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Сажетак 
За раз ли ку од свих оста лих са вре ме них при сту па, по бор ни ци 

аутен тич но по сту ли ра не ра ди кал не те о ри је со ци јал ног ра да је ди-
ни сма тра ју да са мо ко ре ни та про ме на дру штве не струк ту ре мо же 
до ве сти до истин ске за јед ни це и ху ма ног оби та ва ња љу ди у њој. 
У фор ми не га ци је тра ди ци о нал ног со ци јал ног ра да ко ји со ци јал не 
про бле ме са гле да ва кроз при зму ан ти со ци јал ног и пси хич ки не-
у рав но те же ног по на ша ња по је ди на ца, ра ди кал ни ми сли о ци твр де 
да су со ци јал на не прав да и не јед на кост, по спе ше ни про фи том, те-
мељ ни узро ци дру штве не кон фликт но сти и стаг на ци је сва ке вр сте. 
Зах тев не пер спек ти ве ра ди кал ног со ци јал ног ра да, усме ре не ка ре-
во лу ци о нар ном ме ња њу - то ком ци ви ли за циј ске ге не зе - кон стант-
но при сут них бре ме на све оп штег раз во ја, по пут дру штве не не-
прав де, не јед на ко сти, од но са вла да ла ца и под чи ње них, на осно ву 
до са да шњег исто риј ског ис ку ства, оста ју у до ме ну уто пи је. Ре ал ну 
ме то до ло шку при ме ну у прак си ова кон цеп ци ја со ци јал ног ра да 
мо же оства ри ти са мо у сво јој бла жој ево лу ци о ној фор ми ра ди кал-
ног струк ту ра ли зма и ње му са о бра зних ци ље ва тран сфор ма ци је, 
по ди за ња све сти, ре де фи ни са ња и ко лек ти ви за ци је мар ги нал них 
по је ди на ца и за јед ни ца.
Кључ не ре чи: те о ри ја, ра ди кал ни со ци јал ни рад, ра ди кал ни струк ту ра ли-

зам, уто пи ја, со ци јал на не прав да.

* Редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду 
*  Овај текст настао је у оквиру пројекта Цивилно друштво и религија, бр. 179008 који фи-

нансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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1. ОСНОВ НЕ ПО СТАВ КЕ РА ДИ КАЛНЕ  
ТЕ О РИ ЈЕ СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА

Сло жен склоп мно штва де тер ми нан ти ко је у исто риј ско-ци-
ви ли за циј ском кон тек сту про фи ли шу уни вер зал ну де лат ност со-
ци јал ног ра да, не по сред но овај спе ци фи чан об лик људ ске прак се 
усло жња ва и у те о риј ско-ме то до ло шком сми слу чи ни ве о ма сло же-
ним пред ме том ис тра жи ва ња. На стао као жи ва ре флек си ја, у са мим 
фун да мен ти ма, су прот ста вље них дру штве них од но са, ком плек сно 
ви ше сло јан и ду бо ко про ти ву ре чан со ци јал ни рад, са гно се о ло шке 
рав ни, зах те ва са о бра зан те о риј ски при ступ, у скла ду с ко јим се 
ње го ва кон тра дик тор на при ро да је ди но и мо же ва ља но пој ми ти. 

Упра во та дру штве но-исто риј ска ко но та ци ја де лат но сти со-
ци јал ног ра да, ко ја га ло ци ра у са мо вре ло ме ђу кла сних и ста ту-
сно раз ли чи тих, че сто и су ко бље них, при мар но еко ном ских, за тим 
со ци јал них, мо рал них, кул тур них или би ло ко јих дру гих стра ту-
ма ег зи стен ци јал не по јав но сти, као плод на уч ног раз во ја ар ти ку-
ли са ће ра ди кал ну те о ри ју со ци јал ног ра да, у овом тек сту узе ту у 
раз ма тра ње. У оби љу те о риј ских кон цеп ци ја ра ди кал но усме ре на 
пер спек ти ва за вре ђу је ду жну ис тра жи вач ку па жњу с об зи ром да 
је ди на де ци ди ра но на сто ји да из дис кур са са вре ме не ху ма ни сти-
ке со ци јал ног ра да про ник не у ла тент ност (то ком чи та ве исто ри је 
ци ви ли за ци је за ко ни то при сут них) дру штве них не јед на ко сти, не-
прав де, до ми на ци је и зло у по тре бе моћ них над не моћ ни ма,1) у чи је 
прак тич не ре флек си је, нај ди рект ни је пу тем ба вље ња раз ли чи том 
со ци јал ном про бле ма ти ком, струч но за ла зе со ци јал ни рад ни ци.

За раз ли ку од дру гих те о ри ја со ци јал ног ра да ко је кон зер-
ви ра ју по сто је ћи дру штве ни sta tus-quo (углав ном со ци јал но оту-
ђен и де ух ма ни зо ван)2) та ко што фо кус сво јих епи сте мо ло шких 
про јек ци ја ста вља ју на пси хич ко-емо ци о нал ну сфе ру чо ве ко вог 
то та ли те та, за ко је је на вод но је ди но од го во ран су бјект, ко га со-
ци јал ни рад ни ци на сто је да струч ним ме то да ма ,,вра те” и ,,при ла-
го де” за јед ни ци та квој ка ква је сте, ра ди кал ни те о риј ски при ступ 
по ку ша ва да про ник не у бе о чу ге дру штве них ре ла ци ја, узро ка и 
усло ва ко ји не по сред но про из во де ег зи стен ци јал не не да ће и из вр-
ше њи хов евен ту ал ни пре о бра жај у прав цу истин ске ху ма но сти. 
Дру гим ре чи ма ис ка за но, на спрам те о ри ја со ци јал ног ра да ко је по-

1) Ha rold Briggs, Ke vin Cor co ran, So cial Work Prac ti ce, Por tland Sta te Uni ver sity, Chi ca go, 
2001, p. 115.

2) Ми лан Пе трич ко вић, „Бив ству ју ћа аске за со ци јал ног ра да у уче њу Ери ха Фро ма.” Со-
ци јал на ми сао: ча со пис за те о ри ју и кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, 2010, 
бр. 65. стр. 22.
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сту ли ра ју ба вље ње, са ни ра ње и трет ман већ на ста лих про бле ма, 
тзв. ,,га ше ње со ци јал них по жа ра”, ра ди кал не по став ке се би за циљ 
по ста вља ју мно го зах тев ни је ци ље ве евен ту ал ног ко ре ни тог, све-
са др жај ног и то тал ног тран сфор ми са ња еле мен тар них дру штве но-
исто риј ских узро ка ко ји до во де до со ци јал них про бле ма, ко ји ма се 
са по зи ци ја ин сти ту ци о нал не ком пе тент но сти ба ве струч не слу-
жбе со ци јал ног ра да.

Зах тев ност ове ра ди кал не те о риј ске па ра диг ме ко ја про во-
ци ра и те ле о ло шки пре и спи ту је ди ра ње те мељ них осло на ца исто-
риј ског ко да дру штве них ка у за ли те та, прот ка них кон стант ном 
кон фликт но шћу, утли та ри змом, си лом, вла да њем, не јед на ком рас-
по де лом ка пи та ла и мо ћи из ме ђу раз ли чи тих дру штве них чи ни ла-
ца,3) сва ка ко до во де у пи та ње ре ал не мо гућ но сти ње ног прак тич-
ног ожи во тво ре ња кроз струч не ме то до ло шке про це се со ци јал ног 
ра да. У том сми слу, овај текст има за циљ да отво ри мо гу ће ме-
то до ло шко-ло гич ке до ме те ра ди кал не те о ри је со ци јал ног ра да, тј. 
рас по зна по тен ци ја ле ње не прак тич не при ме не кроз сва ко днев но 
ба вље ње раз ли чи тим про бле ми ма по је ди на ца, гру па и за јед ни ца, 
као и да иден ти фи ку је гра ни це ње них ре ал но при ме ње них по сту-
ла та, ве за но за ко је, се сва ка ко мо же по ста ви ти и пи та ње евен ту ал-
не уто пиј ске за да то сти.

