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Иљаз Осман лић
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду

ЗАЈЕДНИЦАИДРУШТВО
Сажетак

По јам за јед ни ца пр ви пут се сре ће још у ан тич кој 
фи ло зо фи ји, у уче њи ма Ари сто те ла и Пла то на. Ари
сто тел од ре ђу је др жа ву као за јед ни цу гра ђа на до бро
вољ но ује ди ње ни за рад срећ ног жи во та. Пла то но во 
схва та ње за јед ни це из ра же но је у иде ал ној др жа ви. 
Он сма тра да це ли на ни је на ста ла ра ди по је дин ца, већ 
по је ди нац ра ди це ли не. 
Ди хо том не те о риј ске па ра диг ме, по ли тич ке за јед ни це 
дру штво, раз ви ја ју се и уста но вља ва ју се у европ ској и 
ан глосак сон ској по ли тич кој фи ло зо фи ји у пе ри о ду од 
по ло ви не 18тог до по ло ви не 19тог ве ка. Ипак, пр ва 
ту ма че ња о ду а ли зму ци ље ва по ли тич ке за јед ни це и 
дру штва ове ко ве че ног о цр кви ње ним ка но ни ма при
сут на су у ра но хри шћан ској мак си ми да вла да ру тре
ба да ти вла да ре во, а бо гу бо жи је.
Све до 18тог ве ка у дру штве ној те о ри ји ни је би ло ја
сног раз гра ни че ња из ме ђу тер ми на за јед ни ца и тер
ми на дру штво. Тек кра јем 18тог ве ка у Не мач кој се 
ја вља ју пр ве те о ри је за јед ни це про тив ста вље не уго
вор ним те о ри ја ма дру штва, ра ци о на ли стич ком про
све ти тељ ству и ин ди ви ду а ли зму. 
У вре ме цр кве не ре фор ма ци је и вер ских ра то ва по Ни
зо зем ској и Не мач кој, а у кон тек сту са њом у 17. и 18. 
ве ку, ја вља ју се те о риј ска схва та ња дру штва. У тим 
пре ви ра њи ма се, у сфе ри ду хов ног и по ли тич ког жи
во та, ко нач но рас пао мо но лит ни по глед на свет, као 
и те о ри ја о Бо жан ском по ре клу по ли тич ке вла сти а, 
у све ту ствар них чи ње ни ца, на ме сто ,,хри шћан ског“ 
сту па но во мо дер но до ба. 
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Кључ не ре чи : за јед ни ца; др жа ва, ан тич ка фи ло зо фи
ја; цр ква; ка но ни; ра но хри шћан ство; на ци о на ли зам – 
про све ти тељ ство; дру штво. 

ПЛА ТО НО ВО И АРИ СТО ТЕ ЛО ВО СХВАТАЊЕ  
ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Sта ри Гр ци су се, ин спи ри са ни ори јен тал ном фи ло зо фи јом, сем 
ко смо сом и жи во том, ба ви ли по је дин цем и за јед ни цом, уоча ва-

ли чо ве ко ву при род ну те жњу ка за јед ни че њу. “Али у ста рој Грч кој 
до ми ни рао је по јам по ли са као ор ган ске по ли тич ке за јед ни це /др-
жа ве/ од но сно, вер ске, етич ке, ко му нал не, род бин ске и вој не гру-
па ци је чи ји су ко ре ни по чи ва ли у људ ској дру штве но сти”.1)

На и ме, ан тич ке те о ри је за јед ни це, оли че не у Пла то ну и Ари-
сто те лу, ма ко ли ко зна чи ле ис ко рак из ори јен тал не фи ло зо фи је 
не про мен љи вог ко смо са, ни су мо гле пре ко ра чи ти праг хо ли стич-
ких те о ри ја дру штве ног ор га ни зма у ко ме це ли на до ми ни ра над 
де ло ви ма. Пла тон и Ари сто тел из јед на ча ва ју дру штво са по ли сом 
као по ли тич ком за јед ни цом. За то је ве о ма те шко под ве сти њи хов 
по јам др жа ве под да нас оп ште при хва ће ни по јам мо дер не др жа ве. 
И не са мо то, не го, Грч ка по ли тич ка ми сао ни је по зна ва ла по јам 
дру штво, у сми слу при зна ња окви ра за раз ли чи те сфе ре ин те ре-
сно де тер ми ни са них ак тив но сти, сло бод них по је ди на ца и њи хо вих 
асо ци ја ци ја.

