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 ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА ЉУД СКОГ РА ДА 
ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА НО ВОГ ДО БА

Ре зи ме 
Са вре ме но до ба, од но сно ин ду стриј ско дру штво, уте ме ље но 

на људ ским сло бо да ма и пра ви ма, ви ше стра нач кој пар ла мен тар ној 
де мо кра ти ји и тр жи шној утак ми ци, до не ло је су штин ске про ме не 
у при ро ди, ка рак те ру, са др жа ју и на чи ну људ ског ра да, ста вља ју-
ћи пред ети ку и фи ло зо фи ју људ ског ра да чи тав низ иза зо ва. Но ви 
на чин про из вод ње не ути че са мо на људ ски рад, као про цес ства-
ра ња ма те ри јал них и ду хов них до ба ра, већ ме ња це ло куп ни на-
чин жи во та, од но се ме ђу љу ди ма, си стем дру штве них и мо рал них 
вред но сти. Сва ко днев ни људ ски жи вот до би ја но ве са др жа је, али 
и но ву струк ту ру. До ла зи до ја сног и ви дљи вог раз два ја ња рад ног 
и не рад ног де ла да на, Рад се из до ми нант но по љо при вред не про-
из вод ње у ко јој је рад на и исто вре ме но жи вот на сре ди на при ро да, 
пре ме шта у за тво ре ни про стор ин ду стриј ских по го на, ус по ста вља 
се тех нич ка по де ла ра да и рад се све ви ше спе ци ја ли зу је, од но сно 
пар ци ја ли зу је. Што је од по себ не ва жно сти, до ла зи до из у зет но 
ве ли ке ди на ми ке про ме на у обла сти људ ског ра да. Мо же се сло-
бод но ре ћи, да је упра во та ди на ми ка про ме на, ак ту е ли зо ва ла ста ра 
и отво ри ла чи тав низ но вих пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског 
ра да. 
Кључ не ре чи: људ ски рад, ети ка, фи ло зо фи ја, са вре ме но ин ду стриј ско 

дру штво, уни вер зал ност, исто ри ја, хри шћан ство, људ ске 
сло бо де и пра ва. 
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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ - ЉУД СКИ РАД 

У ВРЕ МЕН СКОЈ ДИ МЕН ЗИ ЈИ

Људ ски рад про у ча ва ју го то во све дру штве не на у ке – со ци-
о ло ги ја, еко но ми ја, пра во, исто ри ја, пси хо ло ги ја и др., из раз ли-
чи тих угло ва, али са мо за јед но, кроз ин те грал ни при ступ мо гу да 
на ђу од го во ре на пи та ња су шти не људ ског ра да. То про ис ти че из 
сло же но сти, ди на мич но сти и про мен љи во сти људ ског ра да, стал-
ног ме ња ња ње го вих са др жа ја, по јав них об ли ка, али пре све га из 
чи ње ни це да рад пред ста вља су штин ску епи сте ми о ло шку од ред-
ни цу сва ког људ ског би ћа по је ди нач но и људ ске за јед ни це у це ли-
ни. Ме ђу тим, све по ме ну те и дру ге дру штве не на у ке по је ди нач но 
има ју огра ни че ну моћ, спо зна ва ју ћи са мо по је ди не сег мен те људ-
ског ра да и њи хо ве функ ци о нал не ве зе, што ни у ком слу ча ју ни је 
до вољ но за раз у ме ва ње су шти не, људ ског сми сла и из вор не по-
кре тач ке сна ге људ ског ра да. Чак шта ви ше, про у ча ва ње људ ског 
ра да је кроз исто ри ју, као и у са вре ме ном до бу, кон цен три са но на 
сам про цес ра да у ње го вој кон крет но сти, на еко ном ске ефек те, на 
од но се љу ди у про це су ра да и дру штве не од но се, до ми нант но кон-
фликт не ве за не за рас по де лу ре зул та та људ ског ра да.1) Кроз це ло-
куп ну исто ри ју на гла сак у про у ча ва њи ма људ ског ра да био је на 
ње го вом при нуд ном ка рак те ру, у сми слу про из вод ње ма те ри јал них 
до ба ра нео п ход них за би о ло шки оп ста нак чо ве ка, што је нај це ло-
ви ти је у ин тер ди сци пли нар ном еко ном ском, фи ло зоф ском и етич-
ком сми слу об ра дио Карл Маркс.2) у Све то, са мо још јед ном по-
твр ђу је да су дру штве не на у ке по је ди нач но и за јед но не моћ не, или 
бар има ју огра ни че ну моћ у про у ча ва њу људ ске су шти не ра да без 
фи ло зоф ског уте ме ље ња. Чи ње ни ца да број на са вре ме на про у ча-
ва ња људ ског ра да у вре ме ну у ко ме жи ви мо оста ју на по вр ши ни, 
мо ра се, по ред оста лог, схва ти ти као упо зо ре ње да сту ди је ра да не-
ма ју уоп ште, или не ма ју у по треб ној ме ри фи ло зоф ско уте ме ље ње. 

Ти ме се, не са мо пред на у ком, већ пред це ло куп ном ми са о-
ном и прак тич ном де лат но шћу љу ди отва ра пи та ње од но са људ-
ског ра да и фи ло зо фи је. При то ме, на мер но упо тре бља вам из раз 
„це ло куп на ми са о на и прак тич на де лат ност љу ди“, уве рен, да на у-
ка, не спо ре ћи при то ме њен сми сао и спо соб ност спо зна је су шти-
не при род них и дру штве них про це са, огром ну ства ра лач ку енер ги-
ју ко ју са др жи у се би, чи ње ни цу да пред ста вља јед ну од основ них 
1) Д. Ма рин ко вић „ О ства ра лач ком и кон фликт ном ка рак те ру људ ског ра да“ „Со ци о ло ги ја 

и еко но ми ја“ Збор ник Ин сти ту та дру штве них на у ка, Бе о град 2007

2) К. Маркс „Ка пи тал“, „Кул ту ра“ Бе о град 1969
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не по сред них по кре тач ких сна га са вре ме не ци ви ли за ци је, са ма за 
се бе, ни је до вољ на да до ве де до спо зна је су шти не људ ског ра да. 
За то се људ ски рад мо ра исто вре ме но по сма тра ти као по ли тич ка, 
еко ном ска, со ци јал на, фи ло зоф ска, етич ка, ре ли гиј ска ка те го ри ја. 
То зна чи да људ ски рад не ма са мо јед ну су шти ну, већ ви ше су шти-
на, из че га про ис ти че Де кар тов ска сум ња о то ме да ли је уоп ште 
мо гу ће до кра ја ра ци о нал но спо зна ти све на ве де не су шти не људ-
ског ра да, или ће део те су шти не увек и ис кљу чи во оста ти у сфе ри 
ира ци о нал ног.3)

Ако се фи ло зо фи ја де фи ни ше као „це ло ви та, ра ци о нал на, 
кри тич ка свест о нај оп шти јим за ко ни то сти ма кре та ња и раз во ја 
при ро де и дру штва“, он да то под ра зу ме ва да она гра ди це ло ви ту, 
ра ци о нал ну, кри тич ку свест о сва кој при род ној или дру штве ној 
по ја ви, као и ње ној по ве за но сти и усло вље но сти са дру гим по ја-
ва ма. На рав но, кре та ње и раз вој фи ло зо фи је кроз исто ри ју ни је 
пра ва, ста бил на ли ни ја. То, пре све га, усло вља ва ди на ми ка дру-
штве них кре та ња и про ме на, ко ја зах те ва стал но ре де фи ни са ње 
кључ них фи ло зоф ских, на уч них и етич ких ка те го ри ја. Пред на у ку, 
фи ло зо фи ју, ети ку, дру штве ну ми са о ну де лат ност у це ли ни то ста-
вља, но ви, мо жда нај ве ћи иза зов – тра га ње за трај ним, за јед нич-
ким вред но сти ма, ко је оп ста ју кроз це ло куп ни ток кре та ња људ ске 
за јед ни це кроз вре ме. По сма тра но кроз вре мен ску ди мен зи ју, не 
мо же се оспо ри ти да су ми са о ни, ства ра лач ки на по ри фи ло зо фи је 
би ли усме ре ни ка људ ском ра ду. Ме ђу тим, сло же на, про ти ву реч на, 
кон фликт на су шти на људ ског ра да, као да је из ми ца ла про ми шља-
њи ма фи ло зо фа и на уч ни ка, упо зо ра ва ју ћи на тај на чин, да по сто-
је ћи ми са о ни оквир од ре ђе не епо хе ни је био до вољ но ши рок, али и 
до вољ но ду бок, да би из ње га про ис те кла тра же на ви зи ја људ ског 
ра да. Та ко се тра га ње за су шти ном људ ског ра да, ве о ма че сто пре-
тва ра ло у отво ре ну или при кри ве ну игру све тло сти и сен ки. Да ли 
се у са вре ме ном до бу, по сле хи ља да го ди на тра га ња фи ло зо фи ја 
при бли жи ла спо зна ји фи ло зоф ске и људ ске су шти не ра да, са ко јим 
пре пре ка ма се нај че шће су о ча ва ла у том про це су и са ко ји ма се 
да нас су о ча ва. 

