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1.ОГИСТКОНТИПОЗИТИВИЗАМУНАУЦИ

Mе то до ло ги ја је део ло ги ке и као ме то до ло ги ја јед не по себ не 
на у ке она је спе ци јал на ло гич ка ди сци пли на чи ји је за да так 

да про у ча ва и раз ви ја ло гич ке окви ре на уч ног са зна ња, али и ис-
тра жи вач ка сред ства и по ступ ке ко је од ре ђе на на у ка при ме њу је у 
сво јим ис тра жи ва њи ма и по мо ћу ко јих на сто ји да до ђе до но вих 
са зна ња.

Ме тод је на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у-
ци1). Он је не раз двој ни са став ни део ње не ис тра жи вач ке де лат но-
сти. Са мо би јед на на у ка, у ко јој су се пре ста ла по ста вља ти но ва 
пи та ња, ко ја ви ше не на сто ји да уса вр ши сво ја зна ња, мо гла да бу де 
без ме то да. А ме то до ло ги ја, као ло гич ка ди сци пли на ко ја про у ча ва 
ме тод, раз ви ја ње го ва ло гич ка на че ла, на сто ји да си сте ма ти зу је и 
оце ни ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке, мно го је са мо стал ни ја у 
од но су пре ма ис тра жи вач кој де лат но сти од ре ђе не на у ке.
1) Гли го ри је За је ча ра но вић; Осно ви ме то до о ги је на у ке, Бе о град, 1974, стр. 17.
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За пра во, ме то до ло ги ја је ло гич ко-епи сте мо ло шка кри тич ка 
ана ли за ра зних2) ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не на у ке, 
она из ра ђу је кри те ри је на осно ву ко јих се утвр ђу ју исти ни тост и 
на уч на упо тре бљи вост од ре ђе них са зна ња.

О при ро ди со ци о ло ги је и о осо бе но сти ма ње ног ме то да ис кри-
ста ли зо ва ла су се три основ на ста нов ни штва:

1. Марк со во ста но ви ште;
2. по зи ти ви стич ки по гле ди Кон та, Ми ла и Дир ке ма као и 
3. ста но ви ште чи ја је основ на иде ја да из ме ђу при род них и 

дру штве них на у ка по сто је ко ре ни те епи сте мо ло шке раз ли ке. У со-
ци о ло ги ји је по нај ви ше до шло до из ра жа ја у де лу Мак са Ве бе ра.

Ме то до ло ги ја је по себ на на у ка ко ја про у ча ва и раз ви ја ло гич ке 
окви ре на уч ног са зна ња као и ис тра жи вач ка сред ства и по ступ ке 
ко ји се при ме њу ју у ис тра жи ва њи ма. Ме тод је на чин ис тра жи ва ња 
ко ји се при ме њу је у не кој на у ци. Ме то до ло ги ја је ло гич ка ди сци-
пли на ко ја про у ча ва ме тод и раз ви ја ње го ва ло гич ка на че ла и си-
сте ма ти зу је и оце њу је ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке. Ме то-
до ло ги ја је нај по треб ни ја ка да ме тод ни је до вољ но ја сан и по де сан 
за успе шно ре ша ва ње на уч них про бле ма и ка да у на уч ној прак си 
ис кр сну не ке по те шко ће. Ме то до ло ги ја је ло гич ко кри тич ка ана ли-
за ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не на у ке.

Огист Конт се за јед но са Ле о нар дом Хоб ха у сом озна ча ва као 
уте ме љи вач ор ган ско – ра ци о на ли стич ке те о ри је, по ко јој се дру-
штво за хва љу ју ћи људ ском ра зу му раз ви ја као по се бан део ствар-
но сти ко ја де лу је по по себ ним за ко ни ма, по себ ној струк ту ри и од-
но си ма.3) Конт је сма трао да је људ ско дру штво ре зул тат оп штег 
кон сен зу са ко ји по сто ји из ме ђу струк ту ре и функ ци је у дру штву 
ко је се по и ма као осо бен би о ло шки ор га ни зам, али и из осе ћа ња 
дру штве но сти сва ког по је дин ца с јед не, и ску па иде ја, ве ро ва ња и 
мо рал них и оста лих ко лек тив них вред но сти с дру ге стра не. Упо-
ре ђу ју ћи дру штво са би о ло шким ор га ни змом Конт је за основ ну 
ће ли ју дру штва озна чио по ро ди цу, гра до ви су би ли не ка вр ста ор-
га на, док је си стем гра до ва чи нио на род. Дру штве не кла се су би ле 
иден тич не са тки вом у би о ло шком ор га ни зму, ко ји се за раз ли ку 
од дру штве ног, ни је ме њао а ни ти раз ви јао. Ипак, из по ро ди це и 
осо бе них по ро дич них од но са раз ви ја се град, а из ово га јед на ши-
2)  Љу би ша Р. Ми тро вић; Со ци о ло ги ја, Бе о град, 1997, стр. 61.
3)  А.Г.Ко ста ди но вић; Оп шта со ци о ло ги ја, Бе о град, 2004, стр. 75.
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ра це ли на – др жа ва. Конт је, сма трао да на ток дру штве ног раз-
во ја ути чу и фак то ри би о ло шке, де мо граф ске и ге о граф ске при-
ро де. Зна чај кли ме, ра се и гу сти не ста нов ни штва и у ве зи с њом 
по де ле ра да спа да ју, у дру го ра зред ну гру пу чи ни ла ца дру штве ног 
кре та ња. Конт ис ти че да је у ин те лек ту ал ном ста њу дру штва, у 
ка рак те ру и де ја и раз во ју људ ског ра зу ма са др жан би тан чи ни лац 
со ци јал них про ме на. Тач ни је, дру штве ни про грес се са сто ји у све 
ве ћој вла сти чо ве ка над све том ко ји га окру жу је: же ље и емо ци је су 
по кре тач ке сна ге тог про гре са, док ин те лек ту ал ни фак то ри има ју 
од лу чу ју ћу уло гу у ру ко во ђе њу и упра вља њу про гре сом. Конт је 
раз ли ко вао три кла се у дру штву: спе ку ла тив ну, прак тич ну и про-
из во ђач ку.4) Спе ку ла тив ну кла су чи ни ли би фи ло зо фи и на уч ни ци 
а њи хов је био да за да так на уч но усме ра ва ју раз вој дру штва. Прак-
тич ну кла су чи ни ли би бан ка ри, тр гов ци, ин ду стри јал ци, упра вља-
чи и пред у зет ни ци, а њи хов за да так је био да упра вља ју, ор га ни зу-
ју и усме ра ва ју про из вод ну функ ци ју у дру штву. Рад нич ка кла са, 
за на тли је и се ља ци су при па да ли у про из во ђач ку кла су, и они су 
ства ра ли но ву вред ност. Од но си из ме ђу кла са тре ба ли су да бу ду 
за сно ва ни на прин ци пу са рад ње да би се оства рио кла сни мир и 
из бе гли кон флик ти у дру штву. Пре ма сте пе ну ин те лек ту ал ног раз-
вит ка дру штво је, по Кон ту, про шло сле де ће ета пе: вој но те о ло шки 
пе ри од, кри тич ко-ме та фи зич ки и ин ду стриј ско на уч ни или по зи-
ти ви стич ки. 

Те о ло шком до бу од го ва ра ре ли ги о зна свест, ко ја има сво ја три 
ступ ња раз во ја. Ти ступ ње ви су: фе ти ши зам (ка да су љу ди жи ве ли 
у хор да ма), по ли те и зам (до ба удру жи ва ња пле ме на, ства ра ња на-
ро да и др жа ва ис точ њач ких и грч ких) и мо но те и зам (ко ме од го ва ра 
фор ми ра ње рим ске им пе ри је и фе у дал ни пре ла зни пе ри од).5)

Ме та фи зич ки пе ри од (13-18. ве ка) је вре ме вла да ви не ап-
стракт них фи ло зоф ских пој мо ва и про бле ма, до ба ка да су етич ке, 
прав не и ме та фи зич ке нор ме, вр ли не и пој мо ви оку пи ра ли људ ску 
свест. Као по сле ди ца та квог ста ња све сти ја вља се си стем по зна тог 
фе у дал ног дру штва и др жа ве и по че так за пад не ре во лу ци је. 

По зи ти ви стич ки пе ри од (од 18. ве ка) је до ба ка да људ ска свест 
пре те жно по ста је по зи тив но зна ње о ства ри ма и по ја ва ма, на су-
прот ре ли ги о зним за блу да ма и ме та фи зич ким спе ку ла ци ја ма. То је 
4) Д.Су бо тић; Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2005, стр. 53.
5) С. Ди ми три је вић; Со ци о ло ги ја, Светн, Ниш, 2005, стр. 42.
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вре ме на ста ја ња гра ђан ског дру штва и вла да ви не ин жи ње ра, на уч-
ни ка, про из во ђа ча, ин ду стри ја ла ца и слич но.6)

На и ме, по зи ти ви зам под ра зу ме ва да на уч но са зна ње тре ба да 
бу де стал но ко ри сно и при ме ње но – све у функ ци ји мо дер ни за ци-
је дру штва уз исто вре ме но не за ди ра ње у те мељ не по сту ла те дру-
штва. Ова са зна ња има ју ме ли о ри стич ки зна чај, по што су усме ре-
на на одр жа ње и уна пре ђе ње ка пи та ли стич ког дру штва. По ла зе ћи 
од то га да со ци о ло ги ја тре ба да про у ча ва дру штве ну ста ти ку и 
дру штве ну ди на ми ку, Конт ис ти че да со ци о ло ги ја има два за ко на - 
ста тич ки и ди на мич ки. Со ци јал на ста ти ка је под ре ђе на за ко ну кон-
сен зу са, до слов но са гла сно сти, со ли дар но сти, али не у мо рал ном, 
не го у фи зич ком или, тач ни је, би о ло шком зна че њу. Као што су у 
ор га ни зму по је ди ни де ло ви при ла го ђе ни јед ни дру ги ма, та ко су и 
људ ском дру штву ум не, мо рал не, по ли тич ке и еко ном ске по ја ве те-
сно по ве за не јед не с дру гим. Со ци јал на ди на ми ка је под ре ђе на за-
ко ну на прет ка. За кон ди на ми ке до вео је у склад са за ко ном ста ти ке 
та ко што код хар мо ни је свих стра на оп штег жи во та јед на од њих 
и то она ин те лек ту ал на стра на или ста ње на у ке, има опре де љу ју-
ће зна че ње. По што ово ста ње ни је не по мич но не го се ме ња, и то 
по про гре сив ном за ко ну од три ступ ња, пре ма за ко ну кон сен зу са 
при род но се ме ња ју и све дру ге стра не дру штве ног жи во та и то у 
про гре сив ном сми слу. Овим три ма ста њи ма ин те лек та од го ва ра-
ју три стра не дру штве но сти и за сва ко од њих је ка рак те ри стич но 
пре о вла да ва ње по себ не гру пе ду хов них во ђа: у те о ло шком ста њу 
пре о вла да ва све штен ство, у ме та фи зич ком прав ни ци, а у по зи ти-
ви стич ком на уч ни ци, они су за јед но са бан ка ри ма по зва ни да ста ну 
на че ло но ве дру штве не хи је рар хи је.

По је ди ни ауто ри раз ли чи то од ме ра ва ју до при нос О. Кон та 
раз во ју со ци о ло ги је као на у ке. За на ше во де ће со ци о ло ге Вла ди-
ми ра Ми ли ћа и Ми ро сла ва Пе чуј ли ћа, он се огле да у тро ја ком до-
при но су:

а) Пр во, у те жњи да со ци о ло ги ју учи ни што ег закт ни јом, да 
је осло бо ди спе ку ла тив ног ду ха Конт је из гра дио по зи ти ви стич ки 
ме тод, те же ћи да га што ви ше при бли жи ста ри јим се стра ма со ци о-
ло ги је, при род ним на у ка ма ко је су га та ко плод но сно већ раз ви ле.

б) Дру го, Конт је уте ме љи вао оно схва та ње дру штва ко је се 
ру ко во ди обра сцем при род них на у ка, ко је не при да је ва жност чи-
6)  П.Ко зић, Д. Ста ни ми ро вић; Со ци о ло ги ја, GIP Bo na fi des, Ниш, стр. 60.
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ње ни ци, да је за раз ли ку од при ро де, дру штво са ста вље но од ин ди-
ви дуа ко је по се ду ју свест и во љу, да оне ства ра ју свет у ко ме жи ве.

в) Тре ће, Конт је по ста вио те ме ље иде је ли не ар ног про гре са, 
не пре кид ног на прет ка у раз во ју дру штва.7)

Огист Конт пред ла же две ка те го ри је ме то да у со ци о ло ги ји: а) 
оп ште ме то де ко је има ју ка рак тер прин ци па и б) кон крет не ме то де 
ис тра жи ва ња со ци јал них фе но ме на.8)

По зи тив на ме то да, ко ју Конт сма тра оп штом ме то дом, има 
од ре ђе не ме то до ло шке прин ци пе на ко ји ма тре ба да се за сни ва ју 
кон крет не ме то де ис тра жи ва ња со ци јал них фе но ме на. Ње ни нај ва-
жни ји прин ци пи су: а) до ми на ци ја по сма тра ња над има ги на ци јом, 
б) по сма тра ње по је ди них по ја ва са аспек та це ли не на у ке, в) схва-
та ње со ци јал них фе но ме на као не из бе жно пот чи ње них при род ним 
за ко ни ма, г) ува жа ва ње прин ци па ра ци о нал ног пред ви ђа ња, д) 
ува жа ва ње за ко на о три ста ња, од но сно за ко на ста ти ке и ди на ми ке, 
ко ји по Кон ту, пред ста вља и основ ни за кон со ци о ло ги је, ђ) да ва ње 
ре ла тив ног ка рак те ра пој мо ви ма, за раз ли ку од ап со лут них ко ја је 
би ла при сут на у те о ло шкој и ме та фи зич кој фа зи, итд.

Со ци о ло ги ја мо ра да ко ри сти ис тра жи вач ке по ступ ке дру гих 
на у ка кад ис пи та ју од нос дру штва пре ма ра зним не дру штве ним 
по ја ва ма. Те по ступ ке ко је со ци о ло ги ја пре у зи ма од дру гих на у-
ка Конт сма тра по сред ним. Не по сред ни по ступ ци ко је со ци о ло ги-
ја упо тре бља ва у сво јим ис тра жи ва њи ма су: (1) по сма тра ње, (2) 
екс пе ри мент, (3) упо ред на ис тра жи ва ња и (4) исто риј ски ме тод. 
Зна че ње ме то де по сма тра ња про из и ла зи из са мог ду ха по зи ти ви-
зма. Со ци јал не фе но ме не тре ба сма тра ти као кон крет не по зи тив-
не чи ње ни це слич но при род ним фе но ме ни ма. На осно ву њи хо ве 
ме ђу соб не по ве за но сти и уза стоп но сти, со ци о ло ги ја ме то дом по-
сма тра ња от кри ва кон стант не од но се ко ји по сто је из ме ђу по је ди-
них фе но ме на. Иако ме то да екс пе ри мен та не мо же на ћи сво је ме-
сто у ис тра жи ва њу фе но ме на као ме то да по сма тра ња, Конт сма тра 
да со ци о ло ги ја тре ба да је за др жи у сво јим ис тра жи ва њи ма. Вр ло 
ви со ко ме сто у ис тра жи ва њу за ко ни то сти со ци јал них по ја ва Конт 
при да је ме то ди ком па ра ци је. Ње но зна че ње про из и ла зи из не ко-
ли ко при ме са: а) упо тре ба со ци о ло шког по ступ ка је еми нент но 
ра ци о нал на; б) она омо гу ћа ва пре вла да ва ње со ци о фи зич ких де-
кла ра ци ја при ста ли ца си сте мат ског ем пи ри зма или сле пих нео гра-

7)  Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић: Со ци о ло ги ја, Бе о град, 1994, стр.9.
8)  П.Ко зић, Д. Ста ни ми ро вић: Со ци о ло ги ја, GIP Bo na fi des, Ниш, стр. 59
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ни че них со ци јал них спе ку ла ци ја.9)  Конт по себ но ис ти че вред ност 
исто риј ске ме то де. Вред ност те ме то де за сни ва се, по ње му, у то ме 
што оси гу ра ва пу но ћу ра ци о нал но сти и на сто ји да по ве ћа це ли-
ну глав них сред ста ва спе ку ла ци је. Због та кве по себ не вред но сти 
исто риј ске ме то де Конт је на зи ва ге не рал ним об ли ком екс пло а та-
ци је ко ји тре ба да чи ни че твр ти те мељ ни об лик по сма тра ња. 

