимизам 

б) Тотемизам 

в) Рационализам 

г) Натуризам 

 
163. Старим Словенима је природни 
храм: 
а) Буква 

б) Јасен 

в) Храст 

г) Глог 

 
164. Отац и син из Старог завета који 
учествују у "игри" жртвовања: 
а) Аврам и Исак 

б) Јаков и Исав 

в) Адам и Каин 

г) Адам и Авељ 

 
165. Идеју да је мит мање-више 
брижљиво изабрано рухо за апстрактну 
мисао, изразио је: 
а) Ниче 

б) Елијаде 

в) Петровић 

г) Франкфорт 

 
166. Малиновски је утврдио да митови 
настају као последица: 
а) Незнања људи 

б) Незрелости људи 

в) Да прикрију извесне недоследности у 

историјском догађању 

г) Потребе људи да верују у нешто 

 
167. Од мита се највише удаљава: 
а) Поезија 

б) Басна 

в) Бајка 

г) Легенда 

 
168. Шта је садржај мита о Адаму и 
Еви: 

а) Човекова похлепа 

б) Човекова незахвалност 

в) Губитак бесмртности 

 
169. Аполонијски култ одликује: 
а) Рационалност 

б) Нагони 

в) Аскетизам 

 
170. Дионизијски култ одговара оним 
философским оријентацијама које 
наглашавају: 
а) Антрополошка питања 

б) Етичко-морална 

в) Космогонијска 

 
171. Орфички култ наглашава: 
а) Вредност тела 

б) Божански карактер душе 

в) Хармонију између тела и душе 

 
172. Монотеистичке религије су 
настајале у периоду: 
а) Од 14.в. пре Христа до 2.в.после Христа 

б) Од 6.в. пре Христа до 7.в. после Христа 

в) Од 5.в. пре Христа до 1.в. после Христа 

 
173. Ционизам означава: 
а) Покрет који тежи повратку Јевреја у 

њихову домовину 

б) То је фундаментализам код Јевреја 

в) Покрет усмерен против Хришћана 

г) Околина тврђаве на брегу код Јерусалима 

 
174. Циљ рабинског јеврејства је: 
а) Обнова верског живота 

б) Обнова верског живота без храма 

в) Обнова верског живота са храмом 

г) Просвећење Јевреја 

 
175. Нови Завет је настао: 
а) Од 30. до 120.г.н.е. 

б) Од 576. до 470.г.н.е. 

в) После Христове смрти 

 
176. За званичну државну религију 
Хришћанство је признато: 
а) 395.г.н.е. 

б) 313.г.н.е. 

в) 450.г.н.е. 

 
177. "Верујем да бих разумео"- рекао 
је: 
а) Тертулијан 

б) Августин 

в) Анселмо Кентерберијски 

г) Тома Аквински 
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178. Црква је: 
а) Институционализована вера 

б) Грађевина попут других 

в) Место где се људи окупљају 

г) Заједница свих људи 

 
179. Евхаристија означава: 
а) Обредно једење хлеба и пијење вина 

б) Баханалије у част бога Баха 

в) Свршетак школовања 

г) Испит који полажу будући супружници 

пред свештеником 

 
180. У православној теологији однос 
између Бога-оца, сина и светога духа се 
тумачи као: 
а) Суштинско јединство 

б) Као несливено јединство 

в) Као три Бога одвојена један од другог 

 
181. До раскола унутар хришћанске 
цркве је дошло: 
а) 381. 

б) 867. 

в) 1054. 

 
182. Покрет реформације у католичкој 
цркве предводио је: 
а) Мартин Лутер Кинг 

б) Мартин Лутер 

в) Паул Тилих 

г) Абелар 

 

183. Протестанти се разликује од 

римокатолика по томе што: 

а) Негирају значај литургије 

б) Не прихватају иконе 

в) Одбацују врховну власт папе и одлуке 

црквених сабора 

г) Више се позивају на Јеванђеља 

 
184. Иконокластичка криза је настала: 
а) Између католика и протестаната поводом 

тумачења Библије 

б) Између православних и католика око 

тумачења Свете Тројице 

в) У вези са проблемом да ли у цркви треба 

користити иконе, слике и кипове 

 
185. Врховно божанство Срба у тренутку 
примања хришћанства био је: 
а) Дајбог 

б) Громовник Илија 

в) Перун 

г) Ант 

 
186. По степену обавезности најстроже 
су: 