Раз ма тра ње фи ло зоф ских осно ва људ ског ра да исто вре ме но 
на ме ће пи та ње од но са фи ло зо фи је и људ ског ра да. У том по гле ду, 
ре ле вант не су сле де ће чи ње ни це. Пре све га, фи ло зо фи ја, као об лик 
дру штве не све сти и као вид ин ди ви ду ал не и дру штве не ак тив но-
сти та ко ђе пред ста вља об лик људ ског ра да, па се у том сми слу мо-
же ана ли зи ра ти од нос фи ло зо фи је за дру гим са др жа ји ма и об ли ци-
ма људ ског ра да. Ме ђу тим, по себ но тре ба из дво ји ти чи ње ни цу да 
3)  С. Бол чић „Свет ра да у тран сфор ма ци ји“, „Пла то“ Бе о град 2003
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фи ло зо фи ја као об лик дру штве не све сти и људ ски рад има ју исти 
из вор – то је уни вер зал ност људ ског би ћа. Људ ски ум и зна ње, спо-
соб ност спо зна је при ро де дру штва и са мо га се бе прак тич но не ма ју 
гра ни ца. Сва ки чо век се у том по гле ду мо же по сма тра ти као спе-
ци фич ни уни вер зум. Из те уни вер зал но сти људ ског би ћа на ста је 
фи ло зо фи ја.

СТВА РА ЛА ШТВО И ПРИ НУ ДА У ЉУД СКОМ РА ДУ

Људ ски рад је, исто вре ме но, из раз и из вор ства ра лач ке сна ге 
чо ве ка, и у тој ства ра лач кој мо ћи кон цен три са на је и са ма су шти-
на људ ског би ћа. Чо век сво ју уни вер зал ност, ко ја му да је сна гу и 
људ скост спо зна је у ду гом и сло же ном про це су. Та уни вер зал ност 
људ ског би ћа је стал но при сут на, као вер на сен ка, али је чо век, 
по је ди нац и људ ска за јед ни ца ве о ма че сто не пре по зна ју, или их 
се до бро вољ но или при нуд но од ри чу. Оно што је при то ме по ла-
зна од ред ни ца фи ло зо фи је људ ског ра да, је сте да чо век соп стве ну 
уни вер зал ност спо зна је кроз рад – ко ји је исто вре ме но на пор, ри-
зик, мо рал но ис ку ше ње, из вор стра хо ва и раз о ча ре ња, ве ро ва ња и 
на да, су о ча ва ње чо ве ка са при ро дом, или тач ни је ре че но су о ча ва ње 
два еле мен та при ро де – све сног и не све сног. Ако се, по ла зе ћи од 
то га, људ ска исто ри ја по сма тра као исто ри ја људ ског ра да, и у том 
кон тек сту од нос фи ло зо фи је и исто ри је људ ског ра да, он да се мо-
же за кљу чи ти да је зна тан део кон фли ка та био кон цен три сан око 
пи та ња уни вер зал но сти људ ског ра да. 4)

Вре мен ска ди мен зи ја је нео п ход на у тра га њу за фи ло зоф-
ским те ме љи ма и су шти ном људ ског ра да. Јер, тек у кре та њу кроз 
вре ме, у раз ли чи тим епо ха ма људ ске исто ри је, у раз ли чи тим дру-
штве ним окол но сти ма, на раз ли чи тим ни во и ма ми са о не и прак-
тич не де лат но сти чо ве ка, мо гу ће пре по зна ти и из дво ји ти кључ не, 
трај не, од ред ни це су шти не људ ског ра да, од но сно из во ри ства ра-
лач ке сна ге и људ ске су шти не ра да. Да би се то по сти гло, нео п-
ход но је људ ски рад про у ча ва ти на раз ли чи тим ни во и ма и са раз-
ли чи тих аспе ка та. За ус по ста вља ње и раз ви ја ње но ве фи ло зо фи је 
људ ског ра да и за спо зна ју су шти не људ ског ра да, ко ја је ши ра од 
ње го вог на уч ног про у ча ва ња, јед на од по ла зних осно ва је сте по де-
ла свих да се це ло куп но про у ча ва ње људ ског ра да, кроз це лу исто-
ри ју, и у са вре ме ном до бу од ви ја на два ни воа – на по јав ној рав ни 
и на ни во и ма ко ји ни су ви дљи ви део сва ко днев не прак се, али су 
4)  D. Bell  „The co ming of Post – in du strial so ci ety“, He i ne mann, Lon don 1973
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стал но при сут ни у об ли ку мо рал них ди ле ма, стра хо ва ња, на да ња, 
фи ло зоф ских и на уч них про ми шља ња. 

Ме ђу тим, оно што се до га ђа ло и што је би ло ви дљи во на 
по јав ној рав ни, ве о ма че сто је до ми ни ра ло, при кри ва ло и ишло у 
су прот ном сме ру у од но су на оно што чи ни су шти ну људ ског ра-
да. О то ме нај бо ље све до чи чи тав низ де фи ни ци ја људ ског ра да, 
ко је ма ње или ви ше успе шно осве тља ва ју по је ди не аспек те и ком-
по нен те људ ског ра да, али, све сно, или не све сно, не ула зе у об ја-
шње ње ње го ве су шти не. Про у ча ва ња људ ског ра да, са ста но ви шта 
раз ли чи тих на у ка (по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них), би ло је 
пре те жно или ис кљу чи во кон цен три са но на ње го ве по јав не, ути-
ли тар не об ли ке – раз вој но вих ала та, од но сно но вих тех но ло ги ја, 
уна пре ђи ва ње ин ди ви ду ал не про дук тив но сти, од но сно што ве ћег 
сте пе на ис ко ри шће ња рад не сна ге, про фе си о нал ног и струч ног 
обра зо ва ња, усло ва ра да и за шти те на ра ду, за ра да за по сле них, ме-
ђу људ ских од но са у ми кро рад ној сре ди ни, при сва ја ња и рас по де-
ле ма те ри јал ног и ду хов ног бо гат ства ство ре ног људ ским ра дом. 
То су, за пра во, сви они аспек ти људ ског ра да, ко ји рад по сма тра ју 
као еко ном ску ну жност, као услов би о ло шког оп стан ка по је дин ца 
и дру штва у це ли ни. Та ква усме ре ност на у ке пре ма по ме ну тим, 
ви дљи вим, кон крет ним, прак тич ним аспек ти ма људ ског ра да усло-
вље на је жи вот ним чи ње ни ца ма, од но сно по тре бом чо ве ка да ства-
ра ма те ри јал на до бра за соп стве ни оп ста нак и раз вој.