За пра во, по зи ти ви зам ин си сти ра на сле де ћим ка рак те ри сти ка-
ма:

а) У по гле ду ме то да и мо де ла из ла га ња на уч ног са зна ња (об ја-
шње ње на су прот раз у ме ва њу), дру штве не на у ке, а по себ но со ци-
о ло ги је, тре ба да се за сни ва ју на при род ним на у ка ма и њи хо вим 
до стиг ну ћи ма (на ту ра ли зам). По ла зи се од то га да не ма бит них 
раз ли ка из ме ђу при ро де и дру штва. Чак, ако та кве раз ли ке и по сто-
је, зах те ва се да се оне за не ма ре.

б) На уч ни за ко ни ко ји се од но се на ве зе ме ђу дру штве ним по-
ја ва ма мо ра ју да об у хва те све по је ди нач не слу ча је ве, јер ако по сто-
ји чак са мо је дан слу чај ко ји не мо же пот па сти под ње га, на уч ни 
за кон не мо же оп ста ти. Конт ни је по зна вао ка те го ри ју узроч но сти 
као на уч но ле ги тим ну, ве зи вао ју је за прет ход ни, ме та фи зич ки 
сту пањ у раз вит ку људ ске ми сли. Уме сто то га, ис ти цао је зна чај 
оп штих за ко на у пред ви ђа њу по ја ва. 

в) На гла ше на је ин дук ти ви стич ка ори јен та ци ја.
г) Од ба цу је се мо гућ ност утвр ђи ва ња су до ва вред но сти од 

стра не дру штве них на у ка, по ла зе ћи од тврд ње да се они не 
мо гу до ка за ти, од но сно ин тер су бјек тив но про ве ра ва ти.

д) При мет на је скло ност да се ство ри на уч но са зна ње ко је би 
би ло прак тич но, ко ри сно и при мен љи во у по бољ ша њу дру-
штва.

ђ) Одр жа ва ње осно ва ка пи та ли стич ког дру штве ног по кре та 
ко јег те же не знат но из ме ни ти уно ше њем на уч но за сно ва них 
про ме на ко је ће до при не ти ње го вом склад ни јем функ ци о-
ни са њу.

Огист Конт је но ми нал ни осни вач по зи ти ви зма. Ка да је ана-
ли зи рао оно чи ме се чо век тре ба ба ви ти, од но сно, чи ње ни це ре-
као је да је би тан ме тод-при ступ тим чи ње ни ца ма. Кон то ву ме то ду 
по сма тра ња чи ње ни ца пра ти ће мо кроз по ја ве ко ји ма се ба вио као 
осни вач со ци о ло ги је, а то су дру штве не по ја ве. Он је био са јед-

9)  С.Ди ми три је вић: Со ци о ло гја, Свен Ниш, 2005, стр. 42.
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не стра не ем пи рист – по зи ти вист об ја шња ва ју ћи све на уч но, по-
зи ти ви стич ки, и ти ме се окре тао ка пи та ли зму, а са дру ге стра не 
се за у ста вља на то ме и вра ћа се у сред ње ве ков ну ре ли гиј ско – ми-
стич ну ско ла сти ку ства ра ју ћи но ву ре ли ги ју са со ци о ло шки схва-
ће ним бо жан ством. Мно ги су га сма тра ли но ми нал ним осни ва чем 
по зи ти ви зма, али је ипак ве ћи на оних ко ји му ода ју при зна ње као 
осни ва чу со ци о ло ги је. Он сам је се бе сма трао фи ло зо фом и из гра-
дио је си стем фи ло зо фи је ко ји је уте ме љио на но вом фи ло зоф ском 
прав цу по зи ти ви зму. У прин ци пу, ње го ва фи ло зо фи ја би ла је син-
те за на у ке, на уч на фи ло зо фи ја. 

Као по зи тив на на у ка со ци о ло ги ја тре ба да при ме њу је по зи тив-
не ме то де, на че му Конт за сни ва свој на уч но-фи ло зоф ски пра вац 
– по зи ти ви зам. По зи тив ни ме тод узи ма у об зир са мо по зи тив но 
утвр ђе не чи ње ни це, од но сно оне ко је су да те у ис ку ству. Да би се 
тач но са зна ле чи ње ни це, нај ва жни је је по сма тра ње као са став ни и 
глав ни део по зи тив ног ме то да. Конт од ба цу је чи сто умо ва ње без 
чи ње ни ца, ко јим се слу жио ра ни је, под ути ца јем ско ла сти ке и те о-
ло ги је. На гла ша ва њем по сма тра ња дру штве них по ја ва као ре ал них 
по ја ва, до ступ них ре ла тив но објек тив ном по сма тра њу, он је за и ста 
знат но до при нео учвр шћи ва њу и по бе ди по зи тив ног ме то да у со-
ци о ло ги ји као основ ног на уч ног ме то да, што је ве ли ка за слу га кад 
се зна да је у до та да шњем про у ча ва њу дру штва вла дао ира ци о нал-
ни, спе ку ла тив ни, ме та фи зич ки ме тод уз ре ла тив но ма ле из у зет ке. 

Конт је ис та као да су дру штве не по ја ве, нај сло же ни је и нај-
про мен љи ви је, нај ка сни је на ста ле у раз во ју при ро де, упра во за то 
и нај те же на уч но тач но мо гу са зна ти. Дру штво, нај сло же ни ја по ја-
ва у при ро ди, од ре ђе но је свим про сти јим по ја ва ма на ста лим пре 
ње га, али се не мо же све сти на њих, па за то со ци о ло ги ја мо ра да 
се слу жи ре зул та ти ма свих прет ход них јој на у ка, ко је про у ча ва ју 
по ја ве на ста ле пре на стан ка дру штва.

Дру штве на ста ти ка по Оги сту Кон ту ис пи ту је уза јам не ак ци је 
и ре ак ци је ко је не пре кид но вр ше јед не на дру ге сви де ло ви дру-
штве ног си сте ма. Овим Конт из ра жа ва свој чу ве ни основ ни став 
по ко ме су сви са став ни чи ни о ци дру штва у не пре кид ној уза јам ној 
ве зи и скла ду и ду бо ко ути чу јед ни на дру ге. Ово је јед на од нај ва-
жни јих ње го вих ми сли и основ них по став ки со ци о ло ги је уоп ште. 
Чи ње ни ца је да су све дру штве не по ја ве ме ђу соб но по ве за не и да 
се исто вре ме но раз ли ку ју од дру штва до дру штва чи ме је и од ре-
ђен оп шти тип да тог дру штва, раз ли чи тог од оста лих. У два раз ли-
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чи та ти па дру штва, по ред по сто ја ња раз ли чи тих вр ста по ја ва, јер 
се дру штва раз ви ја ју и ја вља ју се но ве по ја ве, као што и не ста ју 
ста ре, ово Кон то во на че ло утвр ђу је чи ње ни цу да су и по ја ве у су-
шти ни исте вр сте раз ли чи те у ра зним ти по ви ма дру штва, јер тип 
дру штва про жи ма све по ја ве и ујед на ча ва их у цр та ма осо бе ним за 
се бе. Дру штве на ди на ми ка је те сно ве за на с пој мом дру штве ног 
на прет ка. Конт је со ци јал ни оп ти мист – он ве ру је у не пре ки дан бо-
љи так чо ве чан ства, ње гов стал ни на пре дак.

Дру штво се по ње му раз ви ја и та ко „чи ни да се све ви ше ис-
по ља ва ју оби љеж ја чо вјеч но сти у по ре ђе њу с оби љеж ји ма жи во-
тињ ства“,10) у че му глав ну уло гу игра ра зум. „Дио дру штве ни раз-
вој по чи ва на ми шље њу“, људ ске иде је по кре ћу раз вој. С раз во јем 
ра зу ма раз ви ја се и дру штво, ко је про ла зи кроз три раз вој на сте-
пе на. Пр ви је те о ло шки сте пен у ко ме су љу ди, рас по ла жу ћи са-
мо ма штом као са зна њем мо ћи, за ми шља ли да све том упра вља ју 
нат при род на би ћа. Њих су пред ста вља ли на три раз ли чи та на чи на, 
че му од го ва ра ју фе ти ши зам, по ли ти зам и мо но те и зам. Мо но те и-
зам пред ста вља пре лаз ка дру гом, ме та фи зич ком ста ди ју му у ко-
ме љу ди, рас по ла жу ћи ап стракт ним ми шље њем, схва та ју свет као 
при ро ду и сма тра ју да мо гу са зна ти по след ње осно ве при ро де. И 
на кра ју по зи тив ни ста ди јум у ду хов ном раз вит ку чо ве чан ства; ово 
је ста ди јум у ко јем љу ди ства ра ју на у ке ко ји чи ни по зи тив но зна ње 
о ем пи риј ским чи ње ни ца ма, без пре тен зи ја на ап со лут но са зна ње 
су шти на све та. За то се ме та фи зи ке мо ра мо за у век од ре ћи и за до во-
љи ти се огра ни че ним, али по зи тив ним на уч ним са зна њем. 

Кон та пр вен стве но за ни ма раз вој људ ског дру штва и узро ци 
та квог раз во ја. Као иде а ли ста, мо же се ре ћи да је он у том по гле ду 
био нај бли жи Хе ге лу ко ји је раз вој дру штва об ја шња вао свет ским 
ду хом и ње го вим лу кав ством, од ре ђу ју ћи сте пе не раз во ја дру штва 
раз во јем сло бо де и раз ли ку ју ћи при то ме по зна ту ше му – ста ри, 
сред њи и но ви век. Код Кон та има до вољ но иде а ли зма јер он сма-
тра да се људ ски дух раз ви ја од ни жег сте пе на са зна ња, од ре ђе ног 
Бо гом и ми сти ком, до по зи тив ног сте пе на, где схва та ствар ност и 
свет об ја шња ва ре ал ним чи ни о ци ма. Људ ски дух се та ко раз ви ја, 
да се спо соб ност ми шље ња уса вр ша ва са зре ва њем чо ве чан ства.

У сво јој рас пра ви о ка те го ри ји сло бод ног ду ха Конт је дао де-
фи ни ци ју зна че ња по зи ти ви зма, а та де фи ни ци ја се из ме ђу оста лог 
од но си и на сам ње гов ме тод: „Узе та нај пре у свом нај ста ри јем и 

10)  www.zna nje.org/i/i21/01iv0318m/re flek si ja.htm 
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нај оп шти јем зна че њу, реч по зи ти ван зна чи ре а лан, на су прот хи ме-
рич ном. У том по гле ду она пот пу но од го ва ра но вом фи ло зоф ском 
ду ху ко ји је ова ко де фи ни сан, због то га што се пот пу но по све тио 
ис тра жи ва њи ма ко ја су истин ски при сту пач на на шој ин те ли ген-
ци ји, не пре ста но од ба цу ју ћи не до ку чи ве ми сте ри је ко ји ма се он 
лич но ба вио у свом де тињ ству. У дру гом сми слу бли ском, али ипак 
раз ли чи том од прет ход ног, основ ни тер мин ука зу је на кон траст ко-
ри сног и ја ло вог. 

Да кле, пре ма Кон ту, и ње го вој кон крет ној ди сци пли ни, по зи-
ти ви зам је оно што је ре ал но, ко ри сно, из ве сно, пре ци зно, афир-
ма тив но, ре ла тив но, и оно што је ко лек тив но, со ци јал но. Из овог 
од ре ђе ња по зи ти ви зма, он је из гра дио кон кре тан со ци о ло шки ме-
тод ко ји мо же мо де фи ни са ти као ме тод ко ег зи стен ци је и ме тод 
сук це си је. Ова ме то до ло ги ја про из и ла зи из ње го вог кон цеп та ево-
лу циј ског ор га ни ци зма. Ка да је реч о ме то ду ко ег зи стен ци је он да 
то под ра зу ме ва да јед на по ја ва по сто ји по ред дру ге. Да те по ја ве 
пред ста вља ју јед ну хар мо ни ју, ор ган ско је дин ство, да се из бе га ва ју 
со ци јал но кла сни ан та го ни зми, а ово је дин ство по ја ва је уте ме ље-
но на со ци јал ном кон сен зу су, од но сно, да све ин ди ви дуе, ко лек-
ти ви те та пу тем кон сен зу са при хва та ју дру штво као свој вла сти ти 
за ви чај. Код Кон та по јам ко ег зи стен ци је зна чи не га ци ју ди ја лек-
тич ке ме то де и кла сних ан та го ни за ма ко ји од ре ђу ју исто риј ски ток. 

Да кле, овај по јам ко ег зи стен ци је је ве зан за по сто је ћи ред 
ства ри, њи хов мир за ево лу ци ју, а ме тод сук це си је под ра зу ме-
ва про цес али ко ји је уте ме љен на со ци јал ној ево лу ци ји, где јед-
на по ја ва усту па ме сто дру гој. Да кле, ов де не по сто је уну тра шња 
про тив реч ност да са мој по ја ви, где кван ти та тив ни раз вој по ја ве 
до во ди до но вог ква ли те та, до вла сти те не га ци је, не го сук се ци ја 
под ра зу ме ва да јед на по ја ва не ста је те усту па ме сто дру гој, јер све 
је у уза јам ној хар мо ни ји и уте ме ље но је на со ци јал ном кон сен зу су, 
те не ма про тив реч но сти кла сног ан та го ни зма. При сут на је са рад-
ња ин ди ви дуа, ако овај кон сен зус под ра зу ме ва шта се при хва та од-
ре ђе ни прав ни, по ли тич ки, мо рал но-етич ки, на уч ни по ре дак ко ји 
оси гу ра ва про грес-на пре дак, а он је мо гућ са мо кроз по сто је ћи ред 
ства ри, кроз хар мо ни ју. Би ло ко ја вр ста кла сног ан та го ни зма со-
ци јал но-по ли тич ке ре во лу ци је пре ма Кон ту је по губ на за про грес 
и то пред ста вља па то ло ги ју дру штва ко ја се кроз кон сен зус на ди-
ла зи, јер дру штво иде у свој по зи тив ни ста диј ко ји пре ма Кон ту 
пред ста вља и за вр ше так исто ри је.
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Кон тов ме тод мо ра мо са гле да ва ти и из ве сти из ње го ве ши ре 
те о риј ске кон цеп ци је, со ци о ло шку те о ри ју дру штва ко ја во ди про-
гре су кроз очу ва ње по сто је ћег ре да ства ри.