Кључ но уоб ли ча ва на 70-их го ди на 20. ве ка као из раз оп штег 
пре и спи ти ва ња дру штве ног бит ка со ци јал не не прав де на гло бал-
ном ни воу, ин спи ри са на по ли тич ки ра ди кал ним иде ја ма марк си-
стич ке фи ло зо фи је и ху ма но-ан тро по ло шким схва та њи ма чо ве ко-
вог то та ли те та, за ра ди кал ну те о ри ју со ци јал ног ра да се оправ да но 
мо же ре ћи да пред ста вља од го вор, бо ље ре ћи кри ти ку и не га ци ју 
тра ди ци о нал ног (углав ном пси хо ди нам ског) схва та ња со ци јал ног 
ра да.4) На и ме, од свог на стан ка до да нас, у на у ци со ци јал ног ра да 
до ми ни ра ју ме ди цин ско-пси хо ло ги зи ра ни при сту пи за ко је је ка-
рак те ри стич но пси хо ло шко об ја шње ње со ци јал них про бле ма, што 
за по сле ди цу има не ги ра ње ком плек сне род не су шти не чо ве ка и 
мно го вр сних аспе ка та ње го вих ге не рич ких по тен ци ја ла, та ко да се 
чо век вул гар но сим пли фи ку је и сво ди на са мо јед ну (пси хич ку) од 
мно го дру гих ње му свој стве них ди мен зи ја.5) 

На тај на чин, сло же на фе но ме но ло ги ја дру штве них кон тра-
вер зи у ко ји ма се за ме ће уни вер зал на де лат ност со ци јал ног ра да, 

3) Ro bert Haj ne man, Uvod u po li tič ke na u ke, CID, Pod go ri ca, 2004, str. 61.

4) Mal colm Payne, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, Fi lo zof ski Fa kul tet Uni ver zi te ta u Ba njoj 
Lu ci, 2001. str. 165.

5) Gary Hol mes, Den nis Sa le eby, „Em po wer ment, the me di cal mo del and the po li tics of cli ent-
hood.” Jo ur nal of Pro gres si ve Hu man Ser vi ces, vol. 4. no. 1, p. 61.
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из ми че те о риј ско кон зи стент ним и епи сте мо ло шки раз бо ри тим по-
ја шње њи ма, на ме сто ко јих се упор но пла си ра ју пси хо ло шке иде је о 
ан ти со ци јал ном и не при ла го ђе ном по је дин цу ко ји кр ши дру штве-
но при хва тљи ве нор ме по на ша ња.6) Та ко се чо век - из дру штве-
ног ми љеа из дво је ни пси хич ки су бјект - уста но вља ва као је ди но 
од го во ран за вла сти ту жи вот ну си ту а ци ју, чи ме се на ме ће илу зи ја 
ње го ве на вод не из дво је но сти, не при па да ња и не под ле га ња жи вим 
про це си ма дру штве них кре та ња и ну жних по сле ди ца ко је по ред 
лич них мен тал них фак то ра нај не по сред ни је ути чу на ква ли тет ње-
го вих ег зи стен ци јал них мо ду са. Ис ход та квог ста ва уста но вио је 
пред ста ву о су ко бље ном од но су, са јед не стра не не при ла го ђе ног, у 
со ци јал ном сми слу бо ле сног по је дин ца, и са дру ге стра не, здра вог 
дру штва чи је вред но сне стан дар де угро жа ва ју ти пси хич ки из ме-
ње ни, вас пит но за пу ште ни и са мо мар ги на ли зо ва ни су бјек ти.7) 

Од го не та ју ћи упра во ту ди ле му око при ро де ствар них узроч-
ни ка, кроз чи та ву исто ри ју ци ви ли за ци је по сто је ће со ци јал не не-
прав де, чи јим се ег зи стен ци јал ним по сле ди ца ма ба ви ин сти ту ци-
о нал но уре ђен со ци јал ни рад, ра ди кал но усме ре ни те о ре ти ча ри 
чи не ко пер ни кан ски обрт. На су прот за себ но појм ље ном чо ве ку 
чи ја пси хич ка струк ту ра пре суд но усло вља ва ње го ву не га ци ју и 
кр ше ње дру штве них стан дар да, пред став ни ци ових ра ди кал них 
иде ја по ку ша ва ју да ра све тле скри ва ју ћу при ро ду при сут ног дру-
штве ног по рет ка као та квог, тј. ути цај ње го вих про ти ву реч них аге-
на са на кон стант ност со ци јал не про бле ма ти ке. У пр ви план ста-
вља ју ћи ди ја лек тич ки ка у за ли тет дру штве ног устрој ства и чо ве ка 
као ње го вог кон сти ту ен та, твор ца-кре а то ра или Хе ге ло вим је зи ком 
ре че но - кре а ту ре, ако је у том дру штву нео ства рен и оту ђен, ко-
ре ни тим про ме на ма скло ни ми сли о ци, ди ра ју у са ме те ле о ло шке 
те ме ље про дук ци о них усло ва и ње му има нент не кон фликт но сти. 

Они бит ег зи стен ци јал не про бле ма ти ке рас по зна ју на ме ђу-
у сло вље ној ре ла ци ји струк ту ре кон крет ног дру штва и ин ди ви дуе, 
при че му се ин ди ви ду ал ни од но си по сма тра ју као про из во ди дру-
штве них ре ла ци ја у ка пи та ли стич ком дру штву, пре ци зни је ре че но 
са по зи ци ја са вре ме но сти, би ло ком об ли ку дру штве не ор га ни за-
ци је уре ђе не ко дом не јед на ко сти и де ху ма ни за ци је, ко ји ма се спу-
та ва гло бал ни раз вој чо ве ка као ства ра лач ког би ћа. Ту ма че ћи дру-
штве не стра ту ме и ста ту сну ви ше слој ност као узу се дру штве ног 
по зи ци о ни ра ња, ра ди кал но ори јен ти са ни те о ре ти ча ри со ци јал ног 

6) По гле да ти: Paul Di e sing, How Do es So cial Sci en ce Work? Uni ver sity of Pittsburgh Press, 
1991.