а) Правне норме 

б) Моралне норме 

в) Обичајни прописи 

 
187. По дужини трајања најтврдокорније 
су: 
а) Правне норме 

б) Моралне норме 

в) Обичајни прописи 

 
188. Став да је грађанска класа од свих 
класа највише фаворизовала утилитарни 
морал изрекао је: 
а) Маркс 

б) Гурвич 

в) Ђурић 

г) Хегел 

 
189. Стваралачки морал на уметнички 
начин уобличио је: 
а) Ниче у "Тако је говорио Заратустра" 

б) Есхил у "Окованом Прометеју" 

 в) Софокле у "Антигони" 

г) Ковачевић у "Професионалцу" 

 
190. Начело "Знање је моћ" исказао је: 
а) Декарт 

б) Бекон 

в) Спиноза 

г) Тесла 

 
191. Да култура служи друштву као 
заштита, идеја је: 
а) Хумболта 

б) Хјума 

в) Хаузера 

г) Хајдегера 

 
192. Масовну културу одликује: 
а) Регионализам 

б) Локализам 

в) Космополитизам 

 
193. У фази инкултурације личност се 
према постојећој култури односи: 
а) Конформистички 

б) Неутрално 

в) Активно 

 
194. "Количина свега што једна особа 
прима од своје културе је толико велика 
да се чини као да је он само примерак 
своје културе"- рекао је: 
а) Кребер 

б) Малиновски 

в) Вајт 
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195. "Да човек истински производи тек 
када је ослобођен непосредне физичке 
принуде"- идеја је: 
а) Хегела 

б) Маркса 

в) Ничеа 

г) Хајдегера 

 
196. "Човек је једино биће које није, 
већ постаје личност"- мисао је: 
а) Сартра 

б) Голубовићеве 

в) Камија 

г) Кребера 

 
197. Личност као највиша вредност- 
садржај је философског правца: 

а) Егзистенцијализма 

б) Персонализма 

в) Марксизма 

г) Позитивизма 

 
198. Дело "Имати или бити" написао је: 
а) Фројд 

б) Морен 

в) Фром 

г) Маркузе 

 
199. Дело "Дух времена" написао је: 
а) Фројд 

б) Морен 

в) Фром 

г) Маркузе 
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Питања из социологије (1) 

1. Савремени глобални процес узајамног повезивања и уједначавања разних друштава и 

култура на светском плану означава се као                , 

а њега најцеловитије проучава 

 

2. Зашто се каже да је социологија наука друштвене кризе? 

 

 

 

3. Рајт Милс је сматрао да је  

главно мисаоно оруђе за објашњење и разумевање савремених облика друштвеног живота 

 

4. У сваком од проблема Милс је разликовао два плана: 

а) 

б) 

 

5. О социологији у новом кључу, која разоткрива скривену истину о човековој друштвености 

говоре 

 

6. Социолог      је разликовао манифестне и латентне функције 

друштвених установа ? 

 

7. У социолошки појам друштва укључени су 

 

 

 

8. Друштвена појава се подједнако односи на 

 

 

9. Друштвена појава се може дефинисати као 

 

 

10. У оквиру досадашње социологије разликујемо два сазнајна плана: 

 

 

11. Макросоциологија се усредсређује на 

 

12. Микросоциологија проучава 

 

13. Сазнајни задатак социологије је  

 

 

14. Језички прецизан и логички исправан став о објективно постојећим, општим и нужним, 

суштинским везама међу друштвеним појавама, назива се 

 

15. Основна функција социолошких закона је  

 

16. У савременој социологији најутицајнија је     теорија 

 

17. Функционализам се најпре афирмисао у        науци 

 

18. Камен темељац функционализма формулисао је  

и гласи 
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19. Главни заговорник системске теорије у социологији је  

 

20. Социолошка теорија система прати     теорију, а њено 

главно методолошко средство је 

 

21. Критичка теорија друштва заснива се на  

 

 

22. Заговорници критичке социологије су 

 

23. Веберов феноменолошки приступ је познат као 

 

24. Феноменолошки приступ је присутан и у   

 

25. Основни друштвени и културни процес којим се одвија посредовање између човека и 

природе је  

 

26. Најважнија врста друштвеног деловања је  

 

27. Свесно сврсисходно деловање којим човек производи себе као културно и историјско биће 

јесте        схватање рада 

 

28. Производња материјалних добара и професионална друштвена делатност којима се 

задовољавају основне потребе друштва је      схватање рада 

 

29. Главна обележја професионалног рада су: 

а) 

б) 

 

30. Да се лукавством ума кроз царство нужности стиже до царства слободе сматрао је  

 

 

31. Значај поделе рада међу првима је уочио 

 

32. Историјски гледано подела рада се заснива на  

 

 

33. Са становишта обима поделу рада можемо да изразимо као  

 

 

34. Техничка подела рада је настала са појавом 

 

35. Шта је друштвена производња ? 