Ка да је реч о со ци о ло шким ме то да ма Конт је раз ра дио још че-
ти ри ме то до ло шка про це са ко ји се иде ал но укла па ју у ње го ву те-
о ри ју по зи ти ви зма. То је ме тод ски по сту пак по сма тра ња, екс пе ри-
мен тал на и ком па ра тив на ме то да. Он ће ову ком па ра тив ну ме то ду 
у свом кон цеп ту фи ло зо фи је исто ри је раз ви ти у че твр ти ме то до ло-
шки по сту пак као ком па ра тив но-исто риј ски ме тод. 

Јед на од основ них те за Кон то ве ме то до ло ги је је сте да на чин 
ис тра жи ва ња мо ра би ти што ви ше при ла го ђен при ро ди пред ме та 
ко ји се ис пи ту је, и да се због то га на ап стракт но-ло гич ком пла ну 
те шко мо гу сте ћи не ка ду бља са зна ња о на уч ном ме то ду. Ло ги ка, 
као спе ци јал на ди сци пли на о пра вил ном и ег закт ном ми шље њу, 
не ма ме ста у Кон то вом си сте му. Он не при зна је ко ри сност сра-
змер но са мо стал ног епи сте мо ло шко-ме то до ло шког про у ча ва ња 
на уч не ми сли. Ме тод тре ба учи ти у не по сред ној на уч ној де лат но-
сти и на ис ку стви ма ра зних на у ка, јер сва ка основ на на у ка раз ви ја 
не ку од основ них ме то до ло шких по сту па ка и при сту па. Конт за-
сту па по тре бу ко ор ди на ци је ра зних на у ка, ко ја тре ба да по мог не 
оним на у ка ма ко је про у ча ва ју сло же ни је по ја ве, ка ко би их све-
стра ни је об ја сни ле.

По што је на овај на чин од ре дио сво је основ но ме то до ло шко 
ста но ви ште, Конт из ла же по је ди не ис тра жи вач ке по ступ ке ко ји 
тре ба да се при ме њу ју у со ци о ло ги ји. Ње го ва ме то до ло ги ја ни-
је до вољ но све стра на и сво ди се пре те жно на при каз по сту па ка 
за при ку пља ње по да та ка, док су за по ста вље ни ло гич ки про бле ми 
на уч не об ра де из вор них по да та ка. Со ци о ло ги ја мо ра да ко ри сти 
ис тра жи вач ке по ступ ке дру гих на у ка кад ис пи ту је од нос дру штва 
пре ма ра зним не дру штве ним по ја ва ма. Те по ступ ке ко је со ци о-
ло ги ја пре у зи ма од дру гих на у ка Конт сма тра по сред ним. Не по-
сред ни по ступ ци ко је со ци о ло ги ја упо тре бља ва у сво јим ис тра-
жи ва њи ма су: по сма тра ње, екс пе ри мент, упо ред на ис тра жи ва ња 
и исто риј ски ме тод. По зи ти ви сти су увек на ро чи то ис ти ца ли да 
сва ки из вор ни на уч ни по да так мо ра да бу де ин тер су бјек тив но про-
вер љив, што зна чи да мо гу не за ви сно про ве ра ва ти на уч но ком пе-
тент ни по сма тра чи.

Екс пе ри мент као из ра зи то ана ли тич ки об лик ис тра жи ва ња не-
ма ве ћу уло гу у Кон то вој ме то до ло ги ји. Он је сма трао да су у со-
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ци о ло ги ји не из во дљи ви не по сред ни екс пе ри мен ти, ор га ни зо ва ни 
у на уч не свр хе, и ово обра зла гао пре све га ве ли ком сло же но шћу 
дру штве них по ја ва. Због то га тре ба ко ри сти ти по сред не екс пе ри-
мен те. Њи ма је сма трао по ја ве ко је од сту па ју од нор мал них дру-
штве них ста ња од но сно, по сте пе ног про гре сив ног раз во ја. Све та-
кве по ја ве спа да ју у дру штве ну па то ло ги ју и мо гу се ис ко ри сти ти 
као по сред ни екс пе ри мен ти.

2.ЏОНСТЈУАРТМИЛ

Мил се осла ња на Кон то ве иде је и на сто ји да не ке ње го ве вр-
ло уоп ште не ста во ве о ме то ду со ци о ло ги је да ље ло гич ки раз ра ди 
и упот пу ни. Али Мил се у ни зу ства ри не сла же са Кон том. Мил 
сма тра да је Кон то во схва та ње ме то до о ги је јед но стра но. По Ми лу, 
ме то до ло ги ја мо ра под јед на ко да по све ти па жњу ис тра жи вач ким 
по ступ ци ма за при ку пља ње ис ку стве них по да та ка и ис пи ти ва ње 
ло гич ке струк ту ре и ис ку стве них усло ва до ка зи ва ња. Конт ни је из-
нео ни ка ква од ре ђе на пра ви ла ин дук ци је, већ ин дук ти ви зам за сту-
па са мо као оп шти став у на уч ном ис тра жи ва њу. Мил сма тра да 
је та сла бост по сле ди ца Кон то вог оп штег пот це њи ва ња ло гич ких 
про бле ма на уч ног ме то да. Мил ми сли да ме то до ло ги ја ни је са мо 
прак тич но са би ра ње ис тра жи вач ког ис ку ства, не го се за сни ва на 
ње го вој те ме љи тој и си сте мат ској ло гич кој об ра ди.

Мил је при хва тио Кон то во ту ма че ње да се основ ни сми сао 
исто риј ског раз во ја са сто ји у по сте пе ном очо ве ча ва њу људ ске 
при ро де, људ ског дру штва и да је у том раз во ју на пре до ва ње чо ве-
ко вих ум них спо соб но сти од лу чу ју ћи по кре тач ки чи ни лац. Конт је 
у свом со ци о ло шком си сте му стал но на гла ша вао пре суд ни ути цај 
дру штва као то та ли те та сма тра ју ћи да је по је ди нац тим то та ли те-
том пот пу но од ре ђен, а да је из ван ње га са мо чи ста ап страк ци ја. 
Мил је, ме ђу тим, схва тао дру штво на ин ди ви ду а ли стич ки на чин. 
Сма трао је да је дру штво про из вод ме ђу соб них ути ца ја по је ди на ца 
ко ји га са чи ња ва ју, и да се основ не по кре тач ке сна ге исто ри је на-
ла зе у по је дин ци ма. По је дин ци су жа ри шта дру штве не енер ги је, 
они се ру ко во де сво јим ра зним ин ди ви ду ал ним ци ље ви ма, у ста њу 
су да се ра ди по сти за ња тих ци ље ва удру жу ју, по ве зу ју, и из тог 
по ве зи ва ња на ста ју ра зни дру штве ни об ли ци. Ни шта се у дру штву 
не мо же ду бље раз у ме ти, ни ти об ја сни ти, ако се до вољ но не по-
зна ју основ не пси хич ке осо би не по је ди на ца из ко јих дру штве на 
де лат ност цр пе сво ју енер ги ју. Из ово га сле ди основ на Ми ло ва те-
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за, да су пси хо ло шки за ко ни осно ва свих дру штве них за ко на. Мил 
је при да вао ве ли ки зна чај ин верз ном де дук тив ном по ступ ку. У 
та квом за кљу чи ва њу не по ла зи се од утвр ђе них нај оп шти јих пре-
ми са не го од по зна тих ис ку стве них чи ње ни ца. Ин верз ном де дук-
ци јом се по ку ша ва от кри ти те о риј ска ве за из ме ђу утвр ђе них ис-
ку стве них пра вил но сти и про ве ре них оп штих те о риј ских ста во ва. 
При да вао је ве ли ки зна чај и ста ти сти ци као сред ству за от кри ва ње 
ем пи риј ских за ко на, би ло да њи хо во от кри ва ње тре ба да слу жи за 
про ве ра ва ње већ де дук тив но из ве де них те о риј ских ста во ва, би ло 
да бу де по ла зна ис ку стве на осно ва на ко ју ће се при ма ти по сту-
пак ин верз не де дук ци је. У сво јој ме то до ло ги ји Мил се огра ни чио 
упра во на раз ма тра ње ло гич ких про бле ма. У не што ма њој ме ри он 
је по све тио па жњу и до ка зи ва њу тач но сти на уч них об ја шње ња. Са 
пра вом је кри ти ко вао Кон та што је ме то до ло ги ју огра ни чио пре те-
жно на по ступ ке за при ку пља ње по да та ка.

3.ЕМИЛДИРКЕМОСОЦИОЛОШКОММЕТОДУ

Дир ке мо ва ме то до ло ги ја пре ста вља нај це ло ви ти ји по ку шај 
раз ра де со ци о ло шког ме то да са по зи ти ви стич ког ста но ви шта. Дир-
кем сво јим со ци о ло ги змом ства ра јед ну ва ри јан ту ор ган ске те о ри је 
ко ја би се мо гла на зва ти етич ко-идеј ном. Он сма тра да су иде је и 
етич ке вред но сти срж дру штва као по себ ног де ла ствар но сти. У 
дру штву спон та но на ста ју ко лек тив не пред ста ве, иде је и мо рал не 
нор ме и ти идеј ни и етич ки са др жа ји су пред у слов нор мал ног дру-
штве ног жи во та. На њи ма се за сни ва мо гућ ност ме ђу соб ног спо-
ра зу ме ва ња љу ди и са рад ња у ра зним об ли ци ма ко лек тив не дру-
штве не де лат но сти. На тај на чин се у ко лек тив ној све сти и ње ним 
пред ста ва ма кри ста ли зу је ко лек тив ни об лик де ло ва ња, ми шље ња 
и осе ћа ња. По је дин ци усва ја ју основ не еле мен те ко лек тив не или 
дру штве не све сти пу тем вас пи та ња. Дир кем га схва та као про цес 
со ци ја ли за ци је, ко јом ста ри је по ко ле ње на сто ји да уве де свој на-
ра штај у по сто је ће окви ре дру штве ног жи во та. Он је на сто јао да 
до ка же да ко лек тив ну свест не тре ба про у ча ва ти у ње ним ин ди ви-
ду ал ним об ли ци ма, већ у ње ним ко лек тив ним дру штве ним ма ни-
фе ста ци ја ма. 

Дру го сред ство за из два ја ње дру штве них по ја ва из по је ди нач-
них об ли ка њи хо вог ис по ља ва ња Дир кем је ви део у ста ти сти ци. А 
по што ста ти сти ка при ли ком при ку пља ња по да та ка о ма сов ним по-
ја ва ма на сто ји да ели ми ни ше све оно што је у по је ди нач ној по ја ви 
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ин ди ви ду ал но да би до шла до не ких ко лек тив них по ка за те ља, то 
је овај по сту пак учи ни ло још упо тре бљи ви јим и го то во нео п ход-
ним сред ством за про у ча ва ње би ти дру штве них по ја ва. Ме ђу тим, 
оп штост ни је ни је ди на ни нај ва жни ја осо би на дру штве них по ја ва. 
Њи хо ва нај ва жни ја ка рак те ри сти ка је сте при нуд ни ка рак тер, што 
зна чи да по сто је ра зно вр сни об ли ци дру штве них санк ци ја по мо ћу 
ко јих се ка жња ва од сту па ње од оп ште усво је ног на чи на де ло ва ња, 
ми шље ња и осе ћа ња. Је згро ко лек тив не све сти, и дру штва уоп ште, 
са сто ји се из основ них мо рал них иде ја и мо рал них иде а ла.

Иако се као те о ре ти чар мно го ба вио про бле ми ма со ци о ло шког 
об ја шња ва ња дру штве них по ја ва, Дир кем ни је ис црп но ана ли зи-
рао ло гич ку струк ту ру на уч ног об ја шња ва ња, не го је сва ње го ва 
па жња  би ла усред сре ђе на на ис пи ти ва ње те о риј ског при сту па у 
ко ме се дру штве не по ја ве мо гу на уч но об ја сни ти. Основ но на че ло 
об ја шње ња узро ка дру штве них по ја ва тре ба при ме ни ти и у про у-
ча ва њу њи хо вих функ ци ја. Дир кем сма тра да со ци о ло шко про у ча-
ва ње не ке дру штве не по ја ве ни је за вр ше но ако је от кри вен са мо 
узрок, услед ко га је она на ста ла и ко ји је одр жа ва. Да би не ка дру-
штве на по ја ва би ла со ци о ло шки об ја шње на тре ба от кри ти ње ну 
уло гу у од ре ђе ном дру штву, или оно што се обич но на зи ва ње ном 
дру штве ном функ ци јом. Дру штве на функ ци ја не ке по ја ве се са сто-
ји у објек тив ном од но су ко ји по сто ји из ме ђу ње и дру штва као це-
ли не. 

У раз ви ја њу ме то да узроч не ана ли зе ње гов до при нос је ве о-
ма зна ча јан и још увек вр ло са вре мен. С об зи ром да је от кри ва ње 
узроч них од но са осно ва об ја шње ња дру штве них по ја ва, Дир кем је 
на сто јао да ис пи та да ли се и на ко ји на чин мо же до ћи до ре ла тив-
но по у зда них са зна ња о дру штве ној узроч но сти. Он се сла гао са 
Ми лом у то ме да екс пе ри мент ни је ши ре упо тре бљив у ову свр ху. 
Нај ва жни ју за ме ну за екс пе ри мент Дир кем је ви део у упо ред ним 
ис тра жи ва њи ма. Ако се про у ча ва њем не ких по ја ва, са мо у јед ном 
дру штву, не мо гу по у зда но раз дво ји ти узро ци ко ји за јед нич ки на 
њих ути чу и одво је но ис пи ти ва ти де ло ва ње сва ко га од њих, то се 
мо же по сти ћи ис пи ти ва њем тих по ја ва у раз ли чи тим дру штви ма у 
ко ји ма се чи ни о ци што на њих де лу ју на ла зе у раз ли чи тим ме ђу-
соб ним од но си ма. Дир кем је био убе ђен да се на упо ред ном пла ну 
ре ша ва ју сви основ ни те о риј ски за да ци со ци о ло ги је, јер се са мо 
упо ре ђу ју ћи по ја ве у ра зним дру штви ма мо же от кри ти оно што је 
у њи ма за јед нич ко, као и оно што ути че да оне у ра зним дру штви-
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ма до би ју вр ло ра зно ли ке об ли ке. Дир ке мов за кљу чак је сте да што 
је не ка по ја ва сло же ни ја, то је ра ди ње ног об ја шње ња по треб ни је 
ис пи ти ва ти ње не об ли ке и њен раз вој у ве ћем бро ју раз ли чи тих 
ти по ва људ ског дру штва. И због то га је, по ње го вом схва та њу, со-
ци о ло ги ја ну жно упо ред на на у ка, ко ја се не мо же огра ни чи ти на 
про у ча ва ње јед ног дру штва или јед ног дру штве ног ти па. Со ци о ло-
ги ја про у ча ва људ ско дру штво у свим ње го вим раз вој ним фа за ма, 
и са мо узи ма ју ћи у об зир чи тав раз вој она мо же да ре ши не ка сво ја 
основ на пи та ња.