7) Упо ре ди ти са: Alf Ronnby, ,,Pra xi o logy in so cial work.” In ter na ti o nal So cial Work, vol. 35 
no.3, pp. 317-326.
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ра да под вла че ка ко не јед на кост и не прав да пре ма по себ ним гру-
па ма у дру штву по ти чу из њи хо вог рад нич ко-кла сног по ло жа ја. 
Без ула ска у пре ци зни је те о риј ско ап сол ви ра ње ка пи та ли зма као 
дру штве не фор ма ци је и уре ђе ња, ње го ву ге не зу и ра зно ли ке об-
ли ке да нас ак ту ел ног прак ти ко ва ња, као сми сле но по ла зи ште ра-
ди кал не пер спек ти ве да ти ра став да не јед на кост и не прав да пре ма 
по себ ним гру па ма у дру штву за и ста по ти чу из њи хо вог кон крет-
ног по ло жа ја на дру штве ној ле стви ци и (не)мо гућ но сти оп ште 
дру штве не и лич не афир ма ци је. Не мо гућ ност рав но прав ног ко-
ри шће ња рас по ло жи вих дру штве них ре сур са у ши ро ком ра спо ну 
од еко ном ских по тен ци ја ла, пре ко мо гућ но сти јед на ких шан си за 
обра зо ва ње, уна пре ђе ње здра вља и ле че ње, по ли тич ку пар ти ци па-
ци ју и до но ше ње од лу ка, као и оста лих ви до ва ег зи стен ци јал ног 
по твр ђи ва ња или не ги ра ња,8) учвр сти ће ову те о риј ску стру ју да 
се кри тич ки од но си пре ма дру штве ним фор ма ма ор га ни зо ва ња у 
окви ру ко јих се љу ди по и ма њу као ,,објек ти” уме сто ,,су бје ка та”. 

Ува жа ва ју ћи сло же ност дру штве них про тив реч ја као фак то-
ра не по сред ног еко ном ског, со ци јал ног, по ли тич ког, вред но сног, 
мо рал ног, вас пит ног или кул тур ног по зи ци о ни ра ња љу ди у за јед-
ни ци, ра ди кал ном иде јом во ђе ни те о ре ти ча ри сма тра ју да се са мо 
(ре во лу ци о нар но-струк ту рал ним) про ме на ма пу тем по ли тич ке ак-
ци је ва ља но мо же кон струк тив но ути ца ти на по сто је ћи не пра ве-
дан си стем ко ји ра ђа со ци јал ну не јед на кост и про бле ме. Со ци јал на 
прав да и ху ма ни усло ви раз во ја за све, мо гу да кле да на ста ну са-
мо ре во лу ци јом у дру штве ној и по ли тич кој ми сли, та ко што ће се 
со ци јал ни рад ни ци уме сто ре ша ва ња по сле ди ца по је ди нач но на-
ста лих про бле ма ба ви ти ме ња њем дру штве них осно ва и жи вот них 
усло ва ко ји су жи ви узроч ни ци на ста лих жи вот них не да ћа. 

Са свим си гур но ова ква те о риј ска па ра диг ма умно го ме усло-
жња ва ња про фе си о нал ну функ ци ју и по ло жај со ци јал них рад ни ка, 
ко ји у скла ду са сво јом струч ном ма тич но шћу не по сред но ула зе 
у кон фликт ну сфе ру дру штве не струк ту ре и ње них при пад ни ка 
чи јим се ег зи стен ци јал ним про бле ми ма они ба ве.9) Не за ви дан је 
и мно гим ди ле ма ма пра ћен по ло жај со ци јал них рад ни ка, ко ји по 
прин ци пу ди ја лек тич ког је дин ства и бор бе су прот но сти, у исто 
вре ме шти те по ре дак вла да ју ће струк ту ре, оли че не у др жа ви и ње-
ним со ци јал ним ин сти ту ци ја ма, као и ин те ре се ко ри сни ка сво јих 
услу га, на ко је се ди рект но од ра жа ва сва ко ја ка не прав да та квог 

8) Le nia Sa muel, Dro its so ci a ux Fon da men ta ux, Edi ti ons du Con seil de I’Euro pe, Stras bo urg, 
1997, p. 321

9) Ja ne Pil lin ger, Qu a lity in so cial pu blic ser vi ces, Euro pean Fo u da tion for The Im pro ve ment of 
Li ving and Wor king Con di ti ons, Da blin, 2001, p. 42.
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дру штве ног функ ци о ни са ња. Ка ко је раз лу чи ва ње те кон тра дик-
тор не уло ге, на др жав ном ни воу ор га ни зо ва ног и кон тро ли са ног 
со ци јал ног ра да, ко ји исто вре ме но учвр шћу је и сла би кон крет ну 
дру штве ну струк ту ру, нео п ход но за те о риј ску ана ли зу ра ди кал ног 
при сту па, то му је у сле де ћем на сло ву и по све ће на па жња.

2. ПРО ТИ ВУ РЕЧ НА ФУНК ЦИ ЈА  
СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА У ДРУ ШТВУ

Ста вља ју ћи у фо кус сво јих те о риј ских раз ма тра ња дру штве-
не де тер ми нан те ко је узро ку ју со ци јал ну не јед на кост и ста ту сни 
јаз из ме ђу моћ них и бо га тих, на спрам не моћ них и си ро ма шних, 
ра ди кал на ори јен та ци ја те о риј ски по сту ли ра и у гно се о ло шком 
кон тек сту отва ра пи та ње спе ци фич них аспек та ин сти ту ци о нал не 
функ ци о нал но сти и сми сла со ци јал ног ра да. Као до пу ну, при лог и 
кри тич ки осврт тра ди ци о нал ним кон цеп ти ма, ко ји есен ци ју про-
фе си о нал не де лат но сти со ци јал ног ра да углав ном рас по зна ју у ње-
го вим ху ма ни стич ки за да тим фор ма ма ху ма ног ме ња ња лич но сти 
и ка рак те ро ло шке струк ту ре ре со ци ја ли зо ва них, и са по сто је ћим 
нор ма ма уса гла ше них људ ских по сту па ка, ови ми сли о ци от кри ва-
ју и ну де ње го ву дру гу стра ну, оли че ну у ви ше об ли ка дру штве-
не аген ту ре ко ја де лу је у име и за ин те рес но си о ца вла сти. Пре и-
спи ту ју ћи истин ску ху ма ност та квог со ци јал ног ра да ко ји шти ти 
не пра вед но уре ђен дру штве ни си стем и до зво ља ва екс трем не не-
јед на ко сти и со ци јал ну ис кљу чи вост по је ди них гру па ци ја, при ста-
ли це ко ре ни тих дру штве них про ме на ука зу ју да се слу жбе со ци јал-
ног ра да уства ри на ла зе у функ ци ји при мар ног слу же ња др жа ви и 
ње ним вла сни ци ма ка пи та ла. Со ци јал ни рад ни ци су спе ци фич на 
вр ста др жав них аге на та ко ји су пла ће ни да пра те, ме ња ју, кон тро-
ли шу, ка жња ва ју и при ла го ђа ва ју оне при пад ни ке за јед ни це ко ји 
се опи ру дру штве ним пра ви ли ма по на ша ња и струк тур ном устрој-
ству со ци јал не до ми на ци је и вла да ња ма њи не (бо га тих) над ве ћи-
ном (си ро ма шних), чи ме ди рект но до при но се кон зер ви ра њу со ци-
јал не оту ђе но сти и струк тур не кон фликт но сти.

Аген ту ра ре про дук ци је се ин сти ту ци о нал ном со ци јал ном 
ра ду као од ли ка при пи су је на осно ву чи ње ни це да се он ста ра за 
очу ва ње по тен ци ја ла рад не сна ге у по сто је ћем дру штву. Слич но 
ин ду стриј ским ро ба ма за ши ро ку по тро шњу (нпр. у обла сти пре-
храм бе не, тек стил не и њи ма слич не ин ду стри је) ко је се кон стант-
но про из во де и об на вља ју, и со ци јал ни рад се ста ра за обез бе ђе ње 
и ре про дук ци ју рад не сна ге као ро бе. Со ци јал ни рад се по себ но 
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ста ра за оне на јам не рад ни ке ко ји, због со ци јал но по ли тич ког при-
ти ска ко јем су сва ко днев но из ло же ни, мо гу да по ста ну пси хич ки и 
фи зич ки не у по тре бљи ва рад на сна га. По ред то га, ни зом струч них 
ме ра со ци јал ни рад не гу је ре зер вну ин ду стриј ску ар ми ју ко ја мо же 
да се ак ти ви ра у про це сној фа зи ин ду стриј ског про спе ри те та.