 

 

 

36. Производни односи су: а) непосредни чинилац производње 

                                               б) важан услов производње 

 

37. Најзначајнији од свих производних односа су  

 

38. Јединство производних снага и производних односа марксисти називају 
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39. Ефикасност савременог менаџмента почива на 

 

 

40. Разлика између лидера и менаџера је  

 

 

41. У досадашњој историји постојала су два основна облика друштвене репродукције:  

а) 

б)   

 

42. Натурални облик доминира у     друштву, а робни облик се 

јавља са 

 

43. Роба има два својства: 

а) 

б) 

 

44. Основни економски закон је  

 

45. Његов смисао је у  

 

 

46. Закон понуде и потражње утиче на      робе  

 

47. Најпростији облик размене је  

 

48. Новчани облик размене настаје када 

 

49. Као мера вредности новац служи тако што је  

 

 

50. Као средство промета новац је  

 

51. Основне врсте новца у оптицају су 

 

52. Кретање новца на тржишту зове се  

 

53. Појава обезвређивања новца назива се      , а појам се 

почео користити после  

 

54. Новац као платежно средство служи као 

 

55. Новац као благо служи 

 

56. Светски новац је настао појавом 

 

57. За социологију је битно да су сви облици вредности и функције новца само 

 

 

58. Књигу "Филозофија новца" написао је 

 

59. Природа најнепосредније утиче на  

сфере друштва 
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60. Значај природног простора на организацију друштва истицали су  

 

 

61. Природни чиниоци, по правилу, делују     на друштво 

 

62. Који српски научник је рекао да је судбина Срба одређена чињеницом да су они саградили 

кућу на друму ? 

 

63. Оптималан је онај душтвени развој који 

 

 

64. Такав развој у екологији се назива 

 

65. Наука о становништву је  

 

66. У односу на социологију она је       наука 

 

67. Демографски развитак чине две врсте кретања: 

а) 

б)  

     Морталитет 

 

68. Наталитет је је 

     Фертилитет је 

 

69. Вечити закон становништва ја формулисао је  

 

70. Апокалиптичко гледање на демографски развој назива се  

 

71. Популациона политика је скуп мера 

 

 

72. Бела куга је појава 

 

73. Према технолошком критеријуму досадашња историја се може поделити на  

 

 

74. Нова зелена револуција је    

 

75. Најважнија својства постиндустријског друштва сликовито је представио 

 

 

76. Основно гесло присталица друштвених покрета за заштиту природе је  

 

 

77. Становиште људске екологије формулисали су представници чикашке школе 

  

 

78. Структура је исто што и:  а) збир елемената из којих се састоји нека целина 

б) скуп елемената и правила њиховог повезивања у целину 

в) правила по којима се елементи повезују у целину 

 

79. Појму друштвене структуре сродан је појам 
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80. Глобално друштво је 

 

81. Функционална диференцијација је израз       у друштву 

 

82. Да би неко конкретно друштво имало глобални карактер, неопходно је да има следеће 

функције: 

 

 

83. У каквом односу се налазе ове друштвене функције? 

 

 

84. Хоризонтална димензија друштвене структуре се означава као             , 

а изражава се појмом 

 

85. Главна аналитичка категорија функционалне анализе је 

 

86. Она је погодна и за 

 

87. Вертикална хијерархијска димензија се огледа у  

појединих друштвених улога према њиховом значају  

 

88. За појединца је од свих друштвених улога најважнија 

 

89. Друштвени положај је 

 

90. Друштвена моћ и углед су изразито     категорије 

 

91. Просторна димензија друштвене структуре је значајна не само као територија већ и као 

 

 

92. Урбани производ је типичан производ 

 

93. Главни елементи просторне структуре друштва су 

 

 

94. Историјска димензија друштвене структуре огледа се у њеном трајању, али и у  

 

