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Чи ње ни ца је да је фе но мен 
вођ ства из ра жен пре ко чи та ве 
пле ја де књи га, ка ко на уч не та
ко и по пу лар не про ве ни јен ци

је, ко је у ко нач ном зби ру ви ше 
за ма гљу ју не го што отва ра ју 
про стор за ње го во пот пу но са
гле да ва ње. Та кво ста ње ства
ри је до ве ло до то га да вођ ство 
пред ста вља го то во све, јер се 
сва ко осе ћа ком пе тент ним да 
га, и на ни воу са др жа ја и на 
ни воу уме ћа, ка ко од ре ди та ко 
и про це ни. Ре ги стру ју ћи та кву 
кон сте ла ци ју, а при зна ју ћи да 
је вођ ство, због не де тер ми ни са
но сти и кон тин гент но сти, ви ше 
умет ност не го на у ка (стр 24.), 
углед ни хар вард ски про фе сор, 
екс перт за ме ђу на род не од но се 
и чо век са ис ку ством у упра
вљач ким струк ту ра ма, Џо зеф 
Нај (Jo seph Nye) је „ис про во ци
ран“ да на пи ше књи гу ко ја би, 
са јед не стра не, пред ста вља ла 
„бу квар ску“ ана ли тич ку про
ле го ме ну у про у ча ва ње вођ ства 
и мо ћи на ме ње ну ње го вим сту
ден ти ма, док би, са дру ге стра
не омо гу ћи ла обич ном гра ђа ни
ну да рас по ла же са ору ђем за 
из бор и вред но ва ње про шлих 
или са да шњих, јав них или при
ват них во ђа. Ре зул тат та кве на
ка не или мо ти ва ци је је, да кле, 
де ло Мо ћи за во ђе ње (The Po
wers to Lead).

По ла зна пре ми са књи ге је 
све из ра же ни је нeзадовољство 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.367384.

368




са вођ ством, ко је се мо же ока
рак те ри са ти као гло бал ни тренд 
(кри за је пре ва лент на пер цеп
ци ја ста ња вођ ства у мно гим 
зе мља ма). Иако се та ква ди јаг
но за не мо же узе ти као по себ но 
ори ги нал на, не за до вољ ство са 
во ђе њем ово га или оно га ран га 
је „исто риј ска кон стан та“, она 
је да нас по себ но ин те ре сант на 
и ин три гант на, јер се кон текст 
во ђе ња и мо ћи ме ња без од го ва
ра ју ћих пан да на у стра те ги ја ма 
мно гих чел ни ка из по ли тич ке, 
дру штве не или еко ном ске сфе
ре нај ра зви је ни јих де ло ве људ
ске за јед ни це. Про у зро ко ва на 
ин фор ма тив ном ре во лу ци јом, 
на де лу је тран сфор ма ци ја ин
ду стриј ских на че ла во ђе ња са 
на че ли ма во ђе ња по стин ду
стриј ског дру штва зна ња , што 
ре зул ту је по тре бом за пре и на
че њем не ких кон вен ци о нал них 
при сту па фе но ме ну во ђе ња на 
ни воу но вог раз у ме ва њем мо
ћи, кон тек сту ал не ин те ли ген
ци је, ци ље ва и сти ло ва вођ ства 
ком па ти бил них са мо дер ним 
де мо крат ском ор га ни за ци ја
ма и мо дер ним де мо крат ским 
дру штвом in to to. С об зи ром на 
ши ри ну и ком плек сност те ме, 
књи га је ре ла тив но крат ка (145 
стра на „чи стог“ тек ста), што 
под ра зу ме ва да су не ки те ма ти 
ела бо ри ра ни „из ра же но“ ла
кон ски за рад ње не ши ро ко по
ста вље не ко му ни ка тив но сти и 
ака дем ске ба зич но сти, те је по
де ље на у пет де ло ва и је дан до
дат ком са сле де ћим на сло ви ма: 
(1) Вођ ство; (2) Вођ ство и моћ; 

(3) Вр сте и ве шти не; (4) Кон
тек сту ал на ин те ли ген ци ја; (5) 
До бре и ло ше во ђе; и До да так 
 Вођ ство: ту це бр зих са ве та.