Аген ту ра со ци ја ли за ци је се огле да у функ ци о нал ном сми слу, 
сма тра ју ра ди кал ни те о ре ти ча ри, та ко што со ци јал ни рад вас пит-
ним ин тер вен ци ја ма пре ма ан ти со ци јал ним по је дин ци ма, гру па ма 
и за јед ни ца ма шти ти нор ме и вред но сти по сто је ћег дру штва. Со-
ци јал ни рад ни ци у со ци јал но те ра пе ут ском ви ду по сре ду ју сво јим 
кли јен ти ма зна чај ра да, ду жно сти, по слу шно сти, по ве ре ња; при-
мат да ју ћи вред но сти ма по ро дич не за јед ни це, ко је се по себ но ак-
ту а ли зу ју у по ро дич ним, брач ним и вас пит ним са ве то ва ли шти ма. 
Ин сти ту ци о нал но про фи ли сан со ци јал ни рад као и дру ге др жав не 
ин сти ту ци је (по ли ци ја, пра во су ђе) од др жа ве је опу но мо ћен да се 
ста ра о пре но ше њу и трај но сти офи ци јел них нор ми. Са став ни сег-
мен ти ме то дич ких мо де ла со ци јал ног ра да ин кор по ри ра ју у се би 
пра ви ло да онај пре кр ши тељ дру штве них пра ви ла по на ша ња ко-
ји се по ка је и обе ћа да ће их се убу ду ће при др жа ва ти, оба ве зно 
се на гра ди не ком вр стом пот по ре, по мо ћи, уступ ка, при ви ле ги је и 
сл. Со ци ја ли за циј ски ефек ти со ци јал ног ра да оства ру ју се та ко ђе 
и пу тем при пи си ва ња лич не кри ви це кли јен ти ма за ста ње у ко је 
су до спе ли пр вен стве но због дру штве них усло ва.10) По тен ци ра ју-
ћи рад са по је дин цем – слу ча јем, за сно ван на пси хо ло ги за ци ји и 
су бјек ти ви за ци ји - на вод но од дру штве них то ко ва из дво је ног су-
бјек та - струч ња ци у сфе ри со ци јал ног ра да на мен ски оп те ре ћу ју 
у со ци јал но пси хич ком сми слу ко ри сни ке сво јих услу га, про во ци-
ра ју ћи њи хо ву мо рал ну свест и од го вор ност ка ко би их кроз при-
ти сак бо ље при ла го ди ли по сто је ћим дру штве ним обра сци ма оби-
та ва ња. У име успе шне со ци ја ли за ци је и ста бил но сти да ти ра ју ћег 
дру штве ног по рет ка, со ци јал ни рад зах те ва нор ма тив но по жељ но 
по на ша ње, бо ље ре ћи ме ха нич ко при ла го ђа ва ње и ука лу пља ва ње, 
при том не ха ју ћи мно го за ху ма ну за да тост дру штве ног бла го ста-
ња и чо ве ка као ње го вог но си о ца.

Аген ту ра ком пен за ци је пре по зна је се као функ ци о нал ни 
сег мент со ци јал ног ра да у ње го вом по ку ша ју да за ме ни ствар не и 
фик тив не узро ке на стан ка со ци јал них про бле ма у дру штву. Ду бо ке 
те мељ не про тив реч но сти и не прав де дру штве ног си сте ма са зда не 
на ди на ми ци кла сне струк ту ре, ко је се ко лек тив но про ду ку ју у ре-

10) Ши ре о етич ким про тив реч ји ма со ци јал ног ра да ове вр сте по гле да ти: Fre de ric Re a mer, 
The so cial Work Et hics Audit, Was hing ton, NASW Press, 2001.
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ал но сти сва ко днев ног жи во та, 11) со ци јал ни рад, као на др жав ном 
ни воу ор га ни зо ва на де лат ност, по ку ша ва да при пи ше ин ди ви ду ал-
ним не до ста ци ма пси хич ки не ста бил них по је ди на ца успа ва не дру-
штве не и лич не од го вор но сти. Ком пен за тор ска од ли ка со ци јал ног 
ра да, под вла че ра ди кал ни те о ре ти ча ри са др жа на је и у при кри ва њу 
про ти ву реч но сти ко је по сто је из ме ђу – по друштвље ног ра да и при-
ват ног при сва ја ња про из во да ра да, што је еви дент но у сле де ћим 
ко ре ла ти ма:

 – дру штве но бо гат ство и ин ди ви ду ал но ства ра ње ка пи та ла;
 – иде је др жа ве бла го ста ња и ре ал ни до ме ти др жа ве бла го-

ста ња;
 – за га ран то ва не јед на ко сти шан си и прак тич не не јед на ко-

сти, као и
 – ви со ко ра зви је не про из вод не сна ге и рђа ви рад ни усло ви.

У слу жби ком пен зо ва ња др жав них не до ста та ка, со ци јал ни 
рад сво јим со ци јал ним про јек ци ја ма по рав на ва и при кри ва де фи-
ци те у ,,су пер ка пи та ли за ци ји” при вред ног сек то ра и са њом по-
ве за ној ,,хи по ка пи та ли за ци ји” јав ног сек то ра, по ку ша ва ју ћи при 
том - по др жа ни од вла да ју ће струк ту ре - да убла же и ор га ни за ци-
о ним ма не ври ма на до ме сте не до стат ке дру штве не ин фра струк ту-
ре (шко ле, бол ни це, уста но ве за ко ри шће ње сло бод ног вре ме на, 
стам бе ни фонд и сл.) без ко је се не мо же успе шно вр ши ти про цес 
дру штве не ре про дук ци је. Ови ком пен за циј ски ма ни ри ин сти ту ци-
о нал ног со ци јал ног ра да на во де ра ди кал не при ста ли це да му при-
пи шу епи тет ло ше са ве сти јед ног ло шег дру штва!

Аген ту ра опре си је уоча ва се у прак ти ко ва њу со ци јал ног ра да 
ко ји шти ти дру штво од мо гу ћих по сле ди ца ,,не нор мал ног по на ша-
ња” та ко што их слу жбе но еви ден ти ра и кла си фи ку је. Со ци јал ни 
рад от кри ва и сер ви си ра ,,со ци јал не слу ча је ве” кроз ад ми ни стра-
тив но уста но вље не обра сце слу жбе них ака та, чи ме се прак тич-
но оства ру је те сна са рад ња са дру гим кон трол ним ме ха ни зми ма 
дру штве них про це са по пут по ли ци је и су да. Ва ља на по ме ну ти да 
со ци јал ни рад углав ном ди сци пли ну је по на ша ње са мо ма те ри јал-
но не при ви ле го ва них и мар ги на ли зо ва них ин ди ви дуа где је из ра-
же на су бјек ти ви стич ка кон фрон та ци ја из ме ђу со ци јал ног рад ни ка 
и кли јен та као и ин ди ви ду а ли стич ки ша блон за све слу ча је ве.12) 
То за ди рект ну по сле ди цу има иг но ри са ње истин ских узро ка ста-

11) Neil Thomp son, ,,Ehi sten ti a lis Et hics From Ni etzsche to Sar tre and Beyond.” Et hics and So-
cial Wel fa re, vol. 2. no. 1, pp. 10-23.