За про у ча ва ње и спо зна ју су шти не људ ског ра да, од но сно 
ње го вих трај них фи ло зоф ских и етич ких осно ва кроз исто ри ју, по-
треб но је људ ски рад и ње го ве ре зул та те по сма тра ти у кон тек сту 
ин ди ви ду ал них и дру штве них кон фли ка та, ко ји чи не до ми нант ни 
део исто ри је људ ског дру штва. Про у ча ва ју ћи исто ри ју људ ског 
дру штва као исто ри ју кон фли ка та, са ста но ви шта људ ског ра да, 
мо же се из дво ји ти не ко ли ко кључ них узро ка и пред ме та кон фли ка-
та, ко ји су трај но при сут ни кроз људ ску исто ри ју, у свим епо ха ма, 
у раз ли чи тим дру штве ним си сте ми ма и раз ли чи тим дру штве ним 
окол но сти ма. Исто ри ја људ ског ро да за по чи ње су ко би ма „кр ви и 
тла“, од но сно бор бом за би о ло шки оп ста нак у су ро вој и чо ве ка у 
ве ли кој ме ри не по зна тој при ро ди, бор бом за ста ни шта по ред ре-
ка, од но сно из во ра пит ке во де, ка сни је за плод не њи ве, па шња ке. 
Ка сни је се та бор ба на ста вља око шу ма, руд ни ка, наф те, дру гих 
при род них си ро ви на, ко је су нео п ход не у усло ви ма раз во ја но вих 
тех но ло ги ја, но вих на чи на про из вод ње и но вих по тре ба. За тим се 
под руч је дру штве них кон фли ка та по ме ра на те рен осва ја ња но вих 
тех но ло ги ја, раз во ја но вих про из во да, кре и ра ња но вих људ ских 
по тре ба, а ти ме и на чи на и са др жа ја људ ског жи во та и по ди за ња 
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ка па ци те та но вих тр жи шта, при че му се има ју у ви ду сва три сег-
мен та тр жи шне при вре де – тр жи ште ро ба, ка пи та ла и рад не сна ге. 
У са вре ме ном до бу те жи ште кон фли ка та кон цен три ше се на раз вој 
људ ских ре сур са, од но сно зна ња, про фе си о нал них и струч них ка-
па ци те та све та ра да. У све му то ме, ме ђу тим, пре по зна је се је дан 
за јед нич ки име ни тељ - пред мет кон фли ка та су у крај њој ли ни ји 
про цес, усло ви и ре зул та ти људ ског ра да. Чи ње ни ца да се људ ски 
рад, од но сно ње го ви ре зул та ти ја вља као кон стант ни из вор дру-
штве них кон фли ка та у свим дру штве ним си сте ми ма и раз ли чи тим 
дру штве ним усло ви ма је ути цао да на уч на, по ли тич ка, етич ка, фи-
ло зоф ска схва та ња људ ског ра да бу ду пред мет по ли тич ких и иде о-
ло шких ма ни пу ла ци ја, ко је су пред ста вља ле и да нас пред ста вља ју 
јед ну од нај ве ћих пре пре ка спо зна ји фи ло зоф ске и етич ке су шти не 
људ ског ра да. 5) 

Про у ча ва ње свих на ве де них и дру гих аспе ка та и ре зул та ти 
до ко јих се до шло на том пла ну, ни су спор ни. Ме ђу тим, то са мо по 
се би ни је до вољ но и за у ста вља ње ис тра жи вач ких на по ра ис кљу чи-
во на овом пла ну, де фи ни тив но за тва ра пут ка спо зна ји фи ло зоф-
ске и етич ке су шти не људ ског ра да. На у ка је на том пла ну до шла 
до не спор них са зна ња да је људ ски рад све сна и свр сис ход на де-
лат ност и да се у том по гле ду су штин ски раз ли ку је од ра да дру гих 
би о ло шких вр ста, да је рад из вор и те мељ дру штве но сти чо ве ка и 
људ ске за јед ни це, али тим не спор но те мељ ним са зна њи ма, не за-
вр ша ва се ши ра и це ло ви та спо зна ја су шти не људ ског ра да. По твр-
да о по тре би да љих про ми шља ња на овом пла ну на ла зи се, по ред 
оста лог и у че сто раз ма тра ној ди ле ми у со ци о ло ги ји, пси хо ло ги ји, 
ети ци о то ме да ли је чо век по сво јој при ро ди лењ и не ра дан, а ра-
ди ис кљу чи во за то што мо ра, или га уну тра шња по кре тач ка сна га, 
ко ја исто вре ме но има ра ци о нал не и ира ци о нал не из во ре, по кре ће 
да ра ди. 

УНИ ВЕР ЗАЛ НИ КА РАК ТЕР ЉУД СКЕ 
ЛИЧ НО СТИ И ЉУД СКОГ РА ДА

Уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да се на раз ли чи те на чи не 
ис по ља ва у раз ли чи тим пе ри о ди ма људ ске исто ри је, отва ра ју ћи у 
раз ли чи тим дру штве ним окол но сти ма и на раз ли чи те на чи не јед но 
пи та ње – да ли се из ме ђу уни вер зал но сти људ ског ра да и уни вер-
зал не при ро де људ ске лич но сти мо же ста ви ти знак јед на ко сти, или 
је овај од нос узроч но по сле дич ни. Ти ме се ауто мат ски отва ра но во 
5)  V. Rus, V. Ar zen šek: „Rad kao sud bi na i kao slo bo da“,  Glo bus, Za greb 1984
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пи та ње – да ли је уни вер зал ност људ ске при ро де из вор уни вер-
зал но сти људ ског ра да, или је уни вер зал ност људ ског ра да те мељ 
уни вер зал но сти људ ске при ро де, па и са мог људ ског по и ма ња уни-
вер зу ма. Дру гим ре чи ма, уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да, као 
те мељ уни вер зал но сти људ ске при ро де и као из вор ства ра лач ке 
сна ге људ ског би ћа пред ста вља трај ну од ред ни цу чо ве ка, људ ског 
дру штва кроз це ло куп ни исто риј ски ход људ ске за јед ни це. Ме ђу-
тим, та уни вер зал ност људ ског ра да ни је увек уоч љи ва и пре по-
зна тљи ва на по јав ној рав ни. По ред то га, то ком це ло куп не исто ри је 
људ ског дру штва на чин ра да, ток про из вод ње, дру штве на прак са у 
це ли ни до ла зи у су коб са уни вер зал ним ка рак те ром људ ског ра да. 

Уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да ис по ља ва се у свом 
основ ном, на по јав ној рав ни пре по зна тљи вом ви ду на пр вим ко-
ра ци ма људ ске исто ри је. То је онај ве о ма ду го тра јан пе ри од људ-
ске исто ри је у ко ме чо век по са др жа ју и на чи ну жи во та, основ ном 
си сте му вред но сти и дру гим ка рак те ри сти ка ма функ ци о ни ше као 
део при ро де, не у су ко бу са при ро дом, већ као део сло же ног жи-
вот ног лан ца, а сам рад је са став ни део ин те грал ног жи вот ног про-
це са, у ко ме ни су пре ци зно раз дво је ни по је ди ни жи вот ни про це си, 
јер се цео жи вот ни про цес од ви ја у кон ти ну и те ту. Бор ба за оп ста-
нак чи ни кључ ну од ред ни цу и са др жај свих жи вот них про це са по-
је ди на ца и дру штве не за јед ни це. Већ та да за етич ку и фи ло зоф ску 
су шти ну људ ског ра да ја вља се пр ва – при род на по де ла ра да – пре-
ма фи зич кој сна зи, жи вот ном до бу, по лу, за пра во пре ма ре ал ним 
при род ним ка па ци те ти ма за оба вља ње од ре ђе них по сло ва. На тој 
сте пе ни ци се по твр ђу је људ ска су шти на ра да – јер при род на по де-
ла ра да је, по ред оста лог, јед на од пр вих ма ни фе ста ци ја чо веч но-
сти, со ли дар но сти и со ци јал не прав де. Ме ђу тим, по гре шна су она 
схва та ња пре ма ко ји ма је при род на по де ла ра да у су прот но сти са 
уни вер зал ним ка рак те ром људ ског ра да. Чи ње ни ца да му шкар ци и 
же не, мла ди и ста ри, фи зич ки сла би ји или ја чи оба вља ју раз ли чи те 
по сло ве не до во де у пи та ње уни вер зал ност људ ског ра да. Ме ђу-
тим, при род на по де ла ра да на ме ће по тре бу уво ђе ња но вих па ра-
ме та ра у про у ча ва њу фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да. Дру гим 
ре чи ма спо зна ја су шти не људ ског ра да, ње го вих фи ло зоф ских и 
етич ких те ме ља све је ви ше зах те ва ла про у ча ва ње људ ског ра да на 
ви ше ни воа. 