Дир ке мо ва ме то до ло ги ја зна чи зна ча јан на пре дак у раз ма тра-
њу осо бе но сти со ци о ло шког ме то да. Ипак, у њој по сто ји низ сла-
бо сти. Чи ни се да су глав ни ко ре ни тих сла бо сти: (1) у Дир ке мо вом 
при лич но не кри тич ном при хва та њу ин дук ти ви зма као основ ног 
ме то до ло шког при сту па у про у ча ва њу ис ку стве них по ја ва. (2) 
Дру ги из вор сла бих ре ше ња у Дир ке мо вој ме то до ло ги ји су јед но-
стра ност те о риј ског ста но ви шта. Ово схва та ње је на ме та ло да се у 
дру штву ви ди иде ал ни мо рал ни то та ли тет, а да се не до вољ но уви-
ђа ју број не оп ште дру штве не су прот но сти и су ко би, услед ко јих 
оно што је Дир кем сма трао ко лек тив ном све сти ни је ни из да ле ка 
то ли ко је дин стве но.

При ро да и струк ту ра на уч ног об ја шње ња мо гу се раз ма тра ти 
са два раз ли чи та ста но ви шта од ко јих је пр во ло гич ко-епи сте мо ло-
шко, а дру го те о риј ско-са др жин ско. У пр вом слу ча ју се ис пи ту ју 
пре све га, ло гич ка струк ту ра ра зних ти по ва на уч ног об ја шње ња, 
њи хов од нос пре ма дру гим на уч ним ис ка зи ма. Ако се пак на уч-
ном об ја шње њу при ђе пр вен стве но са те о риј ско-са др жин ске стра-
не, ре дов но се у сре ди шту па жње на ђу не ка пи та ња ко ја спа да ју у 
кла си фи ка ци ју и си сте ма ти ку на у ка и у ко ји ма до ла зе до из ра жа-
ја раз ли чи та схва та ња о осо бе ној при ро ди по је ди них на у ка. Дир-
кем оп ште осо би не људ ске при ро де и ин ди ви ду ал не осо би не љу ди 
сма тра нео д ре ђе ном ма те ри јом, не спо соб ном за би ло ка кав ства ра-
лач ки узроч ни ути цај на дру штво. Те осо би не дру штве ни усло ви 
ап со лут но од ре ђу ју и пре о бра жа ва ју.11) Иде јом о раз ли чи тим ти по-
ви ма дру штва Дир кем тра жи сред ње ре ше ње из ме ђу исто риј ског 
де скрип ти ви зма и уни вер за ли стич ких схва та ња да је људ ско дру-
штво у то ку чи та ве сво је исто ри је у осно ви исто вет но, јер пред ста-
вља раз вој у би ти не про мен љи ве људ ске при ро де. У те жњи да ис-
так не дис кон ти ну и тет и исто риј ском раз во ју, Дир кем на из ве сним 

11) Е. Дир кем;  Пра ви ла со ци о ло шког ме то да, стр. 99.
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ме сти ма у Пра ви ли ма иде та ко да ле ко да го то во по ри че би ло ка кав 
ути цај исто риј ских чи ни ла ца на ак ту ел но ста ње дру штва. Со ци о-
ло шко об ја шње ње дру штве них по ја ва се, ме ђу тим, не ис цр пљу је 
от кри ва њем њи хо вих узро ка. По што је утвр ђе но услед че га су не ке 
дру штве не по ја ве на ста ле, тре ба ис пи та ти и њи хо ву ак ту ел ну дру-
штве ну уло гу или функ ци ју. Он не сма тра да све што у дру штву 
по сто ји има не ку функ ци ју; има дру штве них по ја ва ко је ни че му не 
слу же а не ке од њих чак ни су ни ка да ни би ле дру штве но ко ри сне. 
У Дир ке мо вом схва та њу со ци о ло шког об ја шње ња има низ плод-
них иде ја, го то во нео п ход них за на уч но кон сти ту и са ње со ци о ло-
ги је. То је, пре све га, став да је ста ње гло бал ног дру штва по ла зни 
и нај о снов ни ји ис ку стве ни оквир со ци о ло шког об ја шња ва ња сва ке 
дру штве не по ја ве.

Дир кем се ни је за до во љио из но ше њем са мо нај оп шти јих те о-
риј ских окви ра и ме то до ло шких на че ла со ци о ло шког об ја шња ва-
ња, не го је раз вио је дан цео све стран ме то до ло шки про грам узроч-
не со ци о ло шке ана ли зе.

По што је от кри ва ње узроч них од но са осно ва на уч ног об ја-
шња ва ња, сви по ступ ци у на уч ном ис тра жи ва њу тре ба да бу ду 
под ре ђе ни том за дат ку. От кри ва ње узроч них ве за на не ком под-
руч ју не кад омо гу ћу је те о риј ско сје ди ња ва ње при вид но раз ли чи-
тих по ја ва, а не кад је услед то га мо гу ће раз ли ко ва ти ис ку стве не 
са др жа је ко ји на по јав ној рав ни из гле да ју са свим исто вет ни. Њи ма 
се на и ме, мо гу сма тра ти са мо оне по ја ве ко је су по сле ди це истих 
узро ка. По ла зна Дир ке мо ва од ред ба узроч ног од но са про из и ла зи 
из већ по зна тог ак ту а ли стич ког схва та ња узроч но сти. Јед на по ја ва 
мо же би ти узрок дру ге са мо ако се с њом ја вља јед но вре ме но.12) 
Ово из ра зи то ме ха нич ко схва та ње узроч но сти не уви ђа да из ме ђу 
де ло ва ња не ког узро ка и ис по ља ва ња по сле ди ца мо же да по сто ји 
кра ћи или ду жи вре мен ски ин тер вал, ко ји се у не ким би о ло шким 
на у ка ма на зи ва пе ри о дом ин ку ба ци је. От кри ва ње ду бљих узро-
ка ра зних об ли ка људ ског по на ша ња још је сло же ни је, јер ра зни 
узро ци ства ра ју од ре ђе не трај не и чвр сте скло но сти ко је ка сни је 
ра зни не по сред ни узро ци са мо ак ти ви ра ју. Ти не по сред ни узро ци 
су пре по вод не го ствар ни узро ци по на ша ња. Узрок и по сле ди ца 
се, с то га, у људ ском по на ша њу не мо ра ју ја вља ти исто вре ме но. 
Основ ним по ступ ком у от кри ва њу узроч них од но са Дир кем је сма-
трао про у ча ва ње тзв. за јед нич ких про ме на. При ли ком про у ча ва ња 

12) Пра ви ла со ци о ло шке ме то де, стр. 113



- 1502 -

ДраганСуботић ТЕОРИЈСКИОКВИРИМЕТОДОЛОШКИХ...

узро ка са мо у би ства Дир кем је при мио чи тав низ ори ги нал них ана-
ли тич ких по сту па ка да би што пот пу ни је спро вео у де ло основ-
на на че ла узроч не ана ли зе. Ме ђу тим, у за вр шној фа зи сво га ра да 
Дир кем је по чео да при да је из у зет ну ва жност про у ча ва њу ра зних 
дру штве них по ја ва и у нај ма ње раз ви је ним дру штви ма, сма тра ју ћи 
да се оне у тим дру штви ма на ла зе у сво јим нај чи сти јим ем бри о-
нал ним об ли ци ма, ко ји, по ред то га, са др же њи хо ва нај бит ни ја и 
нај трај ни ја свој ства.13)

Сви се про бле ми по ста вља ју и ре ша ва ју ис кљу чи во из те о риј-
ске пер спек ти ве, а ве за на у ке с прак тич ним дру штве ним по тре ба-
ма по сма тра се углав ном с не га тив не стра не. Стал но се на гла ша ва 
да на у ка тре ба да на сто ји да се у сво јим ис тра жи ва њи ма што је 
мо гу ће ви ше осло бо ди сва ко днев ног на чи на ми шље ња и да бу де 
кри тич на пре ма свим по сто је ћим прак тич но-по ли тич ким гле ди-
шти ма о ра зним дру штве ним про бле ми ма и те шко ћа ма, јер су то 
пред у сло ви за узи ма ња не при стра сног и објек тив ног те о риј ског 
ста но ви шта. Кад се про у че сва ме ста на ко ји ма Дир кем рас пра вља 
о про бле му, мо же се за кљу чи ти да се ње го во ста но ви ште, из не то 
у те зи о Мон те скјеу, ни је у осно ви ме ња ло. У пр вом по гла вљу те 
те зе, у ком рас пра вља о усло ви ма кон сти ту и са ња на у ке о дру штву, 
Дир кем по чи ње са об ја шња ва њем раз ли ка у на чи ну ка ко дру штву 
при ла зе на у ка и прак тич на дру штве на ми сао, ко ју он на зи ва ве-
шти ном (арт).14)

Пра ви ла со ци о ло шког ме то да су јед но од нај по зна ти јих Дир-
ке мо вих де ла, ко је је нај ви ше из да ва но и пре во ђе ња, и јед но је од 
кла сич них де ла со ци о ло шке ме то до ло ги је уоп ште. У го то во свим 
Дир ке мо вим де ли ма мо гу се на ћи број на раз ма тра ња ра зних ме то-
до ло шких пи та ња. Дир кем про бле ме ме то да увек раз ма тра по ла-
зе ћи од вр ло од ре ђе ног схва та ња по при ро ди ис ку стве ног са др жа-
ја ко јим тре ба да се ба ви со ци о ло ги ја, па су ме то до ло шка пи та ња 
увек те сно по ве за на с те о риј ским. Пра ви ла при ка зу ју це ло ви ти је 
не го ма ко је дру го ње го во де ло не са мо ње го ву за ми сао со ци о ло-
шког ме то да не го и ње го во схва та ње со ци о ло ги је као на у ке.

Дир кем је сма трао да је нај ва жни ји за да так да љег раз во ја по-
зи ти ви зма да се у про у ча ва ње дру штве ног жи во та уве ду они ме-
то ди ко ји су до ве ли до на стан ка мо дер них, ег закт них при род них 
на у ка. Као и Конт, и он је сма трао да се ово не мо же по сти ћи ме ха-

13) E. Durk he im, Les For mes ele men ta i res de la vie re li gi e u se, F.Al can, Pa ris, 1912, p. 4-12.
14) E. Durk he im, Mon te squ i eu et Ro us se au, p. 29-35.
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нич ким пре но ше њем ме то до ло шких на че ла и ис тра жи вач ких по-
сту па ка при род них на у ка у со ци о ло ги ји, јер се у том слу ча ју не 
во ди ра чу на о осо бе ној при ро ди дру штва. Дир ке мов со ци о ло шки 
си стем спа да у гру пу уни вер за ли стич ких и ре а ли стич ких те о ри ја 
о дру штву, оних те о ри ја што у дру штву гле да ју јед но осо бе но под-
руч је ствар но сти, с ори ги нал ним вла сти тим за ко ни ма, ко ји се не 
мо гу из ве сти из за ко на би ло ког дру гог под руч ја ствар но сти, а још 
ма ње се мо гу об ја сни ти као ре зул тат раз ли чи тих об ли ка по на ша ња 
по је ди на ца. По је ди нац је, по Дир ке му, про из вод дру штва у ком се 
фор ми рао и од ко га је до био и сво је оп ште и по себ не дру штве не 
осо би не, и сво је стра сти, хте ња, иде је и иде а ле.

У је згру дру штва на ла зе се два основ на еле мен та, од ко јих је 
је дан идеј ни а дру ги мор фол шки. Идеј но је згро дру штва чи ни ко-
лек тив на свест са ста вље на од ко лек тив них пред ста ва. Пре ма свом 
са др жа ју, ко лек тив не пред ста ве се де ле на иде је и на нор ме. Ко лек-
тив на свест се са сто ји од ко лек тив них на чи на де ло ва ња, ми шље ња 
и осе ћа ња, оба ве зни да за све по је дин це, не што што се њи хо вим 
ин ди ви ду ал ним све сти ма на ме ће као спољ на, по њих не за ви сна, 
при ну да. Ко лек тив на свест чи ни осно ву ин ди ви ду ал них све сти и 
њен при нуд ни ка рак тер че сто се не осе ћа. Ма те ри јал ну осно ву и 
дру штве ну при ро ду дру штве не ор га ни за ци је Дир кем је схва тао вр-
ло јед но стра но. Ње ни об ли ци, као и осо би не ко лек тив не све сти у 
ко ји ма се она идеј но из ра жа ва за ви се, по Дир ке мо вом ми шље њу, 
од вр ло осо бе но схва ће не мор фо ло шке струк ту ре дру штва. Ова 
струк ту ра се из ра жа ва у сте пе ну тзв. ди на мич ке или мо рал не гу-
сти не дру штва. Ди на мич ка гу сти на је сло же ни ја од обич не ма те-
ри јал не гу сти не, по што се не са сто ји са мо у по ве ћа ва њу бро ја ста-
нов ни ка на од ре ђе ној те ри то ри ји, раз во ју са о бра ћа ја, умно жа ва њу 
ра зних дру штве них од но са не го и у ја ча њу мо рал них ве за ме ђу љу-
ди ма на ши рим под руч ји ма. Мо рал на гу сти на се за сни ва на ма те-
ри јал ној и глав на мор фо ло шка по сле ди ца ње ног по ве ћа ња огле да 
се у опа да њу са мо стал но сти ло кал них дру штве них сег ме на та ко ји 
се све чвр шће ин те гри ра ју у ши ре дру штве не це ли не. Дир ке мов 
по ку шај да из ра ди јед ну оп шту ти по ло ги ју дру штва ко ји је остао у 
об ли ку по чет не ски це, по ла зи од ове основ не мор фо ло шке иде је.15)

Као и ве ћи на ве ли ких по зи ти ви ста про шлог ве ка, и Дир кем је 
из ра зи ти ин дук ти вист. По Дир ке мо вом ми шље њу де дук ци ја у на-
у ци „мо ра ну жно за у зи ма ти дру го сте пе но ме сто, бар уко ли ко је у 

15) Ви ди пра ви ла со ци о ло шке ме то де, стр. 104-106, и че твр ту гла ву у це ли ни.
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пи та њу ствар ност, а не ап стракт ни пој мо ви као у ма те ма ти ци“.16) 
По Дир ке му де дук ци ја пру жа иде је ко ји ма се ру ко во де ис тра жи ва-
ња и ко ри сна је у об ја шња ва њу утвр ђе них од но са.17) Са мо ин дук-
тив ним пу тем мо же се до ћи до по у зда них ис ку стве них по да та ка 
по мо ћу ко јих се мо гу от кри ти ре ал ни од но си у ствар но сти и про-
ве ра ва ти сви те о риј ски на уч ни ста во ви.

Дир кем по ла зи од три ја сно фор му ли са на ме то дол шка на че ла: 
1) те жње за што ве ћом објек тив но шћу из вор них по да та ка и на чи на 
њи хо вог при ку пља ња, 2) зах те ва да се пој мов ни оквир пру ку пља-
ња по да та ка ства ра на осно ву из ра зи то те о риј ских кри те ри ја и 3) 
што ве ће си сте ма тич но сти у при ку пља њу из вор них оба ве ште ња. 
Пр во, и нај че шће на во ђе но Дир ке мо во пра ви ло за при ку пља ње по-
да та ка „да дру штве не чи ње ни це тра ба по сма тра ти као ства ри“ има 
за циљ да обез бе ди што објек тив ни ја из вор на ис ку стве на оба ве-
ште ња.