12) John Rod ger, ,,Di sco ur se analysi san so cial re la ti on ships in so cial work.” Bri tish Jo ur na lof 
So cial Work, vol. 21, no. 4, pp. 63-80. 
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ња по је дин ца ко га усло вља ва си стем, на ме сто че га се као узро ци 
пла си ра ју лич на не спо соб ност, пси хич ка сла бост и мо рал на не-
са ве сност. С тим у ве зи, со ци јал ни рад струк ту рал но усло вље не 
не прав де при кри ва ти ме што пру жа ма те ри јал ну и ду хов но-са ве-
то дав ну иде ал ну утје ху (тзв. пси хи ја тар за си ро ма шне) што све за 
циљ има по ми ре ње кли јен та ко ји се на стра но по на ша са дру штвом, 
упр кос ан та го ни стич ким раз ли чи то сти ма ко је их су прот ста вља-
ју. Опре сив на функ ци ја та квог со ци јал ног ра да оне мо гу ћа ва со-
ли да ри са ње и са мим тим пут до ко лек тив не све сти и ак ци је ко ја 
би од стра ни ла по сто је ће не пра вил но сти, због че га га ра ди кал ни 
ми сли о ци фи гу ра тив но и по ре де са ко ди фи ко ва ним стра хом по-
сто је ћег си сте ма пред про ме на ма.Аген ту ра ди сци пли ни за ци је као 
што јој са мо име на гла ша ва пред ста вља још је дан циљ ни аспект 
со ци јал ног ра да ко ји се са др жав но-ин сти ту ци о нал ног ни воа ди-
рект но бри не за при ла го ђа ва ње кли је на та по сто је ћој дру штве ној 
струк ту ри. Та ко ђе, со ци јал ни рад се ин ди рект но ста ра за кон тро лу 
и усме ра ва ње оних осо ба ко је су у ри зи ку, а још ни су по ста ле кли-
јен ти у по сто је ћој дру штве ној струк ту ри, та ко што се де ви јант но 
по на ша ње у јав ном мње њу стиг ма ти ше као ло ше и не по жељ но. То 
се од ра жа ва и на чла но ве за јед ни це ко ји се кон форм но по на ша ју, 
под при ти ском со ци јал них слу жби ко је по тен ци јал ним ка зне ним 
ефек том иза зи ва ју страх од де ви јант но сти; ути чу ћи та ко, у скла ду 
са ефек том кон тра ста, на осе ћај со ли дар но сти по што ва ла ца по рет-
ка - да бу ду бо љи не го они ко ји су ка жње ни. Де ви јант ност оно га 
ко за стра њу је у по на ша њу (енг. out-gro up) чи ни нор ме по сто је ћег 
дру штва чвр шћим (енг. in-gro up), при че му до ла зи до из ра жа ја ефе-
кат ди сци пли ни за ци је со ци јал ног ра да ко ји не гу је ону пред ста ву 
о не при ја те љу ко ју уну тра шња гру па има о спо ља шњој. По себ но 
тре ба на гла си ти ком пе тент ну над ле жност про фе си о нал ног со ци-
јал ног ра да ко ји де ви јант не из гред ни ке у по је ди ним си ту а ци ја ма 
из ме шта из сре ди не оби та ва ња ло ци ра ју ћи их у спе ци ја ли зо ва не 
ази ле, при хва ти ли шта, вас пит не уста но ве, за тво ре и сл.13) 

На осно ву из не тих об ли ка со ци јал не аген ту ре ин сти ту ци-
о нал но за сно ва ног со ци јал ног ра да ко је под вла че ра ди кал ни те-
о ре ти ча ри, са свим оправ да но се са он то ло шког ста ја ли шта мо же 
по ста ви ти пи та ње: чи је ин те ре се уства ри шти ти ова спе ци фич на 
ху ма ни стич ка де лат ност? Кре а то ри ове те о риј ске кон цеп ци је су за-
пра во пре ви ше од пет де це ни ја отво ри ли сву ком плек сност овог 
пи та ња, тј. про ти ву реч не уло ге со ци јал них рад ни ка, ко ји у скла ду 
са др жав ним ин те ре си ма очу ва ња по сто је ће дру штве не струк ту ре, 

13) Wal ter Holls tein, Ma ri an ne Me in hold, So ci jal ni rad u ka pi ta li stič kim pro duk ci o nim uslo vi ma, 
Vi ša ško la za so ci jal ne rad ni ke, Be o grad, 1980. str. 139-141.
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исто вре ме но ин сти ту ци о нал но по ма жу, али и ка жња ва ју, раз ли чи-
те вр сте не вољ ни ка. Из не ти став се у сво јој са знај ној опреч но сти 
да раз у ме ти са мо под усло вом ако се у об зир узме ели ми на ци ја би-
ло ка кве ко лек тив не од го вор но сти др жа ве и дру штва, ко ју у фор ми 
пре ва ре, кроз при кри ва ње ко ре ни тих дру штве них узро ка со ци јал-
не про бле ма ти ке кри во тво ри тра ди ци о нал ни со ци јал ни рад, пла си-
ра ју ћи као је ди не и до ми нант не фак то ре де ви јант но сти пси хич ку, 
со ци јал ну и мо рал ну ин фе ри ор ност не при ла го ђе них по је ди на ца! 

Не рас по зна ва ју ћи ци ви ли за циј ску пре ва ру об ма њу ју ћег по-
ма га ња,14) на др жав ном ни воу ор га ни зо ван и кон тро ли сан со ци јал-
ни рад, сво ју па жњу усме ра ва на ди јаг но стич ким ши фра ма обе-
ле же не ин ди ви дуе, ко је се опи ру по сто је ћем по рет ку, све до че ћи 
ње го ву дис функ ци о нал ност. На тај на чин, ху ма ни про фе си о нал ци 
у су шти ни ра де про тив ин те ре са сво јих шти ће ни ка, а за ин те рес 
кон крет ног не ху ма ног и не пра вед ног дру штва и др жа ве, про гла ша-
ва ју ћи их је ди ним крив ци ма ко ји су лич но од го вор ни за вла сти ту 
суд би ну. При том се ни ка да и ни под ко јим усло ви ма не до во ди 
у пи та ње сто жер на вред но сна осно ва ак ту ел ног дру штва, ко ју де-
фи ни ше, уста но вља ва и пу тем мо ћи за се бе чу ва вла да ју ћи слој, 
ко ји во ђен при ват ном сво ји ном и про фи том, ци ви ли за циј ски за-
ко ни то прак ти ку је ма њи или ве ћи сте пен со ци јал не не прав де. Чу-
ва ју ћи баш ту со ци јал ну не прав ду у скла ду са ко јом умно жа ва ју 
свој име так, дру штве ни ста тус, моћ и вла да ви ну, у фор ми очу ва ња 
тре нут не кон сте ла ци је ста ту сних по зи ци ја у за јед ни ци, про кла ма-
тив но се, за рад иде а ла ху ма но сти, иде о ло шки ве ли ча ју вред но сне 
пред ста ве де мо кра ти је, со ци јал не др жа ве, пра вед но сти, бла го ста-
ња, при че му се ја вља ап сурд већ по тен ци ра ног ин те гри са ња у те, 
чо ве ко вој при ро ди и по тре ба ма, оту ђе не и крај ње не ху ма не вред-
но сти!15)

Кроз ова кав те о риј ско-ме то до ло шки при ступ пру жа ња ми ни-
мал не по мо ћи мар ги нал ним по је дин ци ма, со ци јал ни рад, сма тра ју 
ра ди кал ни ми сли о ци, вр ши функ ци ју аген та со ци јал не кон тро ле и 
вла да ња, по спе шу ју ћи та ко ци ви ли за циј ску об ма ну о ху ма ном сми-
слу ми ло срд не по мо ћи ко јом се љу ди, ко ји чи не тзв. ,,дру штве ни 
от пад” и ,,дру штве ни ди на мит” жи го шу као бо ле сни или по ре ме-
ће ни. То за по сле ди цу има од у зи ма ње њи хо ве дру штве не ле гал но-
сти и озбиљ но сти, што им ума њу је шан се за ко лек тив но по кре та ње 

14) Ши ре о ово ме по гле да ти: Ми лан Пе трич ко вић, „Ци ви ли за циј ска зло у по тре ба по мо ћи 
као ка зне у ин сти ту ци о нал ном со ци јал ном ра ду.” Со ци јал на ми сао: ча со пис за те о ри ју 
и кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, год. 2010. бр. 68. стр. 49-64.