 

95. Главни елементи сваког глобалног друштва су 

 

 

96. У делу "Студије о човеку", Ралф Линтон је сматрао да су статус и улога:  

а) нераздвојни 

б) различити 

в) супростављени 

 

97. Друштвене групе могу да буду међусобно повезане: 

 

 

98. Наведи статусне, функционалне, сродничке...групе: 

 

 

 

99. Према степену присности групе се деле на: 
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100. Појам заједнице први је детаљније образложио 

 

101. Породица је 

 

 

102. Брак се одређује као 

 

103. Полигамија је 

 

104. Полигинија је  

 

105. Полиандрија је  

 

106. Према начину успостављања брак може бити 

 

 

107. Обичајни брак је карактеристичан за      друштво 

 

108. Црквени брак се заснива пред 

 

109. Грађански брак постаје са 

 

110. Фактички се назива и  

 

111. У савременом друштву родитељска улога је одређена 

прописима 

 

112. Наведи врсте сродстава: 

 

 

113. Једна од првих универзалних друштвених норми који разликује људску групу од чопора је: 

 

 

114. Према начину рачунања сродства разликују се два типа породичних односа: 

 

 

115. Социолошки важна особина брака и породице по којој се они разликују од других 

друштвених установа јесте 

 

116. Биолошку основу породице чине 

 

117. Друштвене функције породице зависе од 

 

118. Једна од најтрајанијих друштвених функција породице је 

 

119. Породица као потрошачка скупина назива се  

 

120. Сељачко газдинство је главна производна скупина у           друштву 

 

121. Традиционална породица се разликкује од модерне по 

 

 

122. Најважнији друштвени облик глобалне људске скупине у досадашњој историји су 
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123. Најважније обележје по којима се разликују етничке заједнице је 

 

124. У свету је највећа групација       језика и народа 

 

125. Етничке заједнице су глобалне друштвене скупине које имају следеће одлике: 

 

 

126. Сродство као друштвена категорија представља својство етничких заједница као што су 

 

 

127. Глобалност етничких заједница се огледа у 

 

128. Пренаглашавању биолошких основа етничких заједница допринеле су   

   теорије у социологији 

 

129. Типичан пример расистичких теорија је идеологија 

 

130. Организација власти у племену је 

 

131. Етничке заједнице првих цивилизованих друштава су 

 

132. Основни историјски услов настанка неког народа је 

 

133. Све етничке заједнице у својој етногенези теже националној самосвојности у облику 

 

 

134. Нације настају у оквиру 

 

135. Термин нација има исто значење као и грчка реч   или српска реч 

 

 

136. Национални препород европских народа одвијао се у условима  у  веку. 

За њега се каже да је био век 

 

137. Главни социолошки постулат рационалне организације национално мешовитих друштава 

исказује се у правилу 

 

 

138. Који су главни извори и облици друштвених неједнакости? 

 

 

 

139. Шта је својина ? 

 

 

140. Групна својина има два историјска облика: а) 

                                                                                  б) 

 

141. Према објекту поседовања својина може бити:а)   

                                                                             б) 

 

142. Шта је друштвена моћ ?  

 

143. За модерна друштва је типичан монопол на    као главни извор 

друштвених неједнакости 
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144. Најстарији вид друштвене моћи је 

 

145. Пресудан извор моћи у сталешком друштву је 

 

146. Да култура неизоставно мора да обухвати и а) човеков рад и б) породичне дужности, али и 

в) духовне вредности и г) доколицу сматрао је 

 

147. Да је човек биће које активно учествује у свему што представља стваралаштво у природи, 

историји и у духовном животу, говорио је 

 

148. "Симболи стичу своје значење тако што им га људи произвољно намећу" - то је рекао: а) 

Џон Лок; б) Лесли Вајт; в) Ернст Касирер; г) Б.Малиновски 

 

149. У француској и енглеској традицији култура и цивилизација имају а) истоветно значење; б) 

различито значење 

 

150. Теорије по којој између цивилизација и народа постоје непремостиве разлике називају се : 

а) национализам; б) расизам; в) шовинизам 

 

151. "Ритуал изражава психички, друштвени и религиозни свет својих учесника"-то је рекао: 

 а) Елијаде; б) Малиновски; в) Шушњић 

 

152. За обред су карактеристичне активности које се: 

а) врше с времена на време 

б) континуирано 

в) у тачно одређеним временским размацима 

 