У об ја шња ва њу дру штва Дир кем се стал но су прот ста вља по-
ку ша ји ма да се би ло ко је дру штве не по ја ве об ја шња ва ју по мо ћу 
пси хич ких осо би на по је ди на ца. Ко лек тив на свест је, ме ђу тим, за-
ми шљао на из ра зи то пси хич ки на чин, али као пси хич ке са др жа је 
ко ји по сто је из ван пси хич ког жи во та по је ди на ца, чак са свим не-
за ви сно од ње. По Дир ке мо вом ми шље њу, де дук ци ја у на у ци мо-
ра ну жно за у зи ма ти дру го сте пе но ме сто, бар уко ли ко је у пи та њу 
ствар ност а не ап стракт ни пој мо ви као у ма те ма ти ци. Дир кем у 
сво јој ме то дло ги ји ниг де ши ре не раз ма тра и за до во ља ва се с вр ло 
оп штом тврд њом да де дук ци ја пру жа иде је ко ји ма се ру ко во де ис-
тра жи ва ња и да је ко ри сна у об ја шња ва њу утвр ђе них од но са. Са мо 
ин дук тив ним пу тем мо же се до ћи до по у зда них ис ку стве них по да-
та ка по мо ћу ко јих се мо гу от кри ти ре ал ни од но си у ствар но сти и 
про ве ра ва ти сви те о риј ски на уч ни ста во ви.

Да би по ста вио што ме то дич ни ји од нос пре ма ствар ном дру-
штве ном жи во ту, Дир кем пла зи од три ја сно фор му ли са на ме то до-
ло шка на че ла:

1. Те жња за што ве ћом објек тив но шћу из вор них по да та ка и 
на чи на њи хо вог при ку пља ња;

2. Зах те ва да се пој мов ни оквир при ку пља ња по да та ка ства ра 
на осно ву из ра зи то те о риј ских кри те ри ја;

16) Ibi dem, p.95
17) E.Durk he im, Mon te squ i eu et Ro us se au, p. 95.
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3. Што ве ће си сте ма тич но сти у при ку пља њу из вор них оба ве-
ште ња.

По је ди ни ужи ме то до ло шки про блем и ис тра жи вач ки по ступ-
ци раз ма тра ју се увек са мо као сред ства да се у про це су ства ра ња 
ис ку стве не на уч не еви ден ци је што пот пу ни је и лак ше оства ре на-
ве де на основ на ме то до ло шка на че ла. Пр во, и нај че шће на во ђе но 
Дир ке мо во пра ви ло за при ку пља ње по да та ка „да дру штве не чи-
ње ни це тра ба по сма тра ти као ства ри“ има за циљ да обез бе ди што 
објек тив ни ја из вор на ис ку стве на оба ве ште ња. Дру штве ни тип у 
Дир ке мо вој те о ри ји нај ва жни ји ис ку стве ни оквир со ци о ло шког 
про у ча ва ња. Иде јом о раз ли чи тим ти по ви ма дру штва Дир кем тра-
жи сред ње ре ше ње из ме ђу исто риј ског де скрип ти ви зма и уни вер-
за ли стич ких схва та ња да је људ ско дру штво у то ку чи та ве сво је 
исто ри је у осно ви исто вет но, јер пред ста вља раз вој у би ти не про-
ме њи ве људ ске при ро де. Дир ке мов те о риј ски си стем пред ста вља 
јед ну вр ло ори ги нал ну ва ри јан ту функ ци о на ли зма. За хва љу ју ћи 
нај те сни јој по ве за но сти с од ре ђе ним основ ним узроч ним пред-
по став ка ма, те жи ште функ ци о нал не ана ли зе је на об ја шња ва њу 
узро ка функ ци о нал них од но са.

У де лу Еми ла Дир ке ма пра ви ла по сма тра ња  дру штве них чи-
ње ни ца, ов де на то  да се дру ште ве не чи ње ни це по сма тра ју као 
ства ри. Дир кем сма тра да раз ми шља ње пред хо ди на у ци ко ја се са-
мо њи ма слу жи са ви ше ме то де. Уме сто да по сма тра мо ства ри, да 
их опи су је мо, да их упо ре ђу је мо, ми се та да за до во ља ва мо да у 
об зир узме мо на ше иде је, да их ана ли зи ра мо, да их ком би ну је мо. 
Уме сто на у ке о чи ње ни ца ма, ми са мо вр ши мо иде о ло шку ана ли зу. 
Ова ана ли за по ла зи од иде ја ка ства ри ма, а не од ства ри ка иде ја ма. 
Пред ста ве или пој мо ви, као про из во ди ла ич ког ис ку ства, пре све-
га, има ју за за да так да ускла де на ше де лат но сти са све том ко ји је 
око нас; ство ре ни су у прак си и за њу. Об ра ђу ју ћи их, би ло ко јим 
на чи ном се то по ку ша ло, ни ка да се не ће ус пе ти да от кри ју за ко ни 
ствар но сти. Оне су, на про тив, као не ки вео ко ји се ста вља из ме ђу 
ства ри и нас и ко ји их уто ли ко бо ље кри је од нас уко ли ко се сма тра 
да је он про знач ни ји.18)

Дру штве не по ја ве су ства ри и са њи ма тре ба по сту па ти као са 
ства ри ма. Да би се до ка за ла ова по став ка, по Дир ке му, до вољ но 
је да се утвр ди да су оне је ди но да то ко је се по ка зу је со ци о ло гу. 
Ствар је све оно што је да то, све оно што се по ка зу је или на ме ће 

18) Е.Дир кем; Ппра и ла со ци о ло шке ме то де“, стр. 145.
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по сма тра чу. По сту па ти са по ја ва ма као са ства ри ма зна чи по сту-
па ти са њи ма као са по да ци ма ко ји чи не по ла зну тач ку на у ке. Дру-
штве не по ја ве тре ба да по сма тра мо у са мим њи ма, не за ви сно од 
све сних су бје ка та ко ји их за ми шља ју; тре ба их про у ча ва ти спо ља 
као спољ не ства ри, јер нам се у том свој ству по ка зу ју. Ако је ова 
спо ља шност са мо при вид на, за блу да ће се раз би ти уко ли ко на у ка 
бу де на пре до ва ла, и ви де ће се ка ко се спо ља шност вра ћа у уну тра-
шњост. Ствар се углав ном по зна је по то ме што она не мо же да се 
из ма ми про стом од лу ком во ље. Да би се у њој иза зва ла про ме на, 
ни је до вољ но хте ти је, по тре бан је ви ше или ма ње те жак на пор 
због от по ра ко ји нам она да је и ко ји се, уоста лом, не мо же увек 
са вла да ти. Дру штве не чи ње ни це има ју ово свој ство. По сма тра ју ћи 
дру штве не по ја ве као ства ри, ми се са мо при ла го ђа ва мо њи хо вој 
при ро ди. По Ги ден су, узе ти дру штве не чи ње ни це за ства ри зна чи 
из ве сти чин одва ја ња нео п хо дан да се уви ди ка ко дру штво по сто ји 
објек тив но, не за ви сно од сва ко га од нас по је ди нач но. Тек по том 
се оно мо же про у ча ва ти ме то ди ма објек тив ног по сма тра ња. Нај ва-
жни ја осо би на јед не „ства ри“ је сте то што она ни је уоб лич љи ва по 
во љи; јед на сто ли ца се кре ће кад је гур ну, али њен от пор по ка зу је 
да она по сто ји из ван ма ко јег гу ра ња. Исто ва жи за дру штве не чи-
ње ни це, чак и ако ни су ви дљи ве на исти на чин као фи зич ки пред-
мет по пут сто ли це.

Да би се обез бе ди ло прак тич но оства ре ње исти не, Дир кем 
сма тра да дух тре ба да се под врг не ди сци пли ни, чи ја су глав на пра-
ви ла сле де ћа:

1. Тре ба си сте мат ски от кло ни ти све пред ход не по ја ве. За при-
мер на во ди Де кар та и ње го ву ме тод ску сум њу го во ре ћи да она у 
су шти ни ни је ни шта дру го до ње на при ме на. По Дир ке му је по-
треб но да со ци о лог би ло у тре нут ку кад од ре ђу је пред мет сво јих 
ис тра жи ва ња, би ло у то ку сво јих до ка зи ва ња, се би од луч но за-
бра ни упо тре бу пој мо ва ко ји су обра зо ва ни ван на у ке и за по тре бе 
ко је не ма ју ни чег на уч ног. Он тре ба да се осло бо ди тих ла ич ких 
очи глед но сти ко је вла да ју ду хом ла и ка, да јед ном за сваг да зна чи 
ја рам тих ем пи риј ских ка те го ри ја ко је дру га на ви ка че сто чи ни ти-
ран ским. Ако га по тре ба по не кад на гна да им при бе не, бар не ка то 
чи ни све стан њи хо ве ма ле вред но сти, ка ко од њих не би зах те вао 
да у те о ри ји игра ју уло гу ко је оне ни су до стој не. 

2. За пред мет ис тра жи ва ња увек узе ти са мо јед ну гру пу по-
ја ва прет ход но де фи ни са них по мо ћу из ве сних спољ них обе леж ја 
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ко ја су им за јед нич ка и истим ис тра жи ва њем об у хва ти све по ја ве 
ко је од го ва ра ју овој де фи ни ци ји. Ту на во ди сле де ћи при мер: утвр-
ђу је мо по сто ја ње из ве сног бро ја рад њи ко је све по ка зу ју спољ но 
обе леж је да, јед ном из вр ше ни, де тер ми ни шу од стра не дру штва 
по себ ну ре ак ци ју ко ја се на зи ва ка зном. Од њих чи ни мо гру пу sui 
ge ne ris, ко јој ста вља мо за јед нич ки нат пис. На зи ва мо пре ступ ном 
сва ку ка жње ну рад њу од та ко де фи ни са ног пре сту па чи ни мо пред-
мет јед не по себ не на у ке, кри ми но ло ги је. Пред мет сва ког про бле-
ма, био он оп шти или по се бан, тре ба да бу де утвр ђен по истом 
на че лу. 

По треб но је да се у це ли ни ство ре но ви пој мо ви, при ла го ђе ни 
по тре ба ма на у ке и из ра же ни по себ ном тер ми но ло ги јом, што зна чи 
да је ла ич ки по јам не ко ри стан на уч ни ку, да он слу жи за упу ћи ва-
ње. А по што је ла ич ки по јам гру бо обра зо ван, он се не по ду да ра 
пот пу но са на уч ним пој мом ко ји је уве ден по во дом ње га. По ла зна 
тач ка на у ке или те о риј ског зна ња мо же би ти са мо по ла зна тач ка 
ла ич ког или прак тич ног зна ња. О син те зи sui ge ne ris Дир кем, у 
пред го во ру за дру го из да ње где ка же: син те за sui ge ne ris ко ју чи-
ни сва ко дру штво по ка зу је но ве по ја ве, раз ли чи те од оних ко је се 
де ша ва ју у из дво је ним све сти ма, тре ба сва ка ко при зна ти да се ове 
спе ци фич не чи ње ни це на ла зе у са мом дру штву ко је их ства ра а не 
у ње го вим де ло ви ма, у ње го вим чла но ви ма. Оне су да кле у том 
сми слу спољ не за по је ди нач не све сти, узе те као та кве, као што су 
ја сна обе леж ја жи во та спољ на за ми не рал не суп стан це од ко јих се 
са сто ји жи во би ће.

Ги денс на то до да је: со ци о ло ги ја је на у ка sui ge ne ris.
3. Кад со ци о лог по чи ње да ис тра жу је би ло ко ју вр сту дру штве-

них чи ње ни ца, он тре ба да на сто ји да их по сма тра са оне стра-
не, где се оне ја вља ју из дво је не од њи хо ве ма ни фе ста ци је. Јер, из 
осе та се из вла че све оп ште иде је, тач не или по гре шне, на уч не или 
не тач не. Али осет ла ко мо же би ти су бјек ти ван. С то га је у при род-
ним на у ка ма пра ви ло да се укло не чул ни по да ци код ко јих по сто ји 
опа сност да бу ду су ви ше лич ни по сма тра че ви, да би се за др жа ли 
ис кљу чи во они ко ји има ју до во љан сте пен објек тив но сти. 

По ред по је ди нач них рад њи ко је иза зи ва ју, ко лек тив не на ви ке 
се из ра жа ва ју у од ре ђе ним об ли ци ма, у прав ним и мо рал ним пра-
ви ли ма, у на род ним по сло ви ца ма, у чи ње ни ца ма дру штве не струк-
ту ре, итд. Али, ка ко ка же у пред го во ру, ста ња ко лек тив не све сти су 
дру ге при ро де но што су ста ња по је ди нач не све сти. То су пред ста-



- 1508 -

ДраганСуботић ТЕОРИЈСКИОКВИРИМЕТОДОЛОШКИХ...

ве дру ге вр сте. На чин ми шље ња гру па ни је исти као у по је дин ца, 
он има соп стве не за ко не.

Оно што ко лек тив не пред ста ве из ра жа ва ју је сте на чин на ко ји 
гру па ми сли о се би у сво јим од но си ма са пред ме ти ма ко ји де лу ју 
на њу. Да кле, гру па је са ста вље на дру га чи је но по је ди нац и ства ри 
ко је де лу ју на њу дру ге су при ро де.

Нор мал не, оне ко је су пот пу но она кве ка кве тре ба да бу ду, и 
па то ло шке по ја ве, оне ко је би тре ба ло да бу ду дру га чи је не го што 
су, у из ве сним по гле ди ма исте при ро де, али ипак чи не две раз ли-
чи те под вр сте ко је тре ба раз ли ко ва ти. Ако се на ђе објек тив но ме-
ри ло, свој стве но са мим чи ње ни ца ма, ко је би нам омо гу ћи ло да у 
ра зним вр ста ма дру штве них по ја ва на уч но раз ли ку је мо здра вље 
од бо ле сти, на у ка ће би ти у ста њу да по у чи прак су оста ју ћи вер-
на сво јој соп стве ној ме то ди. Ка ко она за сад не успе ва да до пре 
до је дин ке, мо же нам пру жи ти са мо оп ште ко ји се мо гу ка ко ва-
ња ме ња ти је ди но ако се пре ко осе та не по сред но до ђе у до дир са 
по себ ним. Ста ње здра вља, ка ко га она мо же де фи ни са ти, не мо же 
тач но од го ва ра ти по је ди нач ном су бјек ту, јер оно се мо же уста но-
ви ти је ди но у од но су на нај оп шти је окол но сти, од ко јих се ви ше 
или ма ње уда ља ва цео свет. Дир кем раз ли ку је две под вр сте по ја ва. 
Нор мал ним на зи ва чи ње ни це ко је има ју нај оп шти је об ли ке, а оста-
лим да је име бо ле сних или па тол шких. Про сеч ним ти пом на зи ва 
схе ма стич но би ће ко је би из гра дио ску пља ју ћи у јед ну це ли ну, у 
не ку вр сту аспстракт не лич но сти, нај че шће обе ле ћа ја у вр сти са 
њи хо вим нај че шћим об ли ци ма, и ка же да се нор ма лан тип ме ша 
са про сеч ним ти пом, и да је сва ко од сту па ње од ове основ не ме ре 
здра вља бо ле сна по ја ва.