Је дан од тих ни воа про у ча ва ња фи ло зоф ске и етич ке су шти-
не људ ског ра да је сте ре ли гиј ски. При то ме се има у ви ду да је 
је дан од те ме ља европ ске ци ви ли за ци је и кич ма ње не исто ри је 
хри шћан ство, од но сно фи ло зоф ске и етич ке вред но сти хри шћан-
ства. Као до ми нант на ре ли ги ја, као фи ло зоф ски и етич ки по глед 
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на чо ве ка и дру штво, хри шћан ска ре ли ги ја сна жно је ути ца ла на 
схва та ње људ ског ра да. Би бли ја, у Ста ром и Но вом за ве ту, на ви-
ше ме ста го во ри о људ ском ра ду. Пре све га, пр ве ре чи Би бли је у 
Књи зи о по ста њу го во ре „У по чет ку ство ри Бог Не бо и Зе мљу“6). 
Сам чин ства ра ња Зе мље је, пре ма тим ре чи ма ства ра лач ки чин, 
од но сно рад у свом нај ши рем етич ком, фи ло зоф ском и уни вер зал-
ном зна че њу. С дру ге стра не, ка да Бог из го ни Ада ма и Еву из Ра ја, 
за то што су пре кр ши ли ње го ву за по вест, он их ка жња ва та ко што 
ће убу ду ће свој хлеб сти ца ти му ко трп ним ра дом у зно ју ли ца свог. 
Ме ђу тим, хри шћан ско фи ло зоф ско и етич ко схва та ње ра да мо ра се 
по сма тра ти у кон тек сту хри шћан ског од но са пре ма ма те ри јал ном 
бо гат ству и си ро ма штву. Хри шћан ство, ба рем ка да је реч о ра ном 
хри шћан ству има у осно ви не га ти ван став пре ма ма те ри јал ном бо-
гат ству, док ис ти че мо рал ну и људ ску вр ли ну си ро ма штва. О то ме 
ве о ма упе ча тљи во го во ри по зна та Хри сто ва ре че ни ца из Је ван ђе ља 
по Ма те ју, ко ја ка же – те же је про ву ћи ка ми лу кроз игле не уши, не-
го бо га том да уђе у цар ство не бе ско.“7) Ме ђу тим, о мо рал ној сна зи 
људ ског ра да го во ри та ко ђе „Књи га о Ру ти“ у Ста ром за ве ту. Хри-
шћан ска фи ло зоф ска и етич ка ви зи ја људ ског ра да, су о ча ва се та-
ко ђе са иза зо ви ма но вог до ба, од но сно гра ђан ског дру штва, чи ји је 
је дан од те ме ља тр жи шна при вре да. Хри шћан ски етич ки прин ци-
пи схва та ју се као под сти цај људ ском ра ду и ства ра ла штву у но вим 
дру штве ним окол но сти ма у на ста ја њу, што је нај це ло ви ти је из ра-
зио Ве бер у свом де лу „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“. 8)

Са вре ме но до ба, од но сно ин ду стриј ско дру штво, уте ме ље но 
на људ ским сло бо да ма и пра ви ма, ви ше стра нач кој пар ла мен тар ној 
де мо кра ти ји и тр жи шној утак ми ци, до не ло је су штин ске про ме не 
у при ро ди, ка рак те ру, са др жа ју и на чи ну људ ског ра да, ста вља ју-
ћи пред ети ку и фи ло зо фи ју људ ског ра да чи тав низ иза зо ва. Но ви 
на чин про из вод ње не ути че са мо на људ ски рад, као про цес ства-
ра ња ма те ри јал них и ду хов них до ба ра, већ ме ња це ло куп ни на-
чин жи во та, од но се ме ђу љу ди ма, си стем дру штве них и мо рал них 
вред но сти. Сва ко днев ни људ ски жи вот до би ја но ве са др жа је, али 
и но ву струк ту ру. До ла зи до ја сног и ви дљи вог раз два ја ња рад ног 
и не рад ног де ла да на, Рад се из до ми нант но по љо при вред не про-
из вод ње у ко јој је рад на и исто вре ме но жи вот на сре ди на при ро да, 
пре ме шта у за тво ре ни про стор ин ду стриј ских по го на, ус по ста вља 
се тех нич ка по де ла ра да и рад се све ви ше спе ци ја ли зу је, од но сно 
пар ци ја ли зу је. Што је од по себ не ва жно сти, до ла зи до из у зет но 
6) „Би бли ја“ Глас Цр кве, Ва ље во 2007

7) „Је ван ђе ље по Ма те ју“, „Би бли ја“ Глас Цр кве, Ва ље во 2007

8) М. Ве бер „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“, Бе о град, Кул ту ра 1972
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ве ли ке ди на ми ке про ме на у обла сти људ ског ра да. Мо же се сло-
бод но ре ћи, да је упра во та ди на ми ка про ме на, ак ту е ли зо ва ла ста ра 
и отво ри ла чи тав низ но вих пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског 
ра да. 

Ин ду стриј ски на чин про из вод ње, тр жи шна утак ми ца, у ко јој, 
објек тив но оп ста ју са мо нај бо љи, усло вља ва од го ва ра ју ће по на-
ша ње вла сни ка ка пи та ла и ме на џе ра, усме ре но на ми ни ми зи ра ње 
тро шко ва, и мак си ма ли за ци ју про фи та. Та кво по на ша ње усме ре-
но је и на под руч је рад не сна ге, где се, за пра во и отва ра ју сва су-
штин ска пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да у са вре ме ном 
до бу. Но во, ин ду стриј ско до ба за по чи ње бе со муч ном, ве о ма че сто 
сви ре пом бор бом з а про фит, не оста вља ју ћи мно го про сто ра, или 
че сто у пот пу но сти и на сил но ис кљу чу ју ћи из то га сва људ ска осе-
ћа ња и скру пу ле. Адам Смит, у свом де лу ко је се, го то во три ве ка 
бро ји у све те књи ге ка пи та ли зма „Бо гат ство на ро да“ де фи ни ше тзв 
„не ви дљи ву ру ку тр жи шта“9), ко ја ће ис кљу чи во соп стве ном сна-
гом тр жи шне утак ми це ре гу ли са ти еко ном ска кре та ња и од но се, 
про из вод њу, рас по де лу, раз вој, из рав на ти све ра чу не и не прав де. 
Ипак, то је до ба, ко је је ве о ма зна чај но за фи ло зо фи ју и ети ку људ-
ског ра да. Нео бо ри ве чи ње ни це но вог до ба да ју ар гу мен та ци ју, на 
осно ву ко је на у ка, фи ло зо фи ја и ети ка, од но сно дру штве на ми сао 
до ла зи до оп ште при хва ће ног ста ва да из вор ма те ри јал ног и ду-
хов ног бо гат ства љу ди, ни је ни но вац, ни зе мља, већ људ ски рад. 
Та кав став, али и дру штве на ре ал ност су од лу чу ју ће ути ца ли да 
људ ски рад по ста не пред мет трај ног си сте мат ског ин те ре со ва ња 
чи та вог ни за дру штве них, па и тех нич ких на у ка, као што су ор га-
ни за ци ја ра да, пси хо ло ги ја ра да, рад но пра во, со ци о ло ги ја ра да, 
ин ду стриј ски од но си. На ста је чи тав низ на уч них ди сци пли на на 
овом под руч ју, укљу чу ју ћи и оне ко је по ве зу ју про цес ра да, ње го ву 
етич ку и фи ло зоф ску су шти ну, са про це сом тех но ло шког на прет ка 
у ужем сми слу те ре чи. 

ПРО ДУК ТИВ НОСТ, ПРОФИТАБИЛНОСТ 
И КРЕ А ТИВ НОСТ

Пр ва про у ча ва ња људ ског ра да у са вре ме ном до бу су пре-
те жно или ис кљу чи во усме ре на ка уна пре ђи ва њу ин ди ви ду ал не 
и ко лек тив не про дук тив но сти, од но сно што ве ћег сте пе на ис ко-
ри шће ња људ ске рад не сна ге, у функ ци ји ве ће про фи та бил но сти, 
од но сно кон ку рент не одр жи во сти пред у зе ћа на све зах тев ни јем 
9) A. Smith : „.Bo gat stvo na ro da“,  Kul tu ra, Za greb, 1952



СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24. стр. 277-296.

286

тр жи шту. Ка рак те ри стич но је да то, на по чет ку, пре све га чи не тех-
нич ки струч ња ци, ор га ни за то ри про це са ра да. То са мо по твр ђу је 
да се они не по сред но, на из во ру, ор га ни зу ју ћи кон крет не рад не и 
про из вод не про це се, су о ча ва ју са од ре ђе ним људ ским ху ма ни стич-
ким зах те ви ма, од но сно огра ни че њи ма ко је објек тив но има огра-
ни че ни при ступ про це су ра да, ко ји чо ве ка не по сма тра као људ ско 
би ће, већ као до да так ма ши ни. 

Од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, од ме-
ха нич ког раз бо ја, а за тим пре ко пар не ма ши не, мо то ра са уну тра-
шњим са го ре ва њем, елек трич не енер ги је, ну кле ар не енер ги је, до 
ком пју тер ске ере, свет је про шао пет ин ду стриј ских ре во лу ци ја. 
Оне су су штин ски ути ца ле на це ло куп ни ток са вре ме не ци ви ли за-
ци је, али по себ но на по зи ци ју све та ра да, уно се ћи су штин ске про-
ме не у са др жај и ка рак тер про це са ра да, али чи не ћи, исто вре ме но, 
све ви дљи ви јим и ак ту ел ни јим пи та ња ети ке и фи ло зо фи је ра да, 
пре све га за тра га њем и уве ћа ва њем ства ра лач ке сна ге све та ра да. 