15) Mal kolm Pejn, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, dru go iz da nje, Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver-
zi te ta u Ba nja Lu ci, 2001, str. 178.
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не за до вољ ства око усло ва жи вље ња и со ци јал не не прав де, па уме-
сто да по ста ну енер гет ски сти му ланс за ми ли тант ност дру штве них 
ак ци ја пре о бра жа ва ња, због сво је пат ње и дис ква ли фи ка ци о не за-
пу ште но сти, по ста ју у нај бо љем слу ча ју објек ти са жа ље ња, или 
се тре ти ра ју као дру штве на без на де жност, ко ја иза зи ва тро шко ве 
и мо рал ну са мо о су ду, као и по себ но из ра же ну осу ду за јед ни це. 16)

Кроз та ко из гра ђе ну илу зи ју се до след но тра ди ци о нал но чу-
ва пред ста ва о на вод но здра вом дру штву, са уз ви ше ним иде а ли ма 
ко ји мо ра ју да се шти те од оних ко ји ре ме те њи хов вред но сни сми-
сао, а за ко је ре ал не чи ње ни це све до че ка ко сли ко ви то ка же Ан дре 
Горц, да је ,,ду бо ко вар вар ско” по што оно не те жи ни ка квој ци-
ви ли за ци ји дру штве ног оп стан ка и дру штве них од но са, ни ка квом 
бла го ста њу дру штве ног ин ди ви ду у ма кроз еко ном ски, кул тур ни и 
дру штве ни раз вој, на уштрб че га се као вр хов ни циљ на ла зи је ди но 
умно жа ва ње про фи та.17) 

3. МО ГУЋ НО СТИ ПРАК ТИЧ НЕ ПРИ МЕ НЕ ИЛИ 
УТО ПИ ЈА РА ДИ КАЛ НОГ СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА

Те о риј ска из дво је ност ра ди кал ног при сту па у од но су на све 
оста ле кон цеп ци је да нас ак ту ел не на у ке со ци јал ног ра да по чи ва на 
ње ној епи сте мо ло шкој па ра диг ми ко ре ни тих про јек ци ја све оп штег 
ме ња ња дру штве них осно ва и струк ту ре, чи ју есен ци ју ка рак те ри-
ше син те за из ра же них про тив реч ја, со ци јал не не прав де и број них 
кон фли ка та ко ји пре суд но и узро ку ју со ци јал ну не ста бил ност. Та 
аутен тич на те о риј ска по став ка, је ди на не ста би ли зу је по сто је ћи 
дру штве ни си стем пу тем струч но-ко рек тив них ме ра ко ји ма се по-
пра вља ју ,,из о па че ни от пад ни ци” ква зи-здра вог и пра вед ног дру-
штва. На су прот то ме, она нај ди рект ни је ја сно под вла чи ње го ву 
ду бо ку не ху ма ност и из о па че ност ко је се не по сред но од ра жа ва ју 
на чо ве ка по је дин ца,18) што се то ком исто риј ско-ци ви ли за циј ског 
раз во ја за ко ни то прак тич но ре флек ту је у фор ми из ра же не и кон-
стант но при сут не со ци јал не не јед на ко сти и не прав де.

Ода тле, при ста ли це овог уче ња са те ле о ло шких по зи ци ја 
кри тич ки пре и спи ту ју ло ги ку истин ске ху ма но сти ин сти ту ци о-

16) Ми лан Пе трич ко вић, ,,Си ро ма штво у функ ци ји ег зи стен ци јал не оту ђе но сти ста нов ни-
штва Ср би је.” Со ци јал на ми сао: ча со пис за кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о-
град,. год. 2011. бр. 69. стр. 63-79. 

17) An dre Gorc, Zur stra te gie der Ar be i ter be we gung in Neo ka pi ta li smus, Frank furt, 1967, pp. 
86-87.

18) Ben Jac kons, Po verty and the Pla net: a Qu e sti on of Sur vi val, Pen guin, Lon don, 1994. pp. 21.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 11-27.

22

нал ног со ци јал ног ра да, ко ји, ка да се ди ја лек тич ки раш чла ни, ни-
по што не до во ди у пи та ње ре ал не те мељ не узро ке ко ји ства ра ју 
дру штве не про бле ме. Као не га ци ју та квог кон зер ви ра ња де ху ма-
ни зо ва ног дру штва пу тем де лат но сти со ци јал ног ра да, ра ди кал ни 
те о ре ти ча ри по сту ли ра ју и ис прав ним сма тра ју са мо онај со ци јал-
ни рад ко ји де ци ди ра но има за циљ ко ре ни ту про ме ну дру штве не 
ор га ни за ци је, чи ме би се ство ри ле ре ал не прет по став ке и кон крет-
ни усло ви за пра вед ни ји и си гур ни ји раз вој чо ве ка у за јед ни ци.19) 

Упра во та кључ на па ра диг ма ра ди кал ног со ци јал ног ра да, 
ко ја ци ља у прав цу ме ња ња струк тур них те ме ља дру штве ног ха-
би ту са, те шко је бре ме ње не ме то до ло шке при ме њи во сти и ефи-
ка сно сти. Ја сни је ис ка за но, по ста вља се с тим у ве зи ло гич но пи-
та ње: да ли је за и ста мо гу ће и у ко јој ме ри да ин сти ту ци о нал ни 
со ци јал ни рад, чи је ак тив но сти ор га ни зу је, уре ђу је, фи нан си ра и 
кон тро ли ше др жа ва, сво јим струч ним ути ца ји ма ути че на про ме ну 
и ру ше ње ње них струк тур них стра ту ма у бор би за со ци јал ну прав-
ду и ег зи стен ци ју до стој ну људ ској при ро ди? Ко је су то кон крет но 
ра ди кал но по сту ли ра не ме то де ко ји ма би со ци јал на слу жба мо гла 
да про ме ни са ме ко ре не дру штве не би ти, ина че то ком чи та ве исто-
ри је ци ви ли за ци је (као и да нас) кон стант но не пра вед не и у ма њем 
или ве ћем сте пе ну де ху ма ни зо ва не и чо ве ко вој ге не рич кој су шти-
ни стра не? Ре тор ско је пи та ње: мо же ли за и ста де лат ност со ци јал-
ног ра да у ди хо то ми ји из ме ђу за шти те ин те ре са ко ри сни ка сво јих 
услу га и ин те ре са др жа ве чи ји су со ци јал ни рад ни ци чи нов ни ци, 
да из вр ши ре во лу ци о нар ни пре врат и ко јим пу тем? 