Ен то ни Ги денс19), на те му раз ли ко ва ња нор мал них по ја ва од 
па то ло шких, ла же да баш на у ка мо же да ра за бе ре и про у чи усло-
ве нор мал ног функ ци о ни са ња ор ган ских и дру штве них си сте ма, 
пре по зна ју ћи па то ло ги је и ука зу ју ћи на при клад не ме ре за ус по-
ста вља ње здра вља.

Дир кем да ље твр ди да се чи ње ни ца мо же озна чи ти па тол шком 
са мо у од но су са да том вр стом. Сва ка вр ста има сво је здра вље, јер 
има свој про се чан тип ко ји јој је свој ствен. Дир кем на во ди сле де ће 
ме то де за раз ли ко ва ње нор мал них од па то ло шких по ја ва:

1. За јед ну дру штве ну чи ње ни цу мо же се ка за ти да је нор мал-
на за јед ну од ре ђе ну вр сту са мо у од но су на јед ну, та ко ђе 

19) Из књи ге „Дир кем“ Е. Ги дин са, стр. 49.
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од ре ђе ну фа зу ње ног раз во ја. Пре ма то ме, да би се зна ло да 
ли она има пра во на овај на зив, ни је до вољ но да се ис пи та у 
ко ме се об ли ку ја вља у нај ве ћем бро ју дру штва ко ји при па-
да ју овој вр сти, већ тре ба још узе ти у об зир да се дру штва 
ис пи ту ју у од го ва ра ју ћој фа зи њи хо вог раз во ја. 

2. Нор мал ност по ја ве би ће об ја шње на са мо оним што ће би ти 
до ве де но у ве зу са усло ви ма по сто ја ња по сма тра не вр сте, 
би ло као ме ха нич ки ну жна по сле ди ца ових усло ва, би ло као 
сред ство ко је омо гу ћу је ор га ни зми ма да им се при ла го де.

3. По сто је окол но сти кад је про ве ра ва ње нео п ход но јер би пр-
ва ме то да, ако се упо тре бља ва са ма мо гла на ве сти на гре-
шку. То је оно што се де ша ва у пре ла зним пе ри о ди ма ка да 
се чи та ва вр ста на ла зи у раз во ју и још се ни је уста ви ла у 
но вом об ли ку. Ово по ве ра ва ње је ну жно кад се она чи ње ни-
ца од но си на дру штве ну вр сту ко ја још ни је за вр ши ла свој 
пот пун раз вој. 

У иде ји вр сте на ла зе се уства ри спо је ни у је дин ство ко је сва ко 
истин ски на уч но ис тра жи ва ње из и ску је и ра зно вр сност ко ја је да та 
у чи ње ни ца ма, по што се вр ста по но во на ла зи иста у свих је дин ки 
ко је су ње ни де ло ви и што се, с дру ге стра не, вр сте ме ђу со бом 
раз ли ку ју. Оста је тач но да су мо рал не, прав не, еко ном ске, и дру ге 
уста но ве бес крај но про ме њи ве, али ове про ме не ни су та кве при ро-
де да су не при сту пач не за на уч ну ми сао.

Пра ви ла за обра зо ва ње ових вр ста су сле де ћа:20)

1. По треб но је да за си сте мат ску кла си фи ка ци ју ода бе ре мо 
осо би то бит на обе леж ја. Истин ски екс пе ри мен тал на ме то да те жи 
да обич не чи ње ни це ко је су убе дљи ве са мо под усло вом да бу ду 
вр ло број не и ко је до зво ља ва ју је ди но ве чи то су мљи ве за кључ ке, 
за ме ни пре суд ним или основ ним чи ње ни ца ма ко је са мо со бом и 
не за ви сно од њи хо вог бро ја има ју на уч ну вред ност и зна чај. Осо-
би то је ну жно та ко по сту пи ти кад је у пи та њу да се обра зу ју ро до-
ви и вр сте. 

2. Дру штве ни раз вој по чи ње јед но став ним ма лим ску по ви ма, 
на пре ду је ује ди ња ва њем не ко ли ко ових ску по ва у ве ће ску по ве и 
по што се учвр сте ове гру пе ује ди њу ју се са дру гим њи ма слич ним 
да би обра зо ва ле ве ће гру пе. На ша кла си фи ка ци ја тре ба да поч не 
са нај јед но став ни јим дру штви ма. 

20) www.wi ki pe dia.com 
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На че ло кла си фи ка ци је је сле де ће: по че ће се са кла си ра њем 
дру штва пре ма сте пе ну сје ди ње ња ко је по ка зу ју, узи ма ју ћи за 
осно ву пот пу но јед но став но дру штво, или дру штво са је дин стве-
ним сег мен том. У окви ру ових вр ста раз ли ко ва ће се раз не под вр-
сте пре ма то ме да ли се ства ра или не пот пу но сра шћи ва ње по чет-
них сег ме на та. 

3. Дру штва су, у ства ри, са мо раз не ком би на ци је јед ног је ди ног 
и истог пр во бит ног дру штва. Је дан исти еле мент мо же да се спа ја 
са са мим со бом и сло же на те ла ко ја из то га про из и ла зе мо гу да се 
ме ђу соб но спа ја ју са мо на огра ни чен број на чи на. Ска ла мо гу ћих 
ком би на ци ја је огра ни че на, и тре ба да се по на вља бар ве ћи на њих.

Пра ви ло је да но ва на ста ла дру штва бу ду дру ге вр сте но ма-
тич на дру штва, јер ова по след ња, сје ди њу ју ћи се, ра ђа ју пот пу но 
но ва уре ђе ња. Је ди но би се ко ло ни за ци ја мо гла упо ре ди ти са по-
сто ја њем по ко ле ња ко је је по ни кло из се ме на. Ова дру штва се под 
деј ством по кло но сти ме ња ју и чи не по ступ не пре ла зе до у бес ко-
нач ност.

Обра зо ва ње вр ста је пре све га сред ство да се чи ње ни це гру пи-
шу да би се олак ша ло њи хо во ту ма че ње. Дру штве на мор фо ло ги ја 
је пут ка оном де лу на у ке ко ја да је пра ва об ја шње ња. 

Пра ви ла су сле де ћа:
1. Кад се при сту па об ја шње њу дру штве не по ја ве, тре ба одво-

је но ис тра жи ва ти ствар ни узрок ко ји је иза зи ва и функ ци-
ју ко ја она вр ши. Реч „функ ци ја“ Дир кем упо тре бља ва за то 
што дру штве не по ја ве уоп ште не по сто је с об зи ром на ко-
ри сне ре зул та те ко је да ју. По Дир ке му, оно што тре ба од ре-
ди ти је сте да ли по сто ји ве за из ме ђу раз ма тра не чи ње ни це 
и оп штих по тре ба дру штве ног ор га ни зма и у че му се ова 
ве за са сто ји, не тру де ћи се да се са зна да ли је она на мер-
на или не. Ве за со ли дар но сти ко ја спа ја узрок и по сле ди цу 
има свој ство уза јам но сти ко ја ни је би ла до вољ но при зна та. 
По сле ди ца не мо же по сто ја ти без свог узро ка, али овом је 
опет по треб на ње го ва по сле ди ца. Од ње га она из вла чи сво ју 
сна гу, али му је вра ћа ако се ука же при ли ка и не мо же ис че-
зну ти а да он то не осе ти.

2. Од лу чу ју ћи узрок дру штве не чи ње ни це тре ба тра жи ти ме-
ђу пред ход ним дру штве ним чи ње ни ца ма а не ме ђу ста њи ма 
по је ди нач не све сти. Функ ци ја дру штве не чи ње ни це мо же 
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би ти са мо дру штве на, она се са сто ји у ства ра њу дру штве но 
ко ри сних одр жа ва са не ким дру штве ним ци љем.

3. Пр ви по че так сва ког иоле зна чај ни јег дру штве ног про це са 
тре ба тра жи ти у са ста ву уну тра шње дру штве не сре ди не. 
Еле мен ти од ко јих се са сто ји ова сре ди на уства ри су две вр-
сте: ства ри и ли ца. Под ства ри ма тре ба схва ти ти, по ред ма-
те ри јал них пред ме та ко ји су при са је ди ње ни дру штву, тво ре-
ви ни ра ни јих дру штве них де лат но сти, уста но вље но пра во, 
утвр ђе ни оби ча ји, књи жев ни и умет нич ки спо ме ни ци. Они 
не ма ју ни чег што је по треб но да се по кре не дру штве ни чи-
ни лац. Оста је као ак ти ван чи ни лац чи сто људ ска сре ди на. 
Схва та ње дру штве не сре ди не као од лу чу ју ћег чи ни о ца ко-
лек тив ног раз во ја од нај ве ћег је зна ча ја. Без ње га, со ци о ло-
ги ја је у не мо гућ но сти да ус по ста ви би ло ка кав од нос узроч-
но сти.

4. Од при ну де, Дир кем чи ни обе леж ја сва ке дру штве не чи ње-
ни це. Она је на ста ла та ко што се је дин ка на ла зи пред јед ном 
си лом ко ја њом вла да и пред ко јом се она по ко ра ва, али ова 
си ла је при род на. Она не по ти че из не ког уго вор ног уре ђе ња 
ко је је људ ска во ља у це ли ни на до ве за ла на ствар ност. Она 
из ла зи из са ме утро бе ствар но сти. Она је ну жни про из вод 
да тих узро ка. 

Ми има мо са мо је дан на чин да до ка же мо да је јед на по ја ва 
узрок не ке дру ге, од но сно да упо ре ди мо слу ча је ве где се оне јед-
но вре ме но ја вља ју или не, и да ис пи та мо да ли про ме не ко је оне 
по ка зу ју у свим ра зним ком би на ци ја ма окол но сти до ка зу ју да за-
ви се јед на од дру ге.

Со ци о ло шко об ја шње ње се ис кљу чи во са сто ји у утвр ђи ва њу 
од но са узроч но сти, би ло да је реч да се по ја ва по ве же са ње ним 
узро ком, би ло узрок са ње го вим ко ри сним по сле ди ца ма. Да би се 
упо ред на ме то да упо тре би ла на на уч ни на чин, у са гла сно сти са на-
че лом узроч но сти она квим ка кво се из вла чи из са ме на у ке, би ће 
по треб но да се за осно ву упо ре ђе ња ко ја се пред у зи ма ју узме сле-
де ћа по став ка: ис тој по сле ди ци увек од го ва ра исти узрок. Та ко да, 
ако са мо у би ство не за ви си са мо од јед ног узро ка, он да је то за то 
што у ствар но сти има ви ше вр ста са мо у би ства.21)

Иако се сви на чи ни упо ред не ме то де мо гу при ме ти ти у со ци о-
ло ги ји, ипак сви они не ма ју под јед на ку до ка зну сна гу у њој. Ме то-
да оста та ка,22) ма ко ли ко би ла об лик за кљу чи ва ња на осно ву ис ку-
21)  В. Ми лић; Дир ке мов со ци о ло шки ме тод – пред го вор за Пра ви ла со ци о ло шке ме то де, 

од Е. Дир ке ма, стр. 34.
22)  Исто, стр. 35.
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ства, не ма та ко ре ћи, ни ка кву при ме ну у про у ча ва њу дру штве них 
по ја ва. Не са мо што се мо же ко ри сти ти у са мо до ста од ма клим на-
у ка ма, по што прет по ста вља зна тан број већ по зна тих за ко на, дру-
штве не по ја ве су су ви ше сло же не да би се у да том слу ча ју мо гло да 
ис кљу чи деј ство свих узро ка сем јед ног. 

Ме то да ко ре ла тив них про ме на, да би да ла до ка зе, ни је ну жно 
да све про ме не раз ли чи те од оних ко је се упо ре ђу ју бу ду стро го 
укљу че не. Јед но ста ван па ра ле ли зам кван ти та тив них про ме на кроз 
ко је про ла зе две по ја ве са мо ако је он утвр шен у до вољ ном бро ју 
до вољ но раз ли чи тих слу ча је ва, је сте до каз да из ме ђу њих по сто ји 
од нос.  Да би ме то да ко ре ла тив них про ме на да ла ре зул та те до вољ-
но је не ко ли ко чи ње ни ца. Чим се до ка же да се у из ве сном бро ју 
слу ча је ва две по ја ве ме ња ју јед на као дру га, мо же се би ти си гу ран 
да пред со бом има мо је дан за кон. Не ма ју ћи по тре бу да бу ду број-
ни, до ка зи мо гу да бу ду ода бра ни и, шта ви ше, из бли же про у че ни 
од со ци о ло га ко ји се њи ма слу же. При ме ри ма об ја сни ти ми сао не 
зна чи и до ка за ти је. По треб но је упо ре ди ти не у са мље не про ме не 
већ ни зо ва пра вил но утвр ђе них про ме на, чи ји се чла но ви јед ни за 
дру ге по ве зу ју што је мо гу ће не при клад ни јом по ступ но шћу и ко је 
су, по ред то га, до вољ но рас про стра ње ни. На чин на ко ји тре ба да 
се обра зу ју ови ни зо ви раз ли ку је се пре ма слу ча ју. Они мо гу да 
об у хва те чи ње ни цу по за мље не или од јед ног дру штва или од ви-
ше дру шта ва исте вр сте или од ви ше ра зних дру штве них вр ста. Да 
би се раз у ме ла јед на дру штве на уста но ва ко ја при па да од ре ђе ној 
вр сти, упо ре ди ће се ра зни об ли ци ко је она има не са мо у на ро да 
ове вр сте већ у свих прет ход них вр ста. Иоле сло же ни ја дру штве на 
чи ње ни ца мо же да се об ја сни са мо под усло вом да се пра ти њен 
це ло ку пан раз вој кроз све дру штве не вр сте. Упо ред на со ци о ло ги ја 
ни је по себ на гра на со ци о ло ги је, већ је то са ма со ци о ло ги ја, уко ли-
ко она пре ста је да бу де чи сто опи сна и те жи да схва ти чи ње ни це. 
Упо ре ђе ње мо же да бу де убе дљи во са мо ако се ис кљу чи чи ни лац 
до ба ста ро сти ко ји га ре ме ти. Да би се то по сти гло, до вољ но је да 
се дру штва ко ја се упо ре ђу ју по сма тра ју у истом пе ри о ду њи хо вог 
раз во ја.

4.МАКСВЕБЕРОИДЕАЛНОМТИПУ

Ва жан еле мент Ве бе ро вог со ци о ло шког ста но ви шта би ла је 
иде ја о иде ал ном ти пу. Иде ал ни ти по ви су кон цеп ту ал ни или ана-
ли тич ки мо де ли ко ји се мо гу ко ри сти ти да би се раз у мео свет око 



стр:14871522.

- 1513 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

нас. У ствар ном све ту иде ал ни ти по ви су рет ки – че сто су при-
сут ни са мо не ки од њи хо вих атри бу та. Ме ђу тим, ове хи по те тич ки 
кон струк ци је мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти јер се сва ка си ту а ци ја 
у ствар ном све ту мо же раз у ме ти ако се упо ре ди с не ким иде ал ним 
ти пом. На тај на чин, иде ал ни ти по ви слу же као ја сно утвр ђе но ме-
ри ло. Ва жно је ис та ћи да за Ве бе ра иде ал ни тип ни је пред ста вљао 
је дан са вр шен или по же љан циљ. Уме сто то га, он је ми слио да је 
то „чи сти“ об лик из ве сног фе но ме на. Ве бер је ко ри стио иде ал не 
ти по ве у сво јим де ло ви ма о об ли ци ма би ро кра ти је и тр жи шта.23)

У Ве бе ро вој ме то до ло ги ји нај ве ћи зна чај има ју иде ал ни ти по-
ви оп штег ка рак те ра, ко ји се од но се на дру штве не по ја ве у ра зним 
дру штви ма и кул ту ра ма. Иде ал ни тип по ка зу је ка ко би из гле да ло 
не ко по на ша ње или не ки дру штве ни об лик ка да би њи хов основ ни 
сми сао до шао пот пу но до из ра жа ја. Иде ал ни тип слу жи као стан-
дард по мо ћу ко га се мо же утвр ди ти ко ли ко и у ко јим прав ци ма од 
ње га од сту па ју по је ди ни слу ча је ви по на ша ња. Ве бер спа да ме ђу 
со ци о ло ге ко ји су као ис тра жи ва чи на нај ви шем пла ну ко ри сти ли 
упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го вих иде ал них ти по ва је на-
ста ла као ре зул тат или као сред ство тих упо ред них ис тра жи ва ња.