Фре де рик Теј лор, ин же њер по стру ци, ор га ни за тор про-
из вод ње, су о чен са зах те ви ма сво га вре ме на, кон цен три ше се на 
пи та ња уна пре ђи ва ња ор га ни за ци је про из вод ње, по де ле ра да, 
струч ног оспо со бља ва ња и уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не про дук-
тив но сти ра да, на сто је ћи да из сва ког по је дин ца из ву че што ве ћи 
ре зул тат.10) На уч ни ци, ин же ње ри, ме на џе ри, по слов ни љу ди, у цен-
тар па жње, са ста но ви шта на у ке, раз вој не стра те ги је и нов ча них 
ула га ња, ста вља ју но ве тех но ло ги је, но ве ма ши не, ко је има ју ве ћу 
про из вод ну моћ, од но сно про из во де све ве ћу и ве ћу ко ли чи ну ма-
те ри јал них до ба ра. Под ути ца јем Теј ло ра, Хен ри Форд у сво јој фа-
бри ци ауто мо би ла, пр ви уво ди се риј ску про из вод њу, од но сно рад 
на тра ци, чи ме ства ра лач ки, уни вер зал ни ка рак тер људ ског ра да и 
кон крет ни си стем про из вод ње, од но сно ор га ни за ци је ра да ула зе у 
отво ре ни су коб. Ме ђу тим, и овом при ли ком се по твр ђу је да у сва-
ком злу по сто ји и не што ма ње ви ше до бро – а то је што рад на тра-
ци, су о ча ва ју ћи свет ра да и дру штво у це ли ни са сво јим не ху ма ним 
по сле ди ца ма, исто вре ме но озна ча ва по че так ин тен зив ног тра га ња 
за фи ло зоф ском и етич ком су шти ном људ ског ра да, у са вре ме ном, 
ин ду стриј ском до бу.

Не што ви ше од по ла ве ка ка сни је, фран цу ски со ци о лог, 
Жорж Фрид ман, у свом исто и ме ном де лу по ста вља пи та ње – Ку-
да иде људ ски рад ?.11) Од го вор на то пи та ње у ве ли кој ме ри да је 
у сту ди ји „Раз мр вље ни рад“. Раз мр вље ни на су прот уни вер зал ног 
10)  Ф. Теј лор : „На уч но упра вља ње“ Рад Бе о град

11)  Ж. Фрид ман: „Ку да иде људ ски рад“, ИП „Рад,“ Бе о град 1963
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ра да, очи глед но ни је ви ше са мо ор га ни за ци о но, тех но ло шко, већ и 
фи ло зоф ско, етич ко и нај ши ре дру штве но пи та ње. То на нај бо љи 
на чин по твр ђу је и чи ње ни ца да се пред мет ин ду стриј ских и со-
ци јал них кон фли ка та у са вре ме ном дру штву све ви ше по ме ра са 
пи та ња ми кро ор га ни за ци је и по де ле ра да, од но са у ми кро рад-
ној сре ди ни ка пи та њи ма, ко ја су у су шти ни пи та ња фи ло зоф ске и 
етич ке су шти не људ ског ра да.

Ме ђу тим, су шти на овог про це са не мо же се схва ти ти без ста-
вља ња у исто риј ски кон текст. Ако се исто ри ја људ ског дру штва по-
сма тра као исто ри ја људ ског ра да, он да се, не спор но мо же уочи ти 
су штин ска од ред ни ца - исто ри ја људ ског ра да је исто ри ја људ ске 
сло бо де, или бо ље ре че но бор бе за ње но оства ре ње, ко ја се исто-
вре ме но во ди на ин ди ви ду ал но –пси хо ло шком, на пла ну ми кро 
рад не сре ди не, ло кал не за јед ни це, на ци о нал не др жа ве, а да нас све 
ви ше и на гло бал ном пла ну. Са вре ме но до ба је ка рак те ри стич но 
по то ме што је по ве за ло све ни вое људ ског ра да и људ ске сло бо де 
у јед ну не раз двој ну функ ци о нал ну це ли ну, учи ни ло ту ме ђу за ви-
сност ви дљи вом и пре по зна тљи вом на по јав ној рав ни, упо зо ра ва-
ју ћи да се сва ко пи та ње и сва ки аспект људ ске сло бо де, не ми нов но 
мо ра су о чи ти са пи та њи ма фи ло зоф ске и етич ке су шти не људ ског 
ра да. 

Раз мр вље ни рад са вре ме ног ин ду стриј ског и пост ин ду-
стриј ског до ба, унео је кључ не про ме не у са др жај и на чин људ ског 
жи во та, у од но су на уоби ча је ни на чин жи во та, ко ји је до ми ни рао 
ве ко ви ма уна зад. То је не из бе жно ути ца ло да се про ме не и кључ ни 
по гле ди на жи вот и си стем вред но сти.. Пре све га, раз мр вље ни ин-
ду стриј ски рад, одва ја чо ве ка од при ро де, од оног ам би јен та у ко ме 
се хи ља да ма го ди на од ви јао људ ски рад, као не по сред ни од нос чо-
ве ка и при ро де. Чо ве ков рад ни ам би јент се у ин ду стриј ском на чи ну 
про из вод ње у пот пу но сти ме ња – он пре ла зи у за тво ре ни про стор, 
од но сно ве о ма огра ни че ни део про сто ра, ко ји се по свим ка рак те-
ри сти ка ма раз ли ку је од при род ног рад ног ам би јен та. Стрикт но се 
раз два ја рад ни од дру гих де ло ва да на. Ме ња се та ко ђе ка рак тер и 
са др жај ње го вог ра да. Рад зе мљо рад ни ка се су штин ски раз ли ку је 
од ра да ин ду стриј ског рад ни ка по то ме што се зе мљо рад ник ба ви 
мно го ши рим кру гом по сло ва, а ње гов рад је ди на мич ни ји, у од но-
су на ве о ма че сто мо но то ни рад ин ду стриј ског рад ни ка, огра ни чен 
на не ко ли ко јед но став них опе ра ци ја. Дру гим ре чи ма, рад зе мљо-
рад ни ка по свом са др жа ју мно го је бли жи уни вер зал ном ка рак те-
ру људ ског ра да. То, на рав но, ни су са мо ор га ни за ци о не, тех нич ко- 
тех но ло шке про ме не. Ин ду стриј ски на чин про из вод ње, са др жај и 
про цес ра да усло вљен но вих тех но ло ги ја ма и но вим про из во ди ма 
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отва ра чи тав низ фи ло зоф ски и етич ких пи та ња, чи је је ис хо ди ште 
сло бо да чо ве ка и фи ло зоф ска и етич ка су шти на људ ског ра да, као 
је дан од ње них те ме ља и усло ва. 

Исто ри ја ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та ко ја је 
обе ле жи ла исто ри ју са вре ме них ка пи та ли стич ких дру шта ва, као 
и ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти у са вре ме ном до бу, ве о ма 
су ин ди ка тив ни за про у ча ва ње фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да. 
Исто ри ја ин ду стриј ских кон фли ка та, у по чет ним фа за ма је пре те-
жно или ис кљу чи во скон цен три са на око пи та ња би о ло шког оп-
стан ка рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца. То је вре ме у ко ме рад ни штво 
во ди бор бу за би о ло шки оп ста нак – за кра ћи рад ни дан, при стој не 
за ра де, ми кро усло ве ра да, пи та ња ко ја се ди рект но ти чу жи вот не 
сва ко дне ви це, очу ва ња здра вља, рад не и жи вот не енер ги је. То је, 
исто вре ме но пе ри од у раз во ју гра ђан ског дру штва у ко ме до ми ни-
ра ју ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти, од но сно та дру штва су 
до ми нант но кон фликт на. 