Јед ност и це лост су основ ни атри бу ти по ли са као по ли тич ке 
за јед ни це. Та ква при ро да за јед ни штва у по ли су од ре ђу је схва та ње 
о не са вр ше но сти људ ске је дин ке. За Грч ке ми сли о це по је ди нац ни-
је са мо до вољ но би ће, па сто га дру штво ду гу је сво ју ег зи стен ци ју 
тој чи ње ни ци. Дру гим ре чи ма, ин ди ви дуа и дру штво су ме ђу за ви-
сни, при че му је за јед ни ца-дру штво-др жа ва, фе но мен ви шег ре да, 
ви шег зна ча ја. “Са мо др жа ва мо же би ти са мо до вољ на /`аутарк`/, 
са вр ше на, и спо соб на да учи ни до бром ну жну не са вр ше ност 
индивидуе`` ка же По пер ко мен та ри шу ћи Пла то но во схва та ње над-
ин ди ви ду ал не др жа ве”.2)

За Пла то на је иде ал на др жа ва као са вр ше на ин ди ви дуа, а ин-
ди ви ду ал ни гра ђа нин као не са вр ше на ко пи ја др жа ве. За то он у 
1) I. Е. Вин сент, ’’При ро да др жа ве’’ у Хре сто ма ти ји: М. Да мја но вић, С. Ђор ђе вић, Иза зо

ви мо дер ној упра ви и упра вља њу, ФПН, Бе о град, 2002, оп. Цит, стр. 316.
2) К. По пер, Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

113.
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сво јој иде а ли стич кој кон струк ци ји нај бо ље др жа ве пи ше о функ-
ци ји за ко на да ми лом или си лом до во де гра ђа не у хар мо ни ју. Пла-
тон на гла ша ва: “За ко ни упра во ства ра ју у др жа ви та кве љу де, не 
да би до пу сти ли да сва ко ра ди шта хо ће, не го та ко да др жа ву учи-
не је дин стве ном. У ис тој че жњи за трај ним обра сци ма пле мен ског 
ко лек ти ви зма, Пла тон, у За ко ни ма, фор му ли ше кла сич ни прин цип 
по ли тич ког хо ли зма: Це ли на ни је на ста ла ра ди те бе не го, си ти на-
стао ра ди ње”.3). 

Овај Пла то нов ис каз на вео је По пе ра да при ме ти ка ко ̀ `није би-
ло чо ве ка рев но сни јег у свом не при ја тељ ству пре ма индивидуи``. 
Да ли је Пла тон то за слу жио или не, ни је те шко пре су ди ти, кад се 
по гле да ка ко то гла си : ``Свако мо ра и у ра ту и у ми ру жи ве ти та-
ко да се стал но оба зи ре на во ђу, да се угле да увек на ње га и да му 
до зво ли да га он во ди и у нај бе зна чај ни јим по сло ви ма, да сто ји 
кад му је то на ре ђе но, да мар шу је, ку па се и је де… јед ном реч ју, ту 
се мо ра на ви ка ва њем на у чи ти да уоп ште не по ми шља и не схва ти 
да би мо гао ра ди ти не што одво је но од оста лих љу ди. Жи вот свих 
љу ди тре ба да бу де што је мо гу ће ви ше за јед нич ки и у дру штву... 
Још у до ба ми ра тре ба се од ма лих но гу ве жба ти у ово ме: на ре ђи-
ва ти јед ни ма, а слу ша ти дру ге, не по слу шност пре ма на ре ђе њи ма 
од стра ни ти из људ ског жи во та уоп ште, као из жи во та љу ди ма пот-
чи ње них животиња``.4).