153. Да је за култне активности карактеристично поновно успостављање изгубљене животне 

заједнице између људи и божанстава сматрао је: а) Фрејзер; б) Диркем; в)Тилих 

 

154. По мишљењу                                   појам религије обухвата магију, 

тотемизам, фетишизам, натуризам, анимизам, политеизам и моноте 
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Контролна питања из социологије (2) 

1. Израз религија води порекло од 

 

2. Психоаналотичка теорија тумачи религију полазећи од 

 

 

 

 

3. Одреди разлике измећу магије и религије  

 

 

 

 

4. Појаву универзалних монотеистичких религија омогућио је 

 

 

 

5. Сотериологија је  

 

6. Хришћанска света књига зове се     и састоји се од 

 

 

7. Основни смисао Новог Завета је 

 

8. Када је хришћанство постало религија равноправна са другим религијама у римском 

царству? 

 

9. Зашто је римској власти одговарала вера као што је била хришћанска? 

 

 

 

10. У религијском смислу вера је 

 

11. Однос између филозофије и теологије у средњем веку био је заснован на 

 

 

12. Коначно отцепљење источног од западног хришћанства одиграло се 

  

13. Католичко тумачење догме о Светом Тројству почива на  

 

 

14. Термин katolikon на грчком значи 

 

15. Католичку цркву посебно одликује 
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Контролна питања из социологије (3) 

1. Социолошко објашњење настанка религије почива на 

 

 

2. Заједнички именитељ магије и религије је  

 

 

3. Основне разлике између монотеистичких и политеистичких религија су 

 

 

 

4. Који су пророци утемељили монотеистичке религије? 

 

 

5. Eshaton је учење о 

 

6. Христос је    превод    речи 

 

7. Највиша морална свест до које су дошли Јевреји по Старом Завету може се изразити 

 

 

8. Званична верзија Новог завета уобличена је тек у 5.веку. Зашто? 

 

 

 

9. Које година је хришћанство постало државана религија? 

 

10. Који је нови закон Христос донео људима ? 

 

 

11. Црква је 

 

12. Вера у филозофском смислу је  

 

 

13. Основна теолошка разлика између источног и западног хришћанства је у 

 

 

14. Термин ortodoksan на грчком заначи 

 

15. Тумачење спорних верских питања обавља се у католичкој цркви на 

а у православној на 
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Контролна питања из социологије (4) 

1. У чему се састоји смисао мита о избавитељу ? 

 

 

 

 

2. Милост Бога може задобити појединац уколико 

 

 

3. У католичком тумачењу троједног Бога реч је о 

природи Христа 

 

4. На чему се заснива просветитељска критика религије ? 

 

 

5. Које проблеме решава човек извођењем магијског ритуала ? 

 

 

6. Зашто се велике светске монотеистичке религије називају и откривеним ? 

 

 

7. Најзначајнији део Новог Завета је     и он представља 

 

8. Протестантске религије разликује од римокатоличке и православне 

 

 

 

9. Израз секта означава 

 

10. Хришћанство се код нас развијало ослањајаћи се 
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Контрола питања из социологије (1) 

1. Полагање права на монопол истине својствено је свим универзалним монотеистичким 

религијама осим 

 

 

2. Протестантске цркве се разликују од римокатоличке 

 

 

 

3. На чему се заснива социолошко објашњење религије ? 

 

 

 

 

 

4. Зашто је Исуса Христа ухватила и осудила римска власт ? 

 

 

 

 

5. Шта изражава религијски чин ? 

 

 

6. Када су настајале монотеистичке религије ? 

 

7. Какав је однос према власти имало хришћанство у почетку и чији је положај оно јасно 

одредило ? 

 

 

8. Најважнији чин литургије је     и означава 

 

 

9. У Православној цркви се наглашава лик Христа као 

 

10. У односу на Закон правде Закон љубави је  
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Питања из социологије (2) 

1. Наведи главна питања на која покушава да одговори социологија проучавајући људско 

друштво ? 

2. Шта је глобално друштво ? 

3. Шта обезбеђује производно-репродуктивна, регулативно-управна и културно-духовна 

функција друштва и ко је остварује ? 

4. Наведи основна функционална подручја сваког глобалног друштва. 

5. Шта је друштвена улога ? 

6. Друштвена улога је главна категорија за     анализу друштва. 