По На ју, вођ ство је дру
штве ни од нос, ко ји ин вол ви ра 
од но се мо ћи уну тар гру пе, са 
три кључ не ком по нен те: во ђа
ма, след бе ни ци ма и кон тек стом 
од ви ја ња њи хо ве ин тер ак ци је, 
док во ђу де фи ни ше као не ко га 
ко по ма же гру пи у кре и ра њу и 
оства ре њу за јед нич ких ци ље ва, 
као не ко га ко има моћ усме ра
ва ња и мо ти ви са ња за рад ре а
ли за ци је за јед нич ких свр ха или 
про јек то ва них по стиг ну ћа (стр. 
XXI, 18, 19). Он од ба цу је ка ко 
исто риј ски за сно ван мо дел вођ
ства са под тек стом вој не мо ћи, 
ма ни фе сто ва не пре ко хе рој ског 
или „ал фамуж јак“ при сту па, то 
јест те о ри је Ве ли ког чо ве ка, та
ко и при ступ вођ ству ко ји во ђе 
од ре ђу је пре ко од ре ђе них ин
хе рент них осо би на, као ро ђе не 
а не као ство ре не, апо стро фи
ра ју ћи флек си бил ност мо дер
них те о ри ја ово га ран га, от клон 
пре ма кон зи стент ним обра сци
ма лич но сти на уштрб уро ђе
них од ли ка, што отва ра про стор 
за сти ца ње зна ња. Уме сто то га, 
за На ја, во ђе и след бе ни ци уче 
сво је уло ге и ме ња ју их у за ви
сно сти од ви ђе ња про ме не си
ту а ци је у ко јој се на ла зе. Иде ја 
је да се уче њем, ко је обез бе ђу је 
про у ча ва њу вођ ства ста тус ва
лид не ди сци пли не, про ши ри 
обим са зна ња ко ји ће им омо
гу ћи ти ефи ка сност у ши ро ком 
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ра спо ну раз ли чи тих си ту а ци ја 
(стр. 21). 

Про ме не у схва та њу вођ
ства по вла че за со бом и но ви 
при ступ у кон цеп ту а ли за ци ји 
мо ћи. Нај, што мо же мо сма тра
ти ти пич ним ме стом за ње гов 
опус, раз ли ку је „твр ду“ од „ме
ке“ мо ћи. Док твр да моћ по чи ва 
на кон тро ли след бе ни ка пре ко 
под сти ца ња или на гра да (шар
га ре пе) и прет њи или за стра
ши ва ња (шта па), до тле ме ка 
моћ под ра зу ме ва ин спи ри са ње 
дру гих, њи хо во при вла че ње и 
об ли ко ва ња пре фе рен ци ја на 
на чин да же ле оно што же ли во
ђа (стр. 29). При то ме ме ка моћ, 
ко ја ни је бо ља per se, ни је иден
тич на са ути ца њем, она је, као и 
твр да моћ, у крај њој ин стан ци, 
са мо је дан од из во ра ути ца ња, 
док је од нос из ме ђу во ђе и след
бе ни ка да ле ко од јед но смер ног, 
ве ћи на љу ди су и след бе ни ци и 
во ђе, вођ ство мо же по сто ја ти и 
без фор мал не и са фор мал ном 
вла шћу (стр. 31, 37). Ме ђу тим, 
ма да „ма ни пу ла тив на“ ди мен
зи ја ме ке мо ћи на из глед оста
вља ви ше про сто ра за из бор, 
ни јед на од прет ход но иден ти
фи ко ва них вр ста мо ћи ни је до
вољ на за ефи ка сно вођ ство, већ 
је по треб на спо соб ност њи хо ва 
амал га ма ци ја, еклек тич ког спа
ја ња, у де ло твор ну стра те ги ју, 
спо соб ност ко ју Нај озна ча ва 
као „па мет ну моћ“ (стр. 43).