Упр кос ви ше не го очи глед ном те о риј ском сми слу пре и спи-
ти ва ња дру штве них осно ва кла сних раз ли ка и ис кљу чи во сти, у 
ве зи са ко ји ма се на ме ће те жак ап сурд исто риј ски не го ва них и у 
сва кој вре мен ској епо хи оп ста лих од но са не прав де, ре во лу ци о нар-
ни до ме ти ра ди кал не пер спек ти ве со ци јал ног ра да у сми слу ње-
го вог прак ти ко ва ња но се уто пиј ско обе леж је. То је ти пи чан при-
мер огра ни че них мо гућ но сти да се те о риј ски ап сол ви ра не иде је 
прак тич но ре а ли зу ју у прак си, без об зи ра на њи хо ву гно се о ло шку 
оправ да ност и сми сле ност ука зи ва ња на ствар но по сто је ће узро-
ке ко ји ће увек из но ва ре про ду ко ва ти при вид ну, уме сто истин ске 
за јед ни це као чо ве ко вог род ног ци ља. Ра ди кал на ори јен та ци ја, да-
кле по ла зном вла сти том иде јом и циљ но про јек то ва ним зах те ви ма 
те мељ них из ме на дру штва, ко је би по тен ци јал но мо гли ани ми ра ти 
со ци јал ни рад ни ци, би ва у кон крет ним ме то да ма прак тич не ре а ли-
за ци је ли ми ти ра на.20) 

19) Ши ре по гле да ти: Ja nis Fo ok, Cri ti cal so cial Work, NSW, Alien and Un win, 2003.

20) Dej vid Hov, Uvod u te o ri ju so ci jal nog ra da, FPN, Be o grad, 1997, str. 182.
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По врат но ис ку ство ко је се из прак се вра ћа ра ди кал ним те-
о ре ти ча ри ма, тврд ре во лу ци о нар ни став о функ ци ји со ци јал ног 
ра да, пре о бли ку је у, ре ал но сти при ме ре ни је те о риј ске фор ме, ко је 
из ла зе из фик тив них окви ра уто пиј ске илу зи је. Та ко се иде а ли ма 
ху ма но сти на дах ну ти ре во лу ци о на ри омек ша ва ју ре ал ни јим ци-
ље ви ма та ко зва них тра га ла ца за сми слом и по бу ђи ва ча све сти. 
Фун ди ра ју ћи про гре сив ни те о риј ски по глед на со ци јал ни рад, у 
том кон тек сту се као осно ва ра ди кал но уме ре ни јих и прак тич ном 
оства ре њу бли жих ста во ва, по сту ли ра ју прин ци пи, са о бра зно ко-
ји ма се мо гу епи сте мо ло шки утвр ди ти и кон крет не ме то де де ло ва-
ња. Као при мар ни прин ци пи про гре сив ног со ци јал ног ра да нај че-
шће се на во де сле де ћи:

 –  про мо ци ја др жа ве бла го ста ња21) ;
 –  по ли тич ко ве ро ва ње у пар ти ци па тив ну де мо кра ти ју;
 –  еко ном ско уве ре ње ко је под ра зу ме ва ин тер вен ци је вла де 

у функ ци ји пра вед ни је рас по де ле дру штве ног про из во да;
 –  при мат струч них ме ра со ци јал ног ра да над еко ном ским 

ци ље ви ма др жа ве;
 –  при вр же ност ху ма ни зму, за јед ни ци и јед на ко сти;
 –  ува жа ва ње со ци јал не за шти те као ин стру мен та за про мо-

ци ју јед на ко сти, со ли дар но сти и за јед ни штва;
 –  со ци јал ни рад ба зи ран на со ци јал ној прав ди, ко ји тре ти ра 

љу де са ува жа ва њем, ја ча до сто јан ство, ин те гри тет и са-
мо о длу чи ва ње.22) 

На ве де ни по сту ла ти чи не око сни цу струк ту рал ног мо де ла 
со ци јал ног ра да, чи је се ка рак те ри сти ке мо гу са гле да ти кроз при-
зму не ко ли ко ње го вих ци ље ва. Тран сфор ма ци ја је иде ја во ди ља 
струк ту рал ног со ци јал ног ра да, ко ји у пр ви план ста вља про ме-
не дру штве них од но са, ко је су ва жни је од ба вље ња по сле ди ца ма 
тих од но са. Тран сфор ма ци ја у су шти ни пред ста вља по ме ра ње од 
дру штве них од но са за сно ва них на не јед на ко сти и по др жа ва њу од 
стра не зна чај них дру штве них ин сти ту ци ја, пре ма дру штве ним од-
но си ма ко ји по чи ва ју на јед на ко сти са ко лек тив ном, пар ти ци па-
тив ном иде о ло ги јом. Дру штве не осно ве се мо ра ју ја сно рас по зна-
ти као не ху ма не и не пра вед не, што зах те ва пер спек ти ву за па жа ња 
и ува жа ва ња раз ли чи тих ин те ре сних гру па у су ко бу. На осно ву 
то га би се мо гло ути ца ти на сма ње ње из ра же них ан та го ни за ма и 

21) Упо ре ди ти са: Ste fan Mo ren, ,,So cial work is be a u ti ful, on the cha rac te ri stic of so cial work.” 
Scan di na vian Jo ur nal of So cial Wel fa re, vol. 3. no. 3. рр. 158-166. 

22) Mal kolm Pejn, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, op. cit. str. 171.
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до ми на ци је, у дру штву моћ ни јих над не моћ ни ма, кроз еко ном ско, 
па он да и сва ко дру го осло ба ђа ње, ко је би би ло пра ће но и мо гућ но-
шћу сме њи ва ња упра вља ча над они ма ко ји ма упра вља ју. 

Прак тич на по твр да из не тих те за уоч љи ва је у прак си кроз 
ме то до ло шку ре а ли за ци ју осна жи ва ња и за сту па ња,23) пу тем ко јих 
се струч ни со ци јал ни рад су прот ста вља раз ли чи тим мо ћи ма дру-
штве не струк ту ре. Иако, ту дру штве ну ба зич ност со ци јал ни рад-
ни ци не мо гу да ко ре ни то про ме не, њи хов ути цај мо же да је ја сно 
ак ту а ли зу је, до ве де у пи та ње и у сми слу свр сис ход но сти озбиљ но 
по љу ља, при че му ма кар и ма ли по мак сма ње ња ин фе ри ор но сти 
за ви сних до при но си њи хо вом осло ба ђа њу и ег зи стен ци јал ном са-
мо по твр ђи ва њу. Тран сфор ма ци ја те вр сте ис хо ду је те зом о ге не-
зи ,,чо ве ка-објек та” у ,,чо ве ка-су бјек та” ко ји се од не сло бод ног и 
нео ства ре ног ору ђа у слу жби про фи та пре о бра жа ва у сло бод ног 
ства ра о ца ко ји сам об ли ку је и од лу чу је при ро ду вла сти тог ег зи-
сти ра ња. 24)