7. Шта можемо да уочимо као правило душтвених односа на вертикалној равни структурне 

анализе ? 

8. Који су главни елементи структуре сваког друштва ? 

9. Које је типове повезивања људи разликовао Ф. Тенис ? 

10.  Шта је друштвена структура ? 

11.  Зашто се каже да је породица основна ћелија друштва ? 

12.  Какав може бити брак у зависности од начина уређивања односа међу супружницима ? 

13.  На чему се заснива сродство ? 

14.  Наведи друштвене функције породице ? 

15.  У чему је суштина традиционалне породице ? 

16.  Формулиши основне услове настанка једног народа ? 

17.  У каквим условима се одвијао национални препород европских народа ? 

18.  У каквим социјалним односима настаје национализам ? 

19.  Шта условљава главне класно-слојне разлике разлике у друштву ? 

20.  Шта је својина ? 

21.  Како се изводи класификација својинских облика ? 

22.  У чему се састоји проблем државне својине ? 

23.  Наведи основно правило економског живота у савременом друштву у погледу 

својинских односа ? 

24.  Шта је друштвена моћ ? 

25.  На чему се темељи функционална моћ ? 

26.  На чему се темељи статусна моћ ? 

27.  Наведи главни извор друштвених неједнакости типичних за модерно друштво ? 

28.  Који је најраширенији облик моћи у савременом друштву ? 

29.  У чему је суштина манипулативне моћи ? 

30.  Која су два основна приступа проучавању вертикалне структуре друштва и на чему се 

они заснивају ? 

31.  Који су оперативни модели вертикалне структуре друштва ? 

32.  Наведи најраширенији модел вертикалне структуре друштва у савременој социологији и 

ко га је засновао ? 

33.  Одреди основне димензије раслојавања друштва ? 

34.  Шта је кључни појам стратификационог модела друштва ? 

35.  Формулиши теоријски, методолошки и идеолошки приговор стратификационом моделу? 

36.  Зашто је код нас вертикална скала стратификације проблематична и више 

претпостављена него истраживањем потврђена ? 

37.  Шта је основни услов настанка класа ? 

38.  Шта је непосредни узрок који производи и одржава класе у друштву ? 

39.  Који се приговори упућују класно-конфликтном моделу друштвене структуре ? 

40.  У чему је особена нова менаџерска класа ? 

41.  Које је кључно питање елитистичког приступа вертикалној структури друштва ? 

42.  На чему се темељи конзервативно схватање елита ? 

43.  Чему се супротставља основни став конзервативне теорије елита ? 

44.  Која је главна слабост конзервативне теорије елита ? 

45.  Како критичка теорија елита тумачи извор моћи у друштву ? 
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46.  У чему се такав приступ разликује од класно-конфликтног ? 

47.  Како либерално схватање елита тумачи њихову моћ ? 

48.  У чему су либералне црте овог становишта ? 

49.  Либерално схватање елита је сродно    моделу вертикалне структуре 

друштва. 

50.  Шта су друштвене установе ? 

51.  Одреди елементе у структури сваке друштвене установе ? 

52.  Шта је потребно за ефикасно фукционисање друштвених установа ? 

53.  Шта су друштвене организације ? 

54.  Који су основни елементи сваке друштвене организације ? 

55.  Који је закон формулисао Роберт Михелс и у чему се он састоји ? 

56.  Шта је политика ? 

57.  На чему се заснивала политика код старих Грка ? 

58.  Како су називани грађани који су сами себе изопштили из јавног живота ? 

59.  Који се мислилац сматра оснивачем модерне политичке науке и како се зове његово 

најпознатије дело. 

60.  На чему се заснива идеологија грађанског либерализма ? 

61.  У чему се састоји основна улога државе ? 

62.  Наведи основне елементе у структури сваке државе ? 

63.  Шта је имало за циљ теолошко схватање државе ? 

64.  Које су основне идеје уграђене у теорију друштвеног уговора ? 

65.  Како настаје држава по теорији силе ? 

66.  Какво је схватање државе претпостављено у класној теорији ? 

67.  Изврши типологију држава у зависности од облика владавине, карактера унутрашњих 

односа, по структури и према историјском критеријуму ? 

68.  Који је мислилац обновио Аристотелову идеју о потреби ограничења сваке власти и на 

који начин ? 

69.  Наведи најтипичније облике новијег тоталитаризма ? 

70.  Шта је право ? 