Најл ана ли зи ра две па ра
диг ме вођ ства: нео ха ри змат ску 
и тран сфор ма ци о ну. Он у сво

ме при сту пу ха ри зми по ла зи 
од кла сич не Ве бе ро ве де фи ни
ци је (ха ри зма пред ста вља тер
мин ко ји се од но си на од ре ђе на 
свој ства лич но сти, не до ступ на 
„обич ним“ љу ди ма, у сми слу 
по себ не об да ре но сти са над
при род ним, над људ ским или 
„ба рем“ ван ред ним мо ћи ма или 
ква ли те ти ма, ко ји пред ста вља
ју осно ву за тре ти ра ње не ко га 
као во ђе, и тра је оно ли ко ду го 
ко ли ко је при зна ју след бе ни ци), 
на гла ша ва ју ћи ка ко ди ле ма о 
то ме да ли је ха ри зма ин хе рент
на осо би или од но су још увек 
ни је ап сол ви ра на на аде ква тан 
на чин. Ха ри зма по чи ва ви ше на 
лич ним и ин спи ра ци о ним мо
ћи ма во ђе, а ма ње на офи ци јел
ној по зи ци ји не ке упра вљач ке 
но мен кла ту ре, ко ја, исти не ра
ди, по не кад мо же ство ри ти при
вид ха ри зме за ина че обич не 
слу жбе ни ке, ха ри змат ске во ђе 
су вич не у ко му ни ка ци ји, фор
му ли са њу ви зи ја и по ве ре ња, 
оне слу же као при мер и упра
вља ју ути сци ма ко је су ство ри
ли (стр. 58). Нај на гла ша ва, у 
сво ме по при лич но не у бе дљи
вом из ла га њу ове па ра диг ме, да 
ха ри зма мо же би ти упо тре бљив 
кон цепт је ди на ако се у об зир 
узме да лич ни маг не ти зам мо же 
ва ри ра ти од си ту а ци је до си ту а
ци је (стр. 61).

Ње го во из ла га ње ко је се ти че 
тран сфор ма ци о ног и тран сак
ци о ног вођ ства је да ле ко успе
шни је. Док тран сак ци о но вођ
ство по чи ва на спе ци фич ним 
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сред стви ма: на гра да ма, ка зна ма 
и, уоп ште узев, лич ном ин те
ре су, а у сме ру од стра не во ђе 
по ста вље ним ци ље ви ма, до
тле тран сфор ма ци о но вођ ство 
под сти че след бе ни ке да тран
сце ди ра ју вла сти те ин те ре се 
за рад ви ших груп них ци ље ва, 
што ре зул ту је ве ћим сте пе ном 
ан га жма на не го у опо зит ној, 
„тран сак ци о ној си ту а ци ји“. 
По ред ха ри зме, тран сак ци о но 
вођ ство об у хва та и еле мен те 
ин те лек ту ал не сти му ла ци је и 
ин ди ви ду а ли зо ва не по др шке. У 
том кон тек сту, тран сфор ма ци
о но вођ ство се за сни ва на ме
кој мо ћи, док се тран сак ци о но 
вођ ство ба зи ра на твр дој мо ћи 
(стр. 6263). По На ју, тран сфор
ма ци о но вођ ство се че сто ко ри
сти да би се ука за ло и на во ђи не 
ци ље ве, и на сти ло ве ко је ко ри
сти, и на ре зул та те ко је про ду
ку је (стр. 64), без об зи ра на то 
што се ра ди о раз ли чи тим ди
мен зи ја ма (по не кад во ђе тран
сфор ми шу след бе ни ке док свет 
оста не исти или vi ce ver sa, а по
не кад упра жња ва ју тран сак ци
о ни стил за тран сфор ма ци о не 
ци ље ве). Услед то га, он су ге ри
ше да се по јам тран сфор ма ци о
но ре фе ри ра на во ђи не ци ље ве, 
док се по јам тран сфор ма тив но 
ре фе ри ра на тран сфор ма ци о
не ме то де и њи хо ве ефек те на 
след бе ни ке.