Ово Пла то но во ста но ви ште ци ти ра се у ма њем бро ју ис тра-
жи ва ња ан тич ког по и ма ња за јед ни це. Ве ро ват но за то што се ни-
је укла па ло у пред ста ву да су Пла тон и Ари сто тел у том по гле ду 
исто ми шље ни ци. А раз ли ка ме ђу њи ма је ипак ма ло по ве ћа.

Исти на је, Ари сто тел, као и Пла тон, сма тра да је раз ви ја ње це-
ле и пу не људ ске при ро де, ис пу ње ње мо рал ног за дат ка и по сти за-
ње пот пу ног жи во та и бла жен ства мо гу ће тек у за јед ни ци. Ме ђу-
тим, они се раз ли ку ју у по гле ду по ло жа ја је дин ке у за јед ни ци, као 
и на чи на на ко ји људ ске је дин ке сво јом при род ном дру штве но шћу 
тво ре дру штве ну за јед ни цу. 

У ци љу да то до ка же мо на ве шће мо ов де Ари сто те ло ве ста во ве 
ко ји ма он ка же: ``Људска за јед ни ца ства ра по ро ди цу и др жа ву. А 
др жа ва је по сво јој при ро ди из над по ро ди це и сва ког од нас по је ди-
3) К. По пер,  Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

113.
4) К. По пер,  Отво ре но дру штво и ње го ви не при ја те љи, Том 1, БИГЗ, Бе о град, 1993. стр. 

118-119, 145-146.
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нач но, јер је це ли на ну жно ва жни ја од де ло ва... А онај ко не мо же 
да жи ви у за јед ни ци или ко ме ни шта ни је по треб но јер је сам се би 
до во љан, ни је део др жа ве, те је звер или бог… Јер мно ги љу ди, од 
ко јих сва ки и ни је на свом ме сту, ипак мо гу, та ко ује ди ње ни, да бу-
ду бо љи од оних, не као по је дин ци већ као це ли на… Јер, по што их 
има мно го, сва ко рас по ла же јед ним де лом вр ли не и раз бо ри то сти, 
и ка да се сје ди не, он да ма са на ли чи на чо ве ка са мно го но гу и ру ку 
и мно го ка рак те ра и интелигенције``.5). 

Пр во на шта тре ба скре ну ти па жњу у свој укуп но сти ци ти-
ра них Ари сто те ло вих ста во ва је сте, са ме то до ло шке тач ке, ана-
ли тич ко раз ла га ње це ли не на де ло ве и ге не рич ко по сма тра ње њи-
хо ва раз во ја од про сти јих пре ма ви шим, сло же ни јим об ли ци ма/ 
`посматрање ства ри у њи хо ву на ста ја њу од почетк а`. Пр ви Ари сто-
те лов став ука зу је да је при мар на она за јед ни ца ко ја на ста је спа-
ја њем оног што јед но без дру гог не мо же. То су му шка рац и же на 
. Они тво ре по ро ди цу. По том, сход но Хе си до вој из ре ци: ``најпре 
ку ћу и же ну па во ла орача``, на ста је до ма ћин ство или кућ на ра ди-
ност, кућ на за јед ни ца ко ја је ујед но и основ на про из вод на, еко ном-
ска је ди ни ца. У бо га ти јим до ма ћин стви ма су још и ро бо ви, па су 
ти ме, до ма ћин ства као за јед ни це бо га ти је још у од но си ма ро ба и 
го спо да ра, то јест, до ма ћин ства су за јед ни це са не што сло же ни јим 
од но си ма. На мер но ка же мо не што сло же ни јим од но си ма јер од-
но си ро ба и го спо да ра су са став ни део жи вот не ну жно сти, са став-
ни део по ро ди це, и они не ма ју дру штве ну ре ле ван ци ју, роб је за 
дру штво ствар и ње гов го спо дар га има у свом лич ном, при ват ном 
по се ду – oiko su. За то Ари сто тел це лу ову сфе ру жи вот не ну жно сти 
и при вре ђи ва ња – oikos- одва ја од сфе ре јав но сти и пра ви ла ко ја 
ва же за сло бод ну за јед ни цу гра ђа на – po lis. 