71.  Формулиши све врсте друштвених норми ? 

72.  Формулиши један древни правни принцип ? 

73.  Који документи у нас означавају зачетке јављање правне свести ? 

74.  Формулиши три могућа приступа бирократији ? 

75.  Како је Маркс приказао бирократију ? 

76.  О каквом типу бирократије говори Вебер ? 

77.  Шта се назива Паркинсоновим законом ? 

78.  Шта су политичке странке ? 

79.  Када су оне постале могуће у историјском смислу ? 

80.  Каква је улога опозиције у политичком животу ? 

81.  Наведи основне функције пол.странака у друштву ? 

82.  Шта се показује као социолошка законитост у области политике ? 

83.  Које битне елементе садржи организациона структура сваке странке ? 
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Питања из социологије (3) 

1. За      важи правило да је дозвољено само оно што је прописано 

 

2. У поређењу са обичајима моралне радње су 

 

 

3. По дужини трајања најтврдокорније су 

 

4. Нужан услов да би једна радња била морална је  

 

 

5. Најраширенији тип морала у савременом друштву је  

 

6. Обичајне норме се одржавају 

 

 

7. Када ћемо за неког човека рећи да се понаша у сагласности са врлинима 

 

 

8. Стваралачки морал је на уметнички начин уобличен у делу    , а 

добар пример утилитарног морала у нашој књижевности дат је у 

 

 

9. Обичаји су 

 

 

 

10. Позитивене стране утилитарног морала су 
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Питања из социологије (4) 

1. Која својства су заједничка утилитарном и нормативном моралу ? 

 

 

2. Као морални могу се означити само они поступци  

 

 

3. Обичаје људи упражњавају 

 

 

4. Филозоф који је засновао строгу, ригорозну, али ипак хуманистички усмерену етику био је  

 

 

5. Правним нормама се остварују       

 вредности 

 

6. Основно опредељење стваралачког морала је 

 

 

 

7. Традиционални морал се заснива на 

 

 

 

8. За утилитарни морал главно добро је 

 

 

9. Шта су обичаји ? 

 

 

10. Приликом промене власти најпре се уводе     норме 
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Тест из социологије (1) 

1. Култура се односи: а) искључиво на област морала, уметности, науке и филозофије 

                                 б) на све творевине човека 

                                 в) на гајење биљака 

                                 г) на неговање људског духа 

 

2. Наведи примере из свакодневног живота који имају карактер: 

                                а) културних појава 

                                б) супкултурних појава 

                                в) контра-културних појава  

 

3. Шта означава термин civis: 

                                а) слободног грађанина 

                                б) слободног човека 

                                в) слободног сељака 

                                г) космополиту 

 

4. Цивилизацију одликује: 

                               а) проналазак точка 

                               б) монотеизам 

                               в) проналазак писма 

 

5. Свака национална култура представља целину састављену од следећих елемената: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

 

6. Масовну културу одликује: локализам, патриотизам, космополитизам, шовинизам (подвуци 

тачан одговор). 

 

7. Главни лајтмотив масовне културе су: 

                            а) борба за опстанак 

                            б) социјални статус, престиж 

                            в) срећа, љубав 

                            г) мржња, забава 

 

8. Кич има ружичасту будућност зато што је 

  

 

9. Наведи пример кича из религијског живота: 

 

 

10. Појам кича је настао у: а) Немачкој 

б) Енглеској 

в) Србији 

г) Баварској 
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Тест из социологије (2) 

1. Термин култура међу првима је употребио: 

а) Сенека 

б) Сократ 

в) Цицерон 

г) Аристофан 

 

2. Наведи примере из свакодневног живота који имају карактер: 

а) културне појаве 

б) супкултурне појаве 

в) контра-културне појаве 

 

3. У каквим светско-историјским условима настаје термин цивилизација: 

а) империјализму 

б) глобализму 

в) колонијализму 

г) индустријализму 

 

4. Међусобни додири двеју култура у социологији назива се: 

 

5. Масовна култура се одликује: 

а) непоновљивошћу 

б) креативношћу 

в) елеганцијом 

г) репродукцијом 

 

6. Наведи две битне одлике кича: 1. 

2. 

 

7. За кич се каже да је тоталитаризам без насиља зато што  

 

  

 

8. Дело "Кич-уметност среће" написао је 

 

9. Разлика између кича и шунда је  

 

 

10. Наведи примере кича из научног живота 
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