Стил во ђе би тре ба ло да од
ре ди ка ко он ко ри сти ве шти
не по ве за не са ме ком и твр дом 
мо ћи, да од ре ди про пор ци ју 

ин спи ра тив не и тран сак ци о
не ди мен зи је вођ ства. Ка да се 
ра ди о ве шти на ма по ве за ним 
са ме ком мо ћи, успе шан во
ђа тре ба да рас по ла же са: (1) 
емо ци о нал ном ин те ли ген ци
јом спо соб но шћу да се раз у ме
ју и ре гу ли шу емо ци је, об у хва
та са мо кон тро лу, ди сци пли ну 
и ем па тиј ске ка па ци те те ко ји 
омо гу ћа ва ју во ђи да ка на ли ше 
сво је вла сти те па си је и при ву
че след бе ни ке, то јест емо ци о
нал ну са мо о све шће ност и кон
тро лу, те упра вља ње од но си ма 
и вла сти том ха ри змом у раз ли
чи тим кон тек сти ма (стр. 6972); 
(2) ко му ни ка тив но шћу уме ће 
ко је ин кор по ри ра пер су а зив не 
ора тор ске на сту пе, сим бо ле или 
при ме ре, те убе дљи вост ка ко за 
„бли ске“ та ко и за дис тан ци ра
не след бе ни ке (стр. 7274); (3) 
ви зи јом ве шти ном ар ти ку ли са
ња сли ке ко ја да је сми сао од ре
ђе ној иде ји и ин спи ри ше дру ге, 
ко ја је емо ци о нал но ево ка тив на 
и при влач на и ко ја је ефи ка сна у 
сми слу хар мо ни зо ва но сти иде
а ла и спо соб но сти (стр. 7477). 
Исто вре ме но, ка да се ра ди о ве
шти на ма по ве за ним са твр дом 
мо ћи, успе шан во ђа тре ба да 
рас по ла же и са: (1) ор га ни за ци
о ним ка па ци те ти ма спо соб но
шћу да се упра вља струк ту ром, 
про то ком ин фор ма ци ја и си сте
мом на гра ђи ва ња не ке ин сти ту
ци је или гру пе, ди рект но, пре ко 
ње му од го вор них, и ин ди рект
но, пре ко ус по ста вља ња и одр
жа ва ња си сте ма ин сти ту ци је 
(стр. 7780); и (2) ма ки ја ве ли
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стич ким по ли тич ким ве шти на
ма  по ли тич ком ин те ли ген ци
јом као спо соб но шћу да се ту ђе 
сла бо сти, не си гур но сти и скло
но сти пре тво ре у вла сти ти ин
стру мент, као стра те гиј ско при
ти ска ње, спо соб ност по га ђа ња, 
те гра ђе ња и одр жа ва ња до бит
них ко а ли ци ја (стр. 8085).

Уза јам но деј ство ме ке и твр
де мо ћи, те тран сфор ма ци о ног 
и тран сак ци о ног вођ ства до
во ди до Нај о ве по став ке кон
тек сту ал не ин те ли ген ци је. 
Кон тек сту ал но вођ ство (ма ни
фе ста ци ја па мет не мо ћи) пред
ста вља спо соб ност од ре ђи ва ња 
нај бо ље раз ме ре (ком би на ци
је) ве шти на ме ке и твр де мо ћи 
у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Он 
из два ја пет ре ле вант них ди мен
зи ја кон тек сту ал не ин те ли ген
ци је: (1) кул ту ра је ре ле вант на 
и на ми кро, и на на ци о нал ном и 
на гло бал ном пла ну, јер по ста
вља кри те ри ју ме за вођ ство и 
од ре ђу је ко мо же а ко не мо же 
да бу де во ђа, па је раз у ме ва ње 
кул тур ног кон тек ста до ста ва
жно (стр. 92); (2) би тан аспект 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је је 
и про це на ди стри бу ци је из во ра 
мо ћи, по ред то га што во ђа мо
ра схва ти ти по ли тич ка кул ту
ру, као и фор мал ну струк ту ра 
и не пи са на пра ви ла, еле мен те 
ко ји од ре ђу ју рас по ло жи ве из
во ре мо ћи, он се мо ра, у скла
ду са тим па ра ме три ма, опре
де ли ти за тран сак ци о ни или 
тран сфор ма ци о нал ни стил (то 
јест за њи хо ву ком би на ци ју) 
као нај е фи ка сни ји ни во ан га