По ди за ње све сти је још је дан циљ и ме то до ло шко-опе ра ци о-
нал ни за да так со ци јал ног ра да на ко ји ука зу ју струк ту ра ли сти, има-
ју ћи у ви ду са знај но осве шћи ва ње (сти ца ње и умно жа ва ње зна ња) 
као би тан па ра ме тар евен ту ал них мо гућ но сти из ме не дру штве ног 
по ло жа ја мар ги нал них при пад ни ка за јед ни це. Ни зак обра зов ни 
ни во че сто је ком пле мен тар на да тост ко ја пра ти ма те ри јал ну оску-
ди цу и си ро ма штво, кр ше ње дру штве них нор ми, ток си ко ма ни ју, 
кул тур ну за о ста лост и сл. што ове ин ди ви дуе из ме ђу оста лог спре-
ча ва да ми са о но про ник ну у узро ке вла сти тог, као и дру штве ног 
по ло жа ја, а он да на рав но и по тен ци јал не на чи не про ме не истог. 
Под сти цај раз во ја све сти, за хва љу ју ћи ко јој чо век као мо рал ни су-
бјект мо же да про ник не у ди ја лек ти ку узроч но-по сле дич них ве за 
на ре ла ци ји је дин ка-дру штво, сва ка ко су би тан услов за кре и ра ње 
ње го ве соп стве не во ље и њом до сег ну тих ег зи стен ци јал них ни воа 
са мо по твр ђи ва ња.25) Бу ђе ње све сно сти о спре зи по је дин ца-ми-
кро ко смо са, са мно штвом ре флек си ја дру штве ног ма кро ко смо са, 
прак ти ко ва ног кроз раз лу чи ва ње мо гу ћих ал тер на ти ва ути ца ја на 
узро ке ко ји су ин ди ви дуу до ве ли до дру штве но не за вид не по зи ци-
је и ети ке ти ра ња, је по ла зна за ло га да она мо же успе шно да кон-
тро ли ше по сле ди це и ква ли та тив но по бољ ша ва сво је оби та ва ње.

23) О за сту па њу као етич кој оба ве зи со ци јал них рад ни ка ви де ти ви ше у Ми ро слав Бр кић, 
За сту па ње у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2010.

24) Je remy Ha zell, Per so nal Re la ti on ships The rapy, Lon don, 1995. p. 17.

25) О зна ча ју мо рал них ди мен зи ја чо ве ко ве сло бод не во ље у кон тек сту со ци јал ног ра да по-
гле да ти ши ре: Ми лан Пе трич ко вић, Ети ка со ци јал ног ра да, Со ци јал на ми сао, Бе о град, 
2011. 
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Ре де фи ни са ње је сва ка ко је дан од по ла зних ко ра ка на том 
пу ту ра зум ног од го не та ња кон сте ла ци је дру штве них сна га и по ло-
жа ја, ко ји во ди у прав цу тре зве ног схва та ња мар ги нал них сло је ва 
ста нов ни штва, о то ме ко са по зи ци ја дру штве не по вла шће но сти 
узро ку је њи хо ву пот чи ње ност. На ва ља ном раз лу чи ва њу са др жа ја 
и фор ме, ,,ства ри по се би” и ,,ства ри за се бе” уте ме ље но от кри ва-
ње ла тент них узро ка со ци јал не не прав де, по ма же угро же ним по-
је дин ци ма да на пра ве раз ли ку из ме ђу дру штве них чи ње ни ца ка-
кве фор мал но из гле да ју и ка ква је за пра во њи хо ва пра ва су шти на. 
Струк ту рал ни со ци јал ни рад је у слу жби тог про ниц љи вог от кри-
ва ња де тер ми нан ти ста ту сног под чи ња ва ња, раз вио и кон крет не 
тех ни ке по пут кри тич ког ди ја ло га, при ме не ху мо ра, са знај не ди со-
нан це, ме та фо ре и дру гих ве шти на ко је олак ша ва ју ши ре ње са знај-
ног дис кур са со ци јал но жи го са них по је ди на ца.

Ко лек ти ви за ци ја је, услов но узе та, за вр шни за да так ар ти ку-
ли сан у тех ни ку струк ту рал но ори јен ти са ног со ци јал ног ра да, ко ја 
на кон са ни ра ња ур гент них стре сних си ту а ци ја под ра зу ме ва упу ћи-
ва ње кли јен та у гру пе са ста вље не од по је ди на ца слич них про бле-
ма и дру штве ног ста ту са. Ти ме се по спе шу је по ве за ност осо ба са 
истим про бле ми ма, што би тре ба ло да ис хо ду је ко лек тив ним бу ђе-
њем све сти, ко је зах те ва за јед нич ку ак ци ју удру же них љу ди, чи ме 
се над ра ста ин ди ви ду ал на из дво је ност и бес по моћ ност, уса мље-
них и са мих се би пре пу ште них ,,со ци јал них слу ча је ва”. Здру же ни 
су бјек ти, са истим не во ља ма и зах те ви ма пре ма дру штву умно го ме 
уве ћа ва ју свој по тен ци јал при ти ска на ин сти ту ци је со ци јал не за-
шти те и јав но мње ње, што мо же у прак си да ре зул ту је ко лек тив ним 
ак ци ја ма са ши рим или ужим ево лу ци о ним до ме ти ма. На овај на-
чин, пу тем ко лек тив ног за јед ни штва учи ње не про ме не у дру штве-
ној из ме ни струк ту ре и вла да ња, ма ко ли ко би ле те шко оствар-
љи ве, и у сми слу до ме та огра ни че не, истин ска су пер спек ти ва 
ра ди кал ног со ци јал ног ра да у ње го вој исто риј ско-ци ви ли за циј ској 
ге не зи од уто пи је до озбиљ ног те о риј ско-ме то до ло шког ре а ли зо-
ва ња у прак си. 
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Mi lan Pe tric ko vic

THE O RE TI CAL UTO PIA OF RA DI CAL SO CIAL WORK

Re su me
As a ne ga tion of all the ot her the o re ti cal ap pro ac hes in the sci-

en ce of so cial work, ra di cal ori en ta tion po stu la tes the idea of ro ot tran-
sfor ma tion of the exi sting so cial re la ti ons among the clas ses.

Un li ke the do mi nant psycho lo gi cal te ac hings which used to gi ve 
pro mi nent pla ce to the in di vi dual as a mis fit ting mem ber of the com-
mu nity, the se the o re ti ci ans gi ve pri o rity to the ca u ses of so cial inju sti ce 
and une qu al chan ces which de ter mi ne so cial mat ter de ci si vely.

In stead of stig ma ti zing the mem bers of mar gi nal gro ups as the 
cul prits for the ir own po si tion, they pla ce ca u sa lity and re spon si bi lity 
in to the tho ro ugh con flict of ci vi li sa ti o nal con ti nu o us dis sent bet we en 
the po wer ful and the po wer less. Only a re vo lu ti o nary chan ge of that 
at ti tu de, they cla im, is a con di tio si ne qua non for a truly hu ma ne and 
free man and hu man so ci ety.

Pre ci sely for that re a son, the ap pli ca tion of this the ory in prac ti ce 
as su mes an uto pi stic fe a tu re. The ran ges of re vo lu ti o nary so cial work 
up till now ha ve re ac hed only frag men tary bre akthro ughs. For the ti me 
be ing, both the o re ti ci ans and prac ti cal so cial wor kers on the one hand, 
and mar gi nal mem bers of the so ci ety on the ot her, ha ve to be sa tis fied 
with a li mi ted re sult. Prac ti cal mo des of that are shown in en han ce-
ment of per so nal par ti ci pa tion, streng hte ning, re pre sen ta tion, bu il ding 
of su bjec ti ve re spon si bi lity of de ci sion-ma king and ac tual ac ting for 
exi sten ti al wel fa re.
Key words: the ory, ra di cal so cial work, ra di cal struc tu ra lism, uto pia, so cial 

inju sti ce.

* Овај рад је примљен 23. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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