Ме ђу тим, чак и у том вре ме ну у ко ме су ин ду стриј ски и со-
ци јал ни кон флик ти до ми нант но кон цен три са ни на пи та ња еле-
мен тар ног оп стан ка рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца, мо же се уочи-
ти по ве за ност тих днев них, кон крет них пред ме та ин ду стриј ских 
и со ци јал них кон фли ка та са пи та њи ма сло бо де људ ског ра да. Сам 
про цес на стан ка гра ђан ског дру штва, са сло бод ним гра ђа ни ном 
као сво јим те ме љем, на дра ма ти чан на чин отва ра пи та ње сло бо де, 
од но сно етич ке и фи ло зоф ске су шти не људ ског ра да, по ка зу ју ћи 
кроз ре ал не дру штве не про це се, као и кроз фи ло зоф ску и дру штве-
ну ми сао, да су сло бо да чо ве ка и сло бо да људ ског ра да две стра не 
исте по ја ве. Фран цу ска, али и дру ге бур жо а ске ре во лу ци је во де се 
под па ро лом – Сло бо да – Јед на кост – Брат ство. Исто та ко, пр ве 
рад нич ке по бу не не тра же са мо хле ба, већ и сло бо ду људ ске лич-
но сти и до сто јан ство људ ског ра да. На рав но, да глад ни, по ни же ни, 
љу ди без на де, не мо гу би ти сло бод ни и до сто јан стве ни. Из то га се 
мо же из ве сти за кљу чак да се кре та ње ка сло бо ди и до сто јан ству 
људ ског ра да кре ће сте пе на сто, ко рак по ко рак, од но сно да се осва-
ја сте пе ни ца, по сте пе ни ца, те сло бо де и до сто јан ства. Ме ђу тим, 
та кав за кљу чак не би био та чан, или бар не би био пот пун. Ако је 
сло бо да људ ског ра да, те мељ сло бо де људ ске лич но сти, он да се 
пи та ње нео п ход но сти, од но сно при су ства тог те ме ља по ста вља у 
сва кој епо хи, у сва ком об ли ку дру штве ног уре ђе ња, у сва ком дру-
штву, као и код сва ког по је дин ца. 

Ни ко не мо же са си гур но шћу твр ди ти да ће на ша епо ха, трај-
но, или бар на ду ги рок ре ши ти ово пи та ње, али је не спор но да 
га је на ве о ма сна жан, отво рен, дра ма ти чан на чин по ста ви ла пред 



Дарко Маринковић Филозофија људског рада пред изазовима ...

289

дру штве ну ми сао, пред раз ли чи те кон цеп ци је и прак су еко ном ског 
и по ли тич ког уре ђе ња дру штва и пред на ше са ве сти. 

Са раз во јем но вих тех но ло ги ја и но вих про из вод них про гра-
ма, од но сно но вих људ ских по тре ба, са про ме ном укуп ног ста ња 
и од но са у дру штву, пред мет ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли-
ка та све се ви ше по ме ра ка пи та њи ма укуп ног ста ња у дру штву, 
рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства, стра те ги је еко ном ског и тех-
но ло шког раз во ја дру штва, људ ских сло бо да и пра ва, ква ли те та и 
до сто јан ства људ ског жи во та у це ли ни, или свих оних чи ни ла ца 
ко ји се за јед нич ким на зив ни ком де фи ни шу као дру штве но окру-
же ње. Ти ме се, на рав но, не за тва ра под руч је ин ду стриј ских и со-
ци јал них кон фли ка та ве за но за ми кро рад ну сре ди ну и уре ђи ва ње 
усло ва ра да и ме ђу људ ских од но са у ми кро рад ној сре ди ни. Ра ди 
се о то ме да се од лу чи ва ње, од но сно дру штве на моћ ве за на за уре-
ђи ва ње ма кро еко ном ских од но са све ви ше пре но си на др жа ву, па 
се, у скла ду са тим ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти у ве ли кој 
ме ри пре ме шта ју на ни во др жа ве. По ста је све очи глед ни је да је 
успе шност пред у зе ћа, а ти ме и по ло жај и усло ви жи во та и ра да, ка-
ко по сло да ва ца , та ко и за по сле них у ве ли кој ме ри по сле ди ца ме ра 
ко је у еко ном ском жи во ту до но си др жа ва, као и укуп ног по ли тич-
ког и дру штве ног ста ња. Та ко ђе по ста је све ви дљи ви ја и не спор-
ни ја функ ци о нал на по ве за ност и ме ђу за ви сност ста ња и од но са у 
ми кро рад ној сре ди ни и укуп ног ста ња и од но са у дру штву. 12)

То је јед но од упо ри шта на ко ме се гра де стра те ги је одр жи-
вог раз во ја и со ци јал ни кон цен зус ре ле вант них со ци јал них сна га, 
укљу чу ју ћи ту и свет ра да, око де фи ни са ња и оства ри ва ња ових 
стра те ги ја. На тој осно ви у да нас еко ном ски и тех но ло шки раз ви је-
ним, де мо крат ским зе мља ма Евро пе и све та, уре ђе но је це ло ви то, 
си сте мат ско рад но и со ци јал но за ко но дав ство, ко је ефи ка сно шти-
ти ком плекс рад них, еко ном ских и со ци јал них пра ва, афир ми ше се 
зна чај, ус по ста вља ју и раз ви ја ју ме ха ни зми и прак са со ци јал ног 
ми ра, ко ји об у хва та ју пра во за по сле них да бу ду ин фор ми са ни, кон-
сул то ва ни и уче ству ју у про це су од лу чи ва ња у пред у зе ћу, пра во 
на син ди кал но ор га ни зо ва ње, ко лек тив но пре го ва ра ње и за кљу чи-
ва ње ко лек тив них уго во ра, пра во на штрајк и дру ге ви до ве ин ду-
стриј ске ак ци је. У том кон тек сту ус по ста вља се и раз ви ја со ци јал-
ни ди ја лог, као спе ци фич ни мост из ме ђу ин ду стриј ске и со ци јал не 
де мо кра ти је, ко ји на ста је као ре зул тат су о ча ва ња са чи ње ни цом да 
по ли тич ка де мо кра ти ја, и по ред свог не спор ног зна ча ја ни је до во-
љан оквир за ис по ља ва ње и оства ри ва ње сло бо де људ ске лич но-
12)  С. Бол чић : „Свет ра да у тран сфор ма ци ји“, Пла то, Бе о град 2007
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сти, уко ли ко ни је по ве за на са пра вом и ре ал ном мо гућ но шћу чо-
ве ка да кре и ра, упра вља про це сом ра да и ње го вим ре зул та ти ма.13) 

Ана ли зи ра ју ћи про цес раз во ја ин ду стриј ских од но са у вре-
мен ској ди мен зи ји, мо же се ре ћи да је јед на од основ них тен ден ци ја 
у овом про це су кре та ње од ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка-
та ка ин ду стриј ском и со ци јал ном ми ру. Овај про цес је ана ли зи ран 
и да нас се ана ли зи ра са раз ли чи тих аспе ка та – еко ном ског, тех но-
ло шког, по ли тич ког, прав ног . Ме ђу тим, ако се овај про цес ана ли-
зи ра са ста но ви шта ети ке и фи ло зо фи је људ ског ра да, он да се, пре 
све га мо ра има ти у ви ду чи ње ни ца, да је јед но од кључ них обе леж-
ја ин ду стриј ског дру штва из у зет но ди на ми чан раз вој ства ра лач ке 
мо ћи људ ског ра да. На и ме, по кре тач ка сна га свих про ме на - но-
ве тех но ло ги је, но ви про из во ди, но ве људ ске по тре бе, по ве ћа ва ње 
ко ли чи не ма те ри јал них до ба ра и њи хо ве до ступ но сти све ши рем 
кру гу по тро ша ча – је сте уве ћа на ства ра лач ка моћ људ ског ра да. 
Ме ђу тим, та на ра сла ства ра лач ка моћ људ ског ра да, по ред по зи-
ти тив них ре зул та та, до ве ла је и до све сна жни јег и отво ре ни јег 
су ко ба при нуд ног и ства ра лач ког у људ ском ра ду, ука зу ју ћи и на 
сам кон фликт ни ка рак тер људ ског ра да. Дру гим ре чи ма, ди на мич-
ни раз вој ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да, ко ји се ма те ри ја ли зо вао 
кроз но ве тех но ло ги је, еко ном ски и тех но ло шки раз вој дру штва, 
по раст стан дар да и ква ли те та жи во та, све се ви ше су да рао са огра-
ни че њи ма сло бо де људ ског ра да, по ста вља ју ћи све отво ре ни је пи-
та ња фи ло зоф ског и етич ког сми сла људ ског ра да. У том сми слу, 
цео ток раз во ја ин ду стриј ских од но са, про ти ву реч но сти, отво ре на 
пи та ња и кон флик ти ко ји су га пра ти ли, мо гу се по сма тра ти као 
тра га ње за пу те ви ма сло бо де људ ског ра да, од но сно ње го ве фи-
ло зоф ске и етич ке су шти не. Су штин ске про ме не ко је су се на том 
пла ну до го ди ле од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње 
до да на шњих да на, мо гу се са же ти на сле де ћи на чин. Пр ви ко ра ци 
ин ду стриј ског на чи на про из вод ње за по чи њу „не ви дљи вом ру ком 
тр жи шта“ Ада ма Сми та, ко ја је и да нас ак си ом ве ли ког бро ја еко-
но ми ста и по ли ти ча ра нео ли бе рал не ори јен та ци је. Ме ђу тим, чак 
и по вр шна ана ли за еко ном ских и дру штве них кре та ња у са вре ме-
ном дру штву, уло га др жа ве у еко ном ском жи во ту, уло га и по зи ци ја 
дру гих ак те ра, по зи ци ја све та ра да, да ју до вољ но ар гу ме на та за 
за кљу чак да је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта“, већ одав но пре ста ла 
да бу де не ви дљи ва. На про тив, ме ха ни зам тр жи шта је да нас ве о ма 
ви дљив, кон тро ли сан, што у ве ли кој ме ри ме ња објек тив не до ме-
те, дру штве ну уло гу и функ ци је тр жи шта, као и по зи ци ју и уло гу 
ње го вих ак те ра. 