жма на (стр. 96, 97); (3) на ме ће 
се по тре ба и за ре ги стро ва њем 
про мен љи вих по тре ба и зах те ва 
след бе ни ка од стра не во ђе, на 
ни воу се лек ци је ауто крат ског 
или пар ти ци па тив ног до но ше
ња од лу ка (стр. 100); (4) кри зе 
пред ста вља ју не ста бил ну си ту
а ци ју у ко јој по сто ји прет ња ба
зич ним вред но сти ма, при че му 
тре ба раз ли ко ва ти ур гент не од 
ду го трај них кри за, па ефи ка сно 
вођ ство об у хва та и спе ци фич не 
на чи не ре а го ва ња у та квим си
ту а ци ја ма и при пре му за та кве 
си ту а ци је (стр. 102, 103); и (5) 
об ли ко ва ње фор мал ног и не
фор мал ног про то ка ин фор ма
ци ја, те по зна ва ње на чи на ин
тер пре та ци ја ин фор ма ци ја од 
стра не след бе ни ка та ко ђе спа
да ју у ва жне еле мен те ефи ка
сног вођ ства (стр. 105, 106).

Прoблем са ква ли фи ка ци
јом не ко га као до брог во ђе је, 
по На ју, скоп чан са упо тре бом 
ре чи до бар, ко је се по не кад упо
тре бља ва у етич ком сми слу, док 
се по не кад упо тре бља ва да би 
озна чи ла ефи ка сност (стр. 111). 
Ува жа ва ју ћи та кву кон сте ла
ци ју, Нај пред ла же да про це на 
етич но сти и ефи ка сно сти об у
хва та: ци ље ве, сред ства и по
сле ди це. Из угла ефи ка сно сти, 
до бро вођ ство зна чи: (1) на ни
воу ци ље ва урав но те же ност из
ме ђу ре ал ног и ри зи ка у ви зи ји; 
(2) на ни воу сред ста ва њи хо ву 
ефи ка сност у сми слу оства ре
ња ци ље ва; и (3) на ни воу по
сле ди ца успех у ре а ли за ци ји 
по ста вље них груп них ци ље ва, 
док из етич ког угла, до бро вођ
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ство зна чи: (1) на ни воу ци ље
ва вред ност на ме ра и ци ље ва 
(2) на ни воу сред ста ва ква ли
тет упо тре бље них сред ста ва; и 
(3) на ни воу по сле ди ца до бре 
ре зул та те за чла но ве гру пе и за 
оне ко ји то ни су (стр. 112). Нај 
оста вља мо гућ ност да пра вич
но ре ше ње не ка да ни је нај бо
ље ре ше ње (про блем „пр ља вих 
ру ку), и мо гу ће ре ше ње ви ди у 
фор си ра њу про це ду рал них или 
ин сти ту ци о нал них пра ви ла. 
При то ме, раз ви ја ње ин ту и ци је 
о про це си ма и ин сти ту ци ја ма, 
по ма га ње гру пи да од лу чи ка ко 
да од лу чу је, тре ти ра као јед ну 
од нај ва жни јих мо рал них уло га 
ко ју во ђа има (стр. 120). 

Џо зеф Нај на кра ју сво је 
књи ге да је два на ест ко ри сних 
са ве та ко ји се ти чу вођ ства и 
ко ји пред ста вља ју сво је вр сни 
кон цен тро ва ни пре глед све га 
из не тог у књи зи (стр. 147148): 
(1) до бро (ефи ка сно плус етич
ко) вођ ство је ва жно, еле ме нат 
сре ће ни је до во љан; (2) сва ко 
мо же би ти во ђа, вођ ство мо же 
да се на у чи и по сто ји на свим 
ни во и ма; (3) ефи ка сно вођ ство 
зах те ва и ви зи ју (кре а ци ју за
јед нич ких груп них ци ље ва) и 
ин тер пер со нал не/ор га ни за ци
о не ве шти не (ре а ли за ци ју за
јед нич ких груп них ци ље ва); 
(4) па мет не во ђе има ју по тре
бу и за ве шти на ма по ве за ним 
са ме ком мо ћи и за ве шти на ма 
по ве за ним са твр дом мо ћи, ни
је дан сет ве шти на ни је по не ком 
ауто ма ти зму бо љи од дру го га; 
(5) во ђе за ви се од след бе ни