По лис је по ли тич ка за јед ни ца ко ја на ста је он да кад се, ка ко 
Ари сто тел ука зу је, у дру га два ци ти ра на ста ва, ра ди трај не по тре-
бе ви ше до ма ћин ста ва удру жи у се ло и по том, ви ше се ла у др жа ву. 
По ро ди ца је, да кле, ре ла тив но са мо до вољ на за јед ни ца, ви ши сте-
пен са мо до вољ но сти је услов ње ног оп стан ка. На ла зи се у се лу и 
по ли су, у др жа ви. Али, тек је по лис пот пу на за јед ни ца јер ви ше 
се ла удру жи ва њем у по лис по сти жу нај ви ши сте пен са мо до вољ но-
сти. Због то га Ари сто тел на гла ша ва да је др жа ва циљ тих за јед ни-
ца, њи хо ва свр ха и при ро да и до да је да ̀ `Она на ста је ра ди одр жа ња 
5) Ари сто тел, По ли ти ка, БИГЗ, Бе о град, 1975. стр. 5-69.
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жи во та, а по сто ји ра ди срећ ног живота``. Без те и та кве за јед ни це 
мо гу са мо бо го ви и зве ри. 

Тре ћи Ари сто те лов ци ти ра ни став пред ста вља нај пот пу ни ју 
екс пли ка ци ју ан тич ког по и ма ња чо ве ко ве дру штве но сти. Ов де је 
ва жно на гла си ти да Ари сто тел ра чу на на уро ђе не ин ди ви ду ал не 
спо соб но сти сва ке је дин ке, оче ку ју ћи да ће их она раз ви ја ти на до-
бро за јед ни це те, за раз ли ку од Пла то на, у том по гле ду и не ра чу на 
на по тре бу пот пу ног под вр га ва ња је дин ке ауто ри те ту за јед ни це - 
др жа ве. Мо жда ће ову на шу кон ста та ци ју још сна жни је пот кре пи-
ти сле де ћа два Ари сто те ло ва ста ва У пр вом Ари сто тел ка же: ‘’Две 
су ства ри ко је љу де под сти чу на бри гу и љу бав: сво ји на и во ље но 
би ће, а гра ђа ни јед не та кве др жа ве /Пла то но ве/ не ма ју ни јед ног ни 
дру гог…. Јер, по сед тре ба, у из ве сном сми слу, да бу де за јед нич ки, 
али оп ште узев тре ба да бу де при ва тан. На и ме, кад је над ле жност 
по де ље на, не ће ви ше би ти ме ста уза јам ним оп ту жба ма и има ње ће 
бо ље на пре до ва ти јер ће се сва ко ста ра ти о ње му као о свом. А што 
се ко ри шће ња ти че, вр ли на ће учи ни ти да бу де као у по сло ви ци : 
`међу при ја те љи ма све је заједничко``.6).

Уче ња о ди хо то ми ји за јед ни це и дру штва

Све до осам на е стог ве ка у дру штве ној те о ри ји ни је би ло ја-
сни јег раз гра ни че ња из ме ђу тер ми на `заједница` и тер ми на `друш-
тво`. Сред ње ве ков ни ми сли о ци ко ри сти ли су оба тер ми на, али у 
ду ху свог усме ре ња и те о ло шких по гле да. Све ти Аугу стин по ре ди 
дру штво и чо ве ков жи вот са жи во том у ``Божјој држави``. То ма 
Аквин ски раз