13)  Д. Ма рин ко вић „Со ци јал ни ди ја лог“ Цен тар за људ ска пра ва, Ниш 2004
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Ка ко је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта“, под ути ца јем про ме-
ње них дру штве них окол но сти по ста ја ла све ви дљи ви ја, по ста ја-
ло је ја сно да си ро ма штво, не за по сле ност, со ци јал на не си гур ност, 
без на ђе, ни су зла суд би на, већ пи та ње по ли ти ке ко ја се у јед ном 
дру штву во ди, ка па ци те та и од го вор но сти др жа ве, али и дру гих 
дру штве них ак те ра. То је ути ца ло да се по ли тич ки и дру штве ни 
жи вот, раз ли чи те иде о ло шке и по ли тич ке кон цеп ци је и стра те ги је 
раз во ја дру штва у ве ли кој ме ри кон цен три шу на пи та ња рад ног и 
со ци јал ног за ко но дав ства, еко ном ских, со ци јал них и рад них пра-
ва за по сле них, од но сно де фи ни са ње по зи ци је све та ра да. На тај 
на чин и пи та ња фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да до ла зе у цен тар 
по ли тич ког и дру штве ног ан га жма на, ма да се то не уоча ва увек на 
по јав ној рав ни. 

ПО НОВ НО КРЕ ТА ЊЕ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НО СТИ 
ЉУД СКОГ РА ДА – ДА ЛИ СЕ КРУГ ЗА ТВА РА

Но ве од ред ни це фи ло зо фи је и ети ке људ ског ра да на ста ју са 
про ме на ма у ка рак те ру и са др жа ју људ ског ра да. Не спор на је чи-
ње ни ца да се људ ски рад, по сво јим основ ним ка рак те ри сти ка ма 
бит но раз ли ку је од људ ског ра да пре са мо не ко ли ко де це ни ја, а да 
је та раз ли ка још из ра зи ти ја и ви дљи ви ја у од но су на пе ри од од пре 
јед ног или два ве ка. Те раз ли ке су на ста ја ле у јед ном ду гом про це-
су и од но се се на скра ћи ва ње рад ног вре ме на, по сте пе но, а да нас 
све ди на мич ни је ис кљу чи ва ње на пор ног фи зич ког ра да и по сло ва 
ко ји у крат ком пе ри о ду ру и ни ра ју рад ну енер ги ју, здра вље и жи вот 
рад ни ка, уво ђе ње флек си бил них мо де ла ор га ни за ци је ра да, да ва-
ње пред но сти тим ском ра ду. Све ове по је ди нач не про ме не у свом 
ко нач ном зби ру до при но се уна пре ђи ва њу ква ли те та људ ског жи-
во та и ра да, а ти ме и оства ри ва њу етич ке и људ ске су шти не ра да. 
Нај ва жни ји ме ђу овим про це си ма је сва ка ко онај ко ји је до ско-
ра до ми нант не про це се пар ци ја ли за ци је ра да, као по сле ди це тех-
нич ке по де ле ра да и спе ци ја ли за ци је, упра во под ути ца јем но вих 
ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, окре нуо у прав цу уни вер за ли за ци је, 
на ме ћу ћи све ве ћем бро ју при пад ни ка све та ра да зах тев „до жи-
вот ног уче ња“. У Евро пи и раз ви је ном све ту де це ни ја ма при сут на 
тен ден ци ја скра ћи ва ња рад ног вре ме на на ме ће пи та ње гра ни ца тог 
скра ћи ва ња. Ова бор ба на по чет ку је усме ре на на од бра ну људ-
ског жи во та и здра вља, као и рад не спо соб но сти на ду жи рок. Тај 
ком плекс зах те ва скон цен три сан је у по зна том зах те ву рад нич ког 
и син ди кал ног по кре та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка за тзв 
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Три осми це, осам са ти ра да, осам са ти спа ва ња и осам са ти сло бод-
ног вре ме на, ко ји нас под се ћа на при род не гра ни це људ ског ра да. 
Ме ђу тим, тен ден ци ја скра ћи ва ња рад ног вре ме на у дру гој по ло ви-
ни два де се тог ве ка у све је ве ћој ме ри дру штве но и етич ки мо ти-
ви са на. При то ме, се има ју у ви ду про блем не за по сле но сти, као и 
на сто ја ња да се уна пре ди ква ли тет људ ског жи во та у це ли ни. Ја сно 
је при то ме да ту ни је реч са мо о кра ћем рад ном вре ме ну, већ о то-
ме да скра ће ње рад ног вре ме на пре ко од ре ђе не гра ни це усло вља ва 
су штин ске про ме не у жи во ту љу ди и дру штва у це ли ни. Исти ни за 
во љу, ме ђу еко но ми сти ма и по ли ти ча ри ма да нас пре о вла ђу је став 
да тре ба успо ри ти или са свим за у ста ви ти тен ден ци ју скра ћи ва ња 
рад ног вре ме на. Ме ђу тим, њи хо ви зах те ви су, пре све га, еко ном-
ске, тех нич ко – тех но ло шке и ор га ни за ци о не при ро де. Но ве тех-
но ло ги је, од но сно стал ни по раст ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да 
стал но ће пред дру штво по ста вља ти ту ди ле му или ис ку ше ње, иза 
ко је сто ји у осно ви фи ло зоф ска и мо рал на ди ле ма, да ли је чо век 
рад но, ства ра лач ко би ће, или је у осно ви би ће ко ме рад ни је има-
нент на од ред ни ца.14) Те о риј ски, ду жи на рад ног вре ме на мо же па-
да ти до ну ле, али то би у крај њој ли ни ји био ула зак у не ку но ву 
ци ви ли за ци ју, пот пу но дру га чи ју у од но су на ону ко ју смо има ли 
кроз це ло куп ну исто ри ју људ ског ро да и у са вре ме ном до бу. 

Убр за ни раз вој но вих тех но ло ги ја до вео је до су штин ских 
про ме на у ка рак те ру и са др жа ју људ ског ра да. Пре све га, у ве ли кој 
ме ри је уки нут фи зич ки те жак рад, ко ји у ве ли кој ме ри, ди рект но и 
убр за но ру и ни ра људ ски жи вот и здра вље. Ти ме рад гу би у све ве-
ћој ме ри оре ол му че ни штва, из јед на ча ва ња са жр твом, што на још 
је дан на чин отва ра пи та ње ње го ве етич ке и фи ло зоф ске су шти не. 
По сма тра ју ћи овај про цес у исто риј ском кон тек сту, људ ски рад је, 
нај пре све ви ше ме ха ни зо ван, за тим ауто ма ти зо ван, а да нас све ви-
ше ком пју те ри зо ван. Јед на од основ них од ли ка са вре ме них тех но-
ло ги ја је да људ ски рад у све ве ћој ме ри за ме њу ју ро бо ти, а уло га 
чо ве ка се сво ди па про јек то ва ње и кон тро лу про из вод них про це са. 
Они скло ни ци ни зму, ко мен та ри шу ћи ове про це се и пред но сти ро-
бо та над људ ском рад ном сна гом, ка жу, по ред оста лог, да ро бо ти 
не штрај ку ју, не ор га ни зу ју син ди ка те, не тра же ве ће за ра де, рад на 
и со ци јал на пра ва, пен зи је. Дру гим ре чи ма, рад на сна га ро бо та је 
јеф ти ни ја и ис пла ти ви ја од људ ске рад не сна ге. Ме ђу тим, ро бо те, 
укљу чу ју ћи и оне нај са вр ше ни је ства ра чо век, па се опет круг вра-
ћа на по че так и из вор. 