ка и де ли мич но су об ли ко ва
не атри бу ци јом истих; (6) аде
ква тан стил вођ ства за ви си од 
кон тек ста, аде кват на про це на 
или ди јаг но за по тре бе за про
ме ном пред ста вља суп страт 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је; 
(7) уко ли ко се тре ти ра фак тор 
вре ме на, кон сул та тив ни стил 
вођ ства је „ску пљи“ али обез бе
ђу је ви ше ин фор ма ци ја, по све
ће ност оства ре њу за јед нич ких 
ци ље ва и осна жу је след бе ни ке; 
(8) ме на џе ри ни су ну жно во ђе, 
али во ђе има ју по тре бу и за ме
на џер ским и ор га ни за ци о ним 
ве шти на ма; (9) кри зно вођ ство 
зах те ва до дат не при пре ме, емо
ци о нал ну зре лост и спо соб ност 
да се раз дво ји опе ра тив ни, ана
ли тич ки и по ли тич ки ан га жман; 
(10) ин фор ма тив на ре во лу ци ја 
и де мо кра ти за ци ја су ре зул то
ва ле постмо дер ним кон тек
стом, за о кре том од ко манд ног 
ка ко оп тив ном сти лу вођ ства: 
(11) за ви со ке ре зул та те вођ
ства је по треб на стал на про ве
ра пре ва лент них усло ва у да тој 
ре ал но сти, при ку пља ње ин фор
ма ци ја и при пре ма ње за евен
ту ал не про ме не, где за про це не 
емо ци о нал на ин те ли ген ци ја и 
прак тич но зна ње зна че ви ше од 
чи сте ин те ли ген ци је; (12) ма да 
етич не во ђе ко ри сте сво ју са
вест, за јед нич ка мо рал на пра ви
ла и про фе си о нал не стан дар де, 
че сто се де ша ва да кон фликт не 
вред но сти до во де до фе но ме на 
пр ља вих ру ку, етич ке про це не 
под ра зу ме ва ју усред сре ђе ност 
на ци ље ве, сред ства и по сле ди
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це за оне уну тар и ван во ђе не 
гру пе.

Све у све му, ко ри сте ћи при
сту па чан је зик и пре ци зно по
ен ти ра не при ме ре, Нај је ус пео 
да ство ри књи гу ко ја пред ста
вља ја сан и ко хе рен тан текст за 
сту ден те и оне ко ји су за ин те
ре со ва ни за основ но раз у ме ва
ње фе но ме на вођ ства. Са дру ге 
стра не, без об зи ра на од ре ђе
не не до стат ке (ка кви су: не а
де кват на и не до вољ на ег зе ге
за нео ха ри змат ске па ра диг ме, 
пот пу ног пре не бре га ва ња па ра
диг ми вођ ства ко је ни су ба зи ра
не на мо ћи или за не ма ри ва ње 
на чи на пре но ше ња ре ле вант
них ве шти на за вођ ство), Џо
зеф Нај успе ва да ре ги стру је и 
ела бо ри ра не ке од нај ва жни јих 
мо ме на та мо дер ног при сту па 
вођ ству (по пут: пре ва зи ла же
ња кла сич них ди хо то ми ја ме ке 
и твр де мо ћи, то јест апри ор ног 
опре де ље ња за тран сфор ма ци
о но или тран сак ци о но вођ ство, 
по тен ци ра ња чи ње ни це да у 
мо дер ном дру штву чо век че сто 
има уло ге и во ђе и след бе ни ка 
или кон ста то ва ња све ма ње ва
жно сти ри гид не хи је рар хиј ске 
струк ту ре, ко ја је да нас ин ко
ро при ра на у мре же кон так та), 
отва ра ју ћи та ко ин спи ра тив
ни про стор за да ље ана ли зе и 
про у ча ва ње про ме ње не при ро
де мо ћи и вођ ства, те ме то да и 
ве шти на по треб них за во ђе ње 
мо дер них де мо крат ских ор га
ни за ци ја.
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Енер ги ја у свим сво јим об
ли ци ма у ко ји ма се ис по ља ва 
основ је функ ци о ни са ња и оп
стан ка сва ког жи вог би ћа. Та
ко ђе, енер ги ја је по треб на и за 
по кре та ње ма ши на, са мим тим 
и ин ду стриј ске про из вод ње 
као и укуп ног при вред ног раз
во ја јед ног дру штва. О ње ном 
зна ча ју го во ри и чи ње ни ца да 
су се го то во све ин ду стриј ске 
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