По Ве бе ро вом ми шље њу, на ста нак са вре ме ног дру штва пра ти-
ле су ва жне про ме не у обра сци ма дру штве ног де ло ва ња. Он је ве-
ро вао да се љу ди окре ћу од тра ди ци о нал них ве ро ва ња за сно ва них 
на пра зно вје ру, ре ли ги ји, оби ча ји ма и уко ре ње ним на ви ка ма. Уме-
сто то га, по је ди нац се све ви ше укљу чу је у ра ци о нал не, ин стру-
мен тал не про ра чу не ко ји узи ма ју у об зир ефи ка сност и по сле ди це. 
Ин ду стриј ско дру штво оста вља ло је ма ло ме ста за осе ћа ња и за то 
да се ства ри ре ша ва ју на од ре ђе ни на чин са мо за то што су се оне 
већ ве ко ви ма та ко ре ша ва ле. Раз вој на у ке, са вре ме не тех но ло ги је и 
би ро кр ти је Ве бер је укуп но опи сао као ра ци о на ли за ци ју, од но сно, 
ор га ни за ци ју дру штве ног и еко ном ског жи во та пре ма прин ци пи-
ма ефи ка сно сти, а на осно ву тех нич ког зна ња. Ако су у тра ди ци о-
нал ним дру штви ма, ре ли ги ја и уко ре ње ни оби ча ји у ве ли кој ме ри 
од ре ђи ва ли ста во ве љу ди и оно што је за њих пред ста вља ло не ку 
вред ност, он да је са вре ме но дру штво обе ле же но ра ци о на ли за ци-
јом све ве ћег бро ја обла сти жи во та, од по ли ти ке, пре ко ре ли ги је, 
до еко ном ских де лат но сти.

По Ве бе ро вом ми шље њу, ин ду стриј ска ре во лу ци ја и раз вој ка-
пи та ли зма би ли су по твр да ши рих дру штве них кре та ња пре ма ра-

23)  En to ni Gi dens, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 14-16.
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ци о на ли за ци ји. У ка пи та ли зму не пре о вла да ва кла сна бор ба, већ 
раз вој на у ке и би ро кра ти је, од но сно, ве ли ких ор га ни за ци ја. Ве бер 
је на уч ни ка рак тер За па да сма трао јед ном од ње го вих нај и стак ну-
ти јих осо би на. Би ро кра ти ја, као је ди ни на чин да се ве ли ки број 
љу ди успе шно ор га ни зу је, ши ри се упо ре до са еко ном ским и по ли-
тич ким ра стом. Ве бер је ко ри стио из раз отре жње ње, или осло ба-
ђа ње од илу зи ја, ка ко би опи сао на чин на ко ји на уч но ми шље ње у 
мо дер ном све ту све ви ше по ти ску је и бри ше об ли ке сен ти мен тал-
ног од но са пре ма ствар но сти ко ји су ва жи ли у про шло сти. Ме ђу-
тим, Ве бер ни је био до кра ја оп ти ми ста у ве зи с крај њим ис хо дом 
ра ци о на ли за ци је. Бо јао се да је мо дер но дру штво си стем ко ји мо же 
сло ми ти чо ве ков дух ти ме што по ку ша ва да ре гу ли ше све обла-
сти дру штве ног жи во та. Ве бер је по го то во био уз не ми рен мо гу ћим 
ути ца ји ма би ро кра ти је ко ја би гу ши ла и де ху ма ни зо ва ла чо ве ка 
као и ин ди рект ним по сле ди ца ма ко је би мо гла да има на суд би ну 
де мо кра ти је.

Ве бер је уче ство вао у ем пи риј ском ис тра жи ва њу ко је је ор-
га ни зо ва ло Удру же ње, би ло што је вр шио ана ли зу већ при ку пље-
них по да та ка, би ло што је и сам ство рио за ми сао слич них ис тра-
жи ва ња. Макс Ве бер је био по зван да из вр ши ана ли зу јед ног де ла 
ре зул та та ко ји су би ли до би је ни у ис тра жи ва њу жи вот них усло ва 
по љо при вред них рад ни ка (1891-1892). Он је је ди ни вр шио по ре-
ђе ње ових по да та ка са по да ци ма ис тра жи ва ња из 1848. и 1874-75. 
го ди не. При том је ства рао упо треб не та бе ле са над ни ца ма, ве ли-
чи ни зе мљо по се да и по себ но оног де ла зе мље ко ји се об ра ђу је, 
ве ли чи ни сточ ног фон да ко ји по ро ди це по се ду ју и о ни зу дру гих 
еко ном ских стра на њи хо вог жи во та. Овај рад об ја вљу је под на сло-
вом „Усло ви по љо при вред них рад ни ка у не мач кој ис точ но од Ел-
бе“ (1892), ка да за пра во и по чи ње ње го во ин те ре со ва ње за ем пи-
риј ска ис тра жи ва ња. Је дан од глав них про бле ма ових ис тра жи ва ња 
ви део је у те шко ћа ма ко је су ве за не за са му ана ли зу ре зул та та. Та ко 
је по во дом ис тра жи ва ња ко је је спро вео А. Ле вен стин, о ста во ви ма 
рад ни ка у че ти ри ин ду стриј ске гра не, на пи сао и чла нак „О ме то до-
ло ги ји со ци јал но-пси хо ло шких ис тра жи ва ња у њи хо вој ана ли зи“. 
Ово ис тра жи ва ње се ина че сма тра јед ним од нај ве ћих у том пе ри-
о ду, али Макс Ве бер ука зу је да је ана ли за би ла из ве де на крај ње 
„не си сте мат ски и ин ту и тив но“. Да би се то из бе гло он на гла ша ва 
по тре бу ти по ло шке ана ли зе на осно ву кван ти та тив них по да та ка. 
По во дом јед ног Ле вен сте и но вог ра да, он пи ше „Тек по што је ма-
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те ри јал кван ти та тив но дат и ње го ви раз ли чи ти де ло ви ста вље ни 
у ме ђу соб ни од нос, тек се та да мо же по ку ша ти са кон струк ци јом 
ти по ва про ле тер ског мен та ли те та и све сти, фор му ли са них као са-
др жин ских... У сва ком слу ча ју, ре ша ва ње овог про бле ма мо ра се 
на ста ви ти на ба зи бро је ва, ис тра жи ва ти из ве сне раз ли ке у уче-
ста ло сти из ве сних сти ло ва из ра за и ми са о не ори јен та ци је пре ма 
ста ро сти, при хо ду и ме сту ро ђе ња ис пи та ни ка; сум њи ви слу ча је ви 
се мо ра ју ис кљу чи ти, док ја сни, ако то из гле да мо гу ће, па жљи во 
по ве за ти у ти по ве. Све ово мо ра се учи ни ти вр ло па жљи во и уз не-
пре кид но пре и спи ти ва ње из вор них по да та ка“.24)

Уко ли ко би мо гло да се ка же да је Ве бер фор му ли сао уоп ште-
ни те о риј ски си стем, он да је то нај пот пу ни је оства ре но на по чет ку 
де ла „При вре да и дру штво“.25) На ни воу екс пли ка ци је то је јед на 
кла си фи ка ци ја иде ал них ти по ва де лат но сти и од но са у дру штву. 
Ве бер је от по чео ти ме што је раз ли ко вао че ти ри основ на ти па ак-
тив но сти. Пр ве две ка рак те ри шу из ве сни мо ду си ра ци о нал но сти. 
У де лу „Свр хо ви та ра ци о ал ност“ (Zwec kra ti o na lität) ак ци ја је схва-
ће на као ра ци о нал но усме ре на у прав цу нај ве ћег до стиг ну ћа јед-
ног мно штва ци ље ва ко ји су про це ње ни је дан пре ма дру гом, при 
че му се у из бо ру сред ста ва не раз ма тра са мо тех нич ка ефи ка сност 
већ и це на. У дру гом слу ча ју, у де лу „Вред но сна ра ци о нал ност“ 
(Wer tra ti o na lität), да та је ја сно фор му ли са на вред ност нај е фек тив-
ни јим рас по ло жи вим сред стви ма, без об зи ра на це ну и од нос пре-
ма дру гим вред но сти ма. Дру га два ти па ак тив но сти пред ста вља ју 
пре о ста ле ка те го ри је ко је де лу ју у ра зним прав ци ма. Ка да је реч о 
тра ди ци о нал ној ак тив но сти, уда ља ва ње од ра ци о нал но сти са сто ји 
се у од су ству ра чу на ња, у сми слу ефи ка сно сти, и у без ре зер вном 
при хва та њу уста но вље них ша бло на. Че твр ти тип је успе шна ак-
ци ја би ло ко је ори јен та ци је ко ја ни је ни ра ци о нал на ни тра ди ци-
о нал на, већ је мо ти ви са на осе ћа њи ма, емо ци ја ма, осе ћа ји ма итд. 
Не ма по тре бе да спе ци фи ку је мо зна чај ових мо ти ва, јер је за са мог 
Ве бе ра ова ка те го ри ја не ва жна и њен са др жај ни је по себ но раз ја-
шња вао.

По што је обич на ло гич ка мо гућ ност коб ми но ва ња не до вољ-
на да се утвр ди смер ње го ве си сте ма ти за ци је, мо ра мо да тра га мо 
за дру гим прин ци пи ма се лек ци је. Они би се мо гли тра жи ти у два 

24)  A. Ober shall, cit. Knj. Str. 99-100.
25)  Уско ро ће се по ја ви ти на ен гле ском је зи ку под на сло вом:  The The ory of So cial and Eco-

no mic Or ga ni za tion, пре вод A.M. Hen der so na i Tal cott Par son sa, у из да њу Hod ge &Co., 
Ltd., Lon don and Ox sford Uni ver sity Press, New York.
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глав на сме ра, ко ји су, ма да не пот пу но, у не ку ру ку ипак ин те гри-
са ни. Чи ни се да је Ве бер на јед ном ап стракт ни јем ни воу раз вио 
углав ном им пли цит но, ше му уоп ште не струк ту ре си сте ма дру-
штве ног де ла ња.26) Основ не ка те го ри је ове ше ме ни су ти по ви де-
ла ња, већ струк ту рал ни еле мен ти на ко ји ма по чи ва сва ка кла си фи-
ка ци ја ти по ва.

По ла зна тач ка ове ше ме сва ка ко је ра ци о нал на ана ли за од но са 
сред ства-ци ље ви. Кад се у овом по ступ ку до спе до из ве сног сте-
пе на, на ста је по тре ба за раз ли ко ва ње крај њих ци ље ва од оних еле-
ме на та си сте ма сред ства-ци ље ви ко ји су од пр вен стве ног зна ча ја 
као сред ства за дру ге ци ље ве. Уло га крај њих вред но сти, као не по-
сред них ци ље ва у лан ча ном ни зу ак ци ја, са свим је ја сна у Ве бе ро-
вом де лу. У ком плек сним си сте ми ма ме ђу фак то ра лан ча ни ни зо-
ви сред ства-ци ље ви ни су не ди фе рен ци ра ни, већ са др же чи тав низ 
ана ли тич ких ди стинк ци ја ко је се ја сно ви де у ње го вом де лу. Нај ва-
жни ја је ди стинк ци ја из ме ђу тех но ло шких и еко ном ских аспе ка та, 
с јед не, и еко ном ске ало ка ци је и ко ри шће ња вла сти и при ну де с 
дру ге стра не.

Ова не по сред на ана ли за си сте ма сред ства-ци ље ви ни из да ле-
ка не ис цр пљу је овај аспект Ве бе ро вог си сте мат ског раз ми шља ња. 
Де ла ње ни је усме ре но са мо ка од ре ђе ним ци ље ви ма, већ је у дру-
штве ним си сте ми ма ори јен ти са но и пре ма јед ном по рет ку ко ји у 
из ве сним гра ни ца ма утвр ђу је усло ве под ко ји ма се ци ље ви мо гу 
оства ри ва ти. Ве бер је уста но вио да си сте ме по рет ка ко ји су од нај-
ве ћег зна ча ја у дру штве ном жи во ту, ка рак те ри ше јед на из ван ред но 
ва жна цр та: они се сма тра ју „ле ги тим ним“. Ма да се при др жа ва ње 
ових си сте ма, оп ште узев, из ну ђу је ра зним об ли ци ма ме ха ни зма 
на гра ђи ва ња и ка жња ва ња, њих по др жа ва ју и оп шта мо рал на осе-
ћа ња, та ко да се при др жа ва ње си сте ма по рет ка сма тра мо рал ном 
оба ве зом чи је из вр ша ва ње као мо рал но оза ко ње но пра во, зах те ва ју 
они ко ји су на вла сти. Еле мент ле ги тим но сти на ко јем се за сни ва-
ју об ли ци по рет ка, Ве бер те сно по ве зу је са основ ним вред но сти-
ма ко је ула зе у си сте ме сред ства-ци ље ви. Оба по ти чу од основ не 
етич ке ори јен та и цје при пад ни ка дру штве них гру па.

Ове етич ке ори јен та ци је ни су изо ло ва не по ја ве. Оне су увек 
у уској ве зи с оним ви до ви ма са знај не и емо тив не ори јен та ци је 
ко је уоп ште но на зи ва мо „ре ли ги о зно“. Ти пи чан став по што ва ња 
пре ма мо рал ном ауто ри те ту и мо рал ној оба ве зи, што је обе леж је 
26)  У ауто ро вом Struc tu re of So cial Ac tion (New York: McGraw-Hill Bo ok Co., 1937) chap. 

XVII.
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ле ги тим но сти, уско је по ве за но с по што ва њем оног што је „све то“ 
или да упо тре би мо Ве бе ров из раз, „ха ри змат ско“, би ло да је реч 
о ли ци ма или ства ри ма. Да би не ки по ре дак био за ко нит, а крај ње 
вред но сти оправ да не, они већ по при ро ди ем пи риј ског уоп шта ва-
ња, мо ра ју да бу ду при сно ин те гри са ни с чо ве ко вом ори јен та ци јом 
ка про бле ми ма зна че ња и са све том са крал них ен ти те та и сим бо ла. 
Као што је код Дир ке ма мо рал ни ауто ри тет у све тов ној сфе ри ин-
те гри сан са све то шћу и ре ли гиј ској сфе ри, та ко је код Ве бе ра ле ги-
тим ност по ве за на с образ ци ма „ха ри змат ског“ пре сти жа и ауто ри-
те та. У пој мо ви ма као што су: сред ства-ци ље ви, крај ње вред но сти, 
ле ги тим ност, ха ри зма и си сте ми ре ли гиј ских иде ја, са др жа ни су 
си сте мат ски обра сци уоп ште не струк ту ре си сте ма де ло ва ња. Из 
ових пој мо ва из ве де ни су струк ту рал ни од но си Ве бе ро вих кон-
крет ни јих иде ал них ти по ва, та ко да кон сти ту и шу пре је дан струк-
ту рал но ин те гри са ни си стем, не го из ла га ње ло гич ких мо гућ но сти.