Ово су са мо не ки од ар гу ме на та, ко ји не спор но го во ре о про-
ме ни ка рак те ра и са др жа ја људ ског ра да, али пре све га усло ва у 

14)  R: Je remy : „The  end of work“, Put nam Bo oks, New York 1995
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ко ји ма се он оства ру је у са вре ме ном до бу, ко ји опре де љу ју је дан 
број ауто ра раз ма тра ју ћи ста ње и пер спек ти ве, го во ре о кра ју људ-
ског ра да. За ма ње од по ла ве ка, од раз мр вље ног ра да у ин ду стриј-
ском на чи ну про из вод ње и ње го вих со ци јал них по сле ди ца, до ла зи 
се до пи та ња кра ја људ ског ра да. 15) Оно што је при то ме од по себ-
не ва жно сти је сте чи ње ни ца да се у са вре ме ном до бу пр ви пут на 
те о риј ском, а ти ме у крај њој ли ни ји на етич ком и фи ло зоф ском 
пла ну отва ра пи та ње кра ја људ ског ра да. У прет ход ним пе ри о ди ма 
људ ске исто ри је, као што је по зна то, ја вља ју се раз ли чи та еко ном-
ска, по ли тич ка, со ци јал на, етич ка, фи ло зоф ска ста но ви шта о људ-
ском ра ду. Ме ђу тим, са мо на ша епо ха, по пр ви пут отва ра пи та ње 
кра ја људ ског ра да. То на ме ће по тре бу, дру штве ној ми сли да иза ђе 
из окви ра те ку ће, рад не сва ко дне ви це и по ста ви пи та ње – да ли 
је људ ска ци ви ли за ци ја, исто ри ја, бу дућ ност, људ ска лич ност, са 
оним су штин ски ка рак те ри сти ка ма ко је је чи не чо ве ком, мо гу ћа 
без људ ског ра да. Не ма од го во ра, од но сно ви зи је дру штва и дру-
штве ног уре ђе ња у ко ме је дан од ка ме на те ме ља ца не би био људ-
ски рад. То нас у крај њој ли ни ји под се ћа и упо зо ра ва на сло же ност 
и ви ше знач ност пој ма људ ски рад, ра зно ли кост и сло же ност ње го-
вих са др жа ја и по јав них об ли ка, да основ ни из вор на шег ма те ри-
јал ног оп стан ка, али и из вор и по кре тач ку сна гу на ше људ ско сти 
- рад, по зна је мо у ве о ма огра ни че ном оби му.

Ко нач но, људ ски рад се у про те клих не ко ли ко ве ко ва, као и 
да нас по сма тра ис кљу чи во у кон тек сту тр жи шне при вре де, од но-
сно тр жи шне утак ми це, као ње не по кре тач ке сна ге. Нео п ход ност 
та квог при сту па усло вља ва чи ње ни ца да је тр жи шна при вре да ам-
би јент у ко ме се у ин ду стриј ском на чи ну про из вод ње од ви ја људ-
ски рад. Ме ђу тим, ана ли за људ ског ра да ис кљу чи во кроз при зму 
тр жи шне при вре де и тр жи шта као је ди ног или основ ног ре гу ла то-
ра еко ном ског жи во та дру штва, мо же пред ста вља ти и огра ни че ње 
за раз у ме ва ње етич ке и фи ло зоф ске су шти не људ ског ра да. При 
то ме не тре ба из гу би ти из ви да да је тр жи шни на чин при вре ђи ва-
ња и на ње му за сно ва но по ли тич ко и еко ном ско уре ђе ње дру штва 
до ми нант но у про те кла три ве ка. У од но су на це ло куп ни ток тра-
ја ња људ ског дру штва то је је дан ма ли де лић, ко ји као и сви дру-
ги об ли ци по ли тич ке и еко ном ске ор га ни за ци је дру штва има сво је 
пред но сти и огра ни че ња, као и вре ме тра ја ња. Тра га ње за етич ком 
и фи ло зоф ском су шти ном људ ског ра да у са вре ме ном до бу, на по-
сред на на чин отва ра и пи та ње тра га ња и за дру га чи јим ме ха ни зми-
ма еко ном ске и по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва. 

15)  J. Rif kin „The end of work“, Put nam Bo oks, New York 1995
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УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Сам под на слов го во ри о огра ни че њи ма са ко ји ма се су о ча ва 
у по ку ша ју да се из ве ду це ло ви ти за кључ ци, на осно ву на пред из-
ло же них са зна ња и ста во ва. Текст не отва ра, већ се вра ћа ста рим 
пи та њи ма су шти не људ ског ра да, кроз про ток вре ме на, у раз ли-
чи тим пе ри о ди ма исто ри је, у раз ли чи тим дру штве ним си сте ми ма, 
раз ли чи тим дру штве ним окол но сти ма, тра ди ци ја ма и на чи ну жи-
во та. На рав но, не из бе жно се отва ра ју и но ва пи та ња, ко је до но си 
са вре ме но до ба, раз вој но вих тех но ло ги ја, но вих обла сти про из-
вод ње и но вих људ ских по тре ба. Људ ски рад је, не спор но про ме-
нио сво је са др жа је – пре све га у ужем тех но ло шком, ор га ни за ци-
о ном сми слу, по јав не об ли ке, уве ћа на је про из вод на моћ људ ског 
ра да, од но сно еко ном ски па ра ме три те мо ћи – про дук тив ност и 
еко но мич ност. Ме ђу тим, по ве ћа ње про из вод не мо ћи, од но сно спо-
соб но сти чо ве ка да про из ве де ве ћу ко ли чи ну ма те ри јал них до ба ра, 
не зна чи ауто мат ски, или бар ни је у ди рект ној сра зме ри са по ве ћа-
њем ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да, ко ја под ра зу ме ва кре а тив но 
ме ња ње дру штве не и при род не ствар но сти и чо ве ка са мог. 

У сва ком слу ча ју, не мо же се оспо ри ти да је рад кроз исто ри-
ју ме њао свет, да је по ме рио и сру шио мно ге гра ни це, да је људ ски 
жи вот учи нио лак шим, ху ма ни јим, пре све га у том сми слу што су 
мно ги по сло ви, ко ји су штет но или уни шта ва ју ће де ло ва ли на људ-
ско здра вље, рад ну спо соб ност, жи вот ни век, ду жи ну жи вот ног ве-
ка, у нај ве ћој ме ри оти шли у исто ри ју. 

Оно што је до са да шњи ток исто ри је по твр дио је сте да је рад 
био из вор људ ске сло бо де, при че му је јед но од кључ них по при-
шта бор бе за сло бо ду био људ ски рад, ње го ви ре зул та ти и од но си 
ко је су љу ди ус по ста вља ли у про це су ра да. Тра га ње за су шти ном 
људ ског ра да, упу ћу је нас, или нас по но во вра ћа на ње го ве етич ке 
из во ре и сми сао. Исто ри ја људ ског дру штва, као и ак ту ел ни дру-
штве ни про це си у са вре ме ном до бу, го во ри о то ме да је у свим дру-
штви ма кроз исто ри ју од нос пре ма ра ду био је дан од те ме ља свих 
вред но сних си сте ма. И да нас је од нос пре ма ра ду је дан од основ-
них кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње етич но сти по је дин ца. Рад је ви со-
ка етич ка вред ност, а не рад се из јед на чу је са не е тич но шћу, ло шим 
људ ским, ка рак тер ним осо би на ма. Ме ђу тим, том кон ста та ци јом се 
при ча не за вр ша ва не го по чи ње и кре ће се у свим оним прав ци ма 
ко ји са гле да ва ју ин ди ви ду ал не и дру штве не усло ве етич ком сми-
сла и сна ге људ ског ра да. 
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Darko Marinkovic

PHILOSOPHY OF HUMAN WORK FACING 
THE CHALLENGES OF NEW AGE

Summary
Modern age, and that is industrial society, that had been founded 

on human freedoms and rights, multiparty parliamentarian democracy 
and market contestability, has brought about fundamental changes in the 
nature, character, content and way of human work, therefore presenting 
a whole line of challenges to the ethics and philosophy of human work. 
A new way of production has not only influenced the human work as 
a process of creation of material and spiritual achievements, but also 
has changed a whole way of life, human interrelations and the system 
of social and moral values. Human daily lives have gained not only a 
new content, but also a new structure. This has brought about a clear 
and visible division between working and non-working parts of day. 
From the area of a dominantly agricultural production with the nature 
being both the working and life environment, the human work has been 
moved to a closed space of industrial machinery therefore establishing 
a technical division of work and the work has become increasingly spe-
cialized or partitioned. It is especially important to underline that it has 
led to emergence of an extremely great dynamics of the changes in the 
field of human work as well. Therefore it is possible to declare that it is 
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precisely the dynamics of the changes that has actualized the old issues 
and created a whole line of new issues in the philosophy and ethics of 
human work. 
Key Words: human work, ethics, philosophy, modern industrial society, uni-

versality, history, Christianity, human freedoms and rights
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