У обла сти ин сти ту ци о на ли за ци је вла сти Ве бе ро ва ана ли за је 
ско ро иста. Он раз ли ку је три основ на ти па: ра ци о нал но-прав ни, 
тра ди ци о нал ни и ха ри змат ски. Код ра ци о нал но-прав ног ти па вла-
сти, власт се вр ши на осно ву зва нич не ду жно сти и по прав ним пра-
ви ли ма. Из вор ле ги тим но сти ни је у лич ном пре сти жу по је дин ца, 
већ у ауто ри те ту пра ви ла на осно ву ко јих он оба вља сво ју ду жност. 
У слу ча ју тра ди ци о нал ног ти па вла сти, власт се вр ши на осно ву 
по ло жа ја  чи ји је ста тус утвр ђен тра ди ци јом. Овај ста тус је де фи-
ни сан у об ли ку тра ди ци о нал ног по рет ка ко ји оза ко њу је пре у зи ма-
ње вла сти, а у из ве сном сми слу де фи ни ше и њен де ло круг. Тре ћу 
ка те го ри ју пред ста вља ха ри змат ска власт. Ве бер је не де фи ни ше 
као по сто ја ну ру тин ску ор га ни за ци ју, већ као обра зац узет из кре-
та ња про ме на као та квих. Ха ри змат ски во ђа тра жи за ко ни тост зах-
те ва ко је по ста вља дру гим љу ди ма, на осно ву свог лич ног ауто ри-
те та ко ји је у спе ци фич ном су ко бу са ус по ста вље ним по рет ком. За 
раз ли ку од дру гих, ха ри змат ска власт ни је ве за на за од ре ђе ни тип 
еко ном ског уре ђе ња, јер Ве бер сма тра еко ном ско уре ђе ње по ја-
вом утвр ђе не ру ти не. По сле ди ца ха ри змат ског по кре та је оба ра ње 
уста ље них еко ном ских усло ва, без об зи ра ко јих. Али, као и сва ки 
дру ги дру штве ни по крет, та ко је и ха ри змат ски ве зан за еко ном ске 
усло ве и то је, ујед но, је дан од основ них раз ло га због ко јих је ха ри-
змат ска фа за, већ по сво јој при ро ди, при вре ме на. По сто је два ти па 
об ли ка ха ри змат ског до би ја ња сред ста ва: по кло ни и плен, од но сно 
сред ства до би је на при нуд ним пу тем, си лом или без ње.
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Ње го ва де ла об у хва та ју не ко ли ко под руч ја: еко но ми ју, пра-
во, фи ло зо фи ју, упо ред ну исто ри ју, као и со ци о ло ги ју. Ве ли ки део 
ње го вог ра да од но сио се на раз вој са вре ме ног ка пи та ли зма и на-
чи на на ко је је са вре ме но дру штво раз ли чи то од ра ни јих об ли ка 
дру штве не ор га ни за ци је. Ве бер је кроз ве ли ки број ем пи риј ских 
сту ди ја при ка зао не ке од основ них ка рак те ри сти ка мо дер них ин-
ду стриј ских дру шта ва и ја сно иден ти фи ко вао кључ не со ци о ло шке 
де ба те ко је су и да нас од цен трал ног зна ча ја за со ци о ло ге. Ве бер је 
же лео да об ја сни при ро ду и узро ке дру штве них про ме на. Иако је 
био под ути ца јем Марк са, сна жно је кри ти ко вао не ка од ње го вих 
глав них ста но ви шта. Од ба цио је ма те ри ја ли стич ко схва та ње исто-
ри је, а кла сни су коб за ње га ни је имао то ли ки зна чај. По Ве бе ро-
вом ми шље њу, еко ном ски чи ни о ци је су ва жни, али иде је и вред но-
сти исто та ко има ју ве ли ки ути цај на дру штве не про ме не.

Ве бер је ве ро вао да би со ци о ло ги ја тре ба ло да се усред сре ди 
на дру штве но де ло ва ње, а не на струк ту ре. Пре ма Ве бе ру, по је дин-
ци су у ста њу да сло бод но де лу ју и да об ли ку ју бу дућ ност. Ме ђу-
тим, за раз ли ку од Дир ке ма и Марк са, он ни је ве ро вао да по сто је 
струк ту ре ко је су из ван или не за ви сне од по је дин ца. Пре је ве ро вао 
да се струк ту ре у дру штву обра зу ју сло же ним уза јам ним де ло ва-
њем де ла ња. Упра во је за да так со ци о ло ги је да схва ти зна че ња ко ја 
сто је иза тих де ла ња. Ве бе ра је не пре кид но му чи ло пи та ње од но са 
на у ке пре ма дру штве ној прак си. На сто јао је да епи сте мо ло шки до-
ка же ка ко дру штве не на у ке мо гу ре ша ва ти је ди но тех нич ке за дат-
ке.

Ве бер је за чет ник и нај у ти цај ни ји пред став ник со ци о ло ги је 
раз у ме ва ња, ко ја осо бе но схва ће ним по ступ ком раз у ме ва ња же ли 
да за ме ни или бар до пу ни де тер ми ни стич ко об ја шње ње ис пи ти ва-
них по ја ва. Раз у ме ва ње и об ја шње ње су вр ло раз ли чи те епи сте мол-
шке ка те го ри је. На уч но об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је ди-
нач них по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и кон крет них 
по чет них усло ва тих по ја ва. При ста ли це раз у ме ва ња сма тра ју да 
оп шти те о риј ски ста во ви не ма ју ве ћу вред ност у об ја шња ва њу 
дру штве них или кул тур них по ја ва, не го да на у ка мо же ра све тли ти 
те по ја ве от кри ва ју ћи сми сао и зна че ње ко ји су у њи ма са др жа ни и 
ко ји их по ве зу ју с не ким ши рим кул тур но-исто риј ским це ли на ма.

Ве бер не сма тра да раз у ме ва ње ис кљу чу је от кри ва ње узроч них 
од но са, не го тра жи сред ње ре ше ње овог кључ ног епи сте мо ло шког 
про бле ма. Ово ипак не зна чи да раз у ме ва ње не оста је сре ди шна 
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ме тод ска ка те го ри ја Ве бе ро ве со ци о ло ги је. Ве бер дру штво схва та 
на из ра зи то но ми на ли сти чан на чин, као ре зул тат де ло ва ња по је-
дин ца ко ји га са чи ња ва ју. У ме то до ло ги ји се ово но ми на ли стич ко 
те о риј ско ста но ви ште пре тва ра у ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам. 
Ве бер на гла ша ва да се раз у ме ти мо гу са мо ра зни об ли ци сми са о-
ног ин ди ви ду ал ног по на ша ња. У про у ча ва њу дру штва основ но је 
схва ти ти сми сао ко јим се у ра зним об ли ци ма сво га де ло ва ња ру ко-
во де по је дин ци. По ње го вом ми шље њу, ве ли ка пред ност дру штве-
них на у ка са сто ји се упра во у мо гућ но сти да се раз у ме по на ша ње 
по је дин ца у дру штву.

Ње го ви ме то дол шки ра до ви на ста ли су из по тре бе да у оп-
штем су ко бу два са свим су прот на гле ди шта о дру штве ним на у ка ма 
– крај њег исто ри зма и схва та ња да су и у дру штве ним на у ка ма не 
са мо мо гућ ни, већ и нео п ход ни те о риј ски си сте ми – из гра ди вла-
сти то ста но ви ште. По ку ша ва да за у зме вр ло осо бен сред њи став и 
да из ми ри или бар при бли жи ова су прот на гле ди шта.

Ве бе ра је не пре кид но за ни ма ло пи та ње од но са на у ке пре ма 
дру штве ној прак си. На сто јао је да епи сте мо ло шки до ка же ка ко 
дру штве не на у ке мо гу ре ша ва ти је ди но тех нич ке за дат ке. По Ве-
бе ру, на у ка из два основ на раз ло га не мо же ути ца ти на основ не 
вред но сне ста во ве: 1) из гра ђе на је на од ре ђе ном вред но сном ста-
но ви шту и сто га ни је у ста њу да га су штин ски кри ти ку је; 2) ира ци-
о нал ност основ них вред но сних опре де ље ња.

На у ка мо же (1) пој мов но раз ра ди ти иза бра но вред но сно ста-
но ви ште и на тај на чин об ја сни ти ње гов пра ви сми сао, као и (2) да 
на под руч ју вред но сти ис пи та објек тив не мо гућ но сти и дру штве-
не пла но ве оства ри ва ња усво је ног вред но сног ста но ви шта. (3) Она 
мо же про на ла зи ти ра ци о нал на сред ства за оства ре ње иза бра ног 
вред но сног ста но ви шта. На у ка је у осно ви са мо ин стру мен тал но, 
а не су штин ски ра ци о нал но сред ство чо ве ко ве де лат но сти. Ње на 
се уло га сво ди на раз ја шња ва ње ствар ног сми сла до не тих вред но-
сних од лу ка и про на ла же ња што ра ци о нал ни јих сред ста ва по мо-
ћу ко јих се усво је на прак тич на ста но ви шта мо гу што ефи ка сни је 
оства ри ти.

Ве бер је за чет ник и нај у ти цај ни ји пред став ник со ци о ло ги је 
раз у ме ва ња, ко ја осо бе но схва ће ним по со туп ком раз у ме ва ња же ли 
да за ме ни или бар до пу ни де тер ми ни стич ко об ја шње ње ис пи ти ва-
них по ја ва. Раз у ме ва ње и об ја шње ње су вр ло раз ли чи те епи сте мо-
ло шке ка те го ри је. На уч но об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је-
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ди нач них по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и кон крет них 
по чет них усло ва тих по ја ва. При ста ли це раз у ме ва ња сма тра ју да 
оп шти те о риј ски ста во ви не ма ју ве ћу вред ност у об ја шња ва њу 
дру штве них или кул тур них по ја ва, не го да на у ка мо же ра све тли ти 
те по ја ве от кри ва ју ћи сми сао и зна че ње ко ји су у њи ма са др жа ни и 
ко ји их по ве зу ју с не ким ши рим кул тур но-исто риј ским це ли на ма. 

Ве бер не сма тра да раз у ме ва ње ис кљу чу је от кри ва ње узроч них 
од но са, не го тра жи сред ње ре ше ње овог кључ ног епи сте мол шког 
про бле ма. Ово ипак не зна чи да раз у ме ва ње не оста је сре ди шна ме-
тод ска ка те го ри ја Ве бе ро ве со ци о ло ги је. Ве бер дру штво схва та на 
из ра зи то но ми на ли сти чан на чин, као ре зул тат де ло ва ња по је дин ца 
ко ји га са чи ња ва ју. У ме то до ло ги ји се ово но ми на ли стич ко те о риј-
ско ста но ви ште пре тва ра у тзв. ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам. Ве-
бер на гла ша ва да се раз у ме ти мо гу са мо ра зни об ли ци сми са о ног 
ин ди ви ду ал ног по на ша ња. У про у ча ва њу дру штва основ но је схва-
ти ти сми сао ко јим се у ра зним об ли ци ма сво га де ло ва ња ру ко во де 
по је дин ци. По ње го вом ми шље њу, ве ли ка пред ност дру штве них 
на у ка са сто ји се упра во у мо гућ но сти да се раз у ме по на ша ње по-
је дин ца као еле ме на та дру штве них це ли на, док се при род не на у ке 
мо ра ју за до во љи ти от кри ва њем функ ци о нал них ве за и узроч них 
пра вил но сти у ком плек сним по ја ва ма, али не мо гу раз у ме ти њи хо-
ве еле мен те. Ве бер раз ли ку је не ко ли ко вр ста раз у ме ва ња, за пра во, 
де ли га у две основ не гру пе. У пр ву спа да раз у ме ва ње за ми шље ног 
сми сла не ког де ла ња и от кри ва ње су бјек тив но схва ће не ве зе из ме-
ђу усво је них ци ље ва и сред ства ко ја се упо тре бља ва ју ра ди њи-
хо вог по сти за ња. Дру го, раз у ме ва ње емо тив но-афек тив ног по на-
ша ња зах те ва у да ле ко ве ћој ме ри спо соб ност ужи вља ва ња. По ред 
ова два по ми ње и естет ско-умет нич ко раз у ме ва ње. Сва ко на уч но 
са зна ње пу тем раз у ме ва ња тре ба да за до во љи два усло ва: (1) да бу-
де сми са о но аде кват но и (2) узроч но аде кват но. Сми са о но аде кват-
ним се сма тра раз у ме ва ње или ту ма че ње не ког по на ша ња чи ји се 
са став ни де ло ви на ла зе у ме ђу соб ној сми са о ној ве зи ко ја је ти пич-
на за не ку уоби ча је ни на чин ми шље ња и осе ћа ња у да тој кул ту ри.

Раз у ме ва ње не ког ре до сле да до га ђа ја је узроч но аде кват но са-
мо ако се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи ти да 
по сто ји од ре ђе на ве ро ват но ћа да се они до и ста де ша ва ју на тај на-
чин. Ме ђу тим, са мо спа ја њем обе ове аде кват но сти на ста је со ци о-
ло шко раз у ме ва ње не ког об ли ка по на ша ња. 

И у сво јим схва та њи ма иде ал ног ти па, као осо бе ног сред ства 
за об ја шња ва ње дру штве них по ја ва, Ве бер је тра жио сред ње ре-
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ше ње из ме ђу опи сног исто ри зма и ап стракт не оп ште те о ри је. Ни 
исто риј ски иде ал ни тип ни је па си ван од раз стал ног исто риј ског 
ста ња. На ста је ис ти ца њем и сми са о ним по ве зи ва њем не ких осо-
би на од ре ђе них исто риј ских по ја ва. На тај на чин и исто риј ски иде-
ал ни тип мо же да слу жи као оп шти кри те риј за по ре ђе ње ствар ног 
ста ња с не ким ње го вим на гла ше ним спе ци фич ним осо би на ма. 

У Ве бе ро вој ме то до ло ги ји нај ве ћи зна чај има ју иде ал ни ти по-
ви оп штег ка рак те ра, ко ји се од но се на дру штве не по ја ве ко је ни су 
огра ни че не на је дан исто риј ски пе ри од или на јед но дру штво, не го 
се ја вља ју у ра зним дру штви ма и кул ту ра ма. Иде ал ни тип по ка зу је 
ка ко би из гле да ло не ко по на ша ње или не ки дру штве ни об лик ка да 
би њи хов основ ни сми сао до шао пот пу но до из ра жа ја. Иде ал ни 
тип слу жи као стан дард по мо ћу ко га се мо же утвр ди ти ко ли ко и у 
ко јим прав ци ма од ње га од сту па ју по је ди ни кон крет ни слу ча је ви 
по на ша ња. Ве бер спа да ме ђу со ци о ло ге ко ји су као ис тра жи ва чи на 
нај ви шем пла ну ко ри сти ли упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го-
вих иде ал них ти по ва је на ста ла као ре зул тат или као сред ство тих 
упо ред них ис тра жи ва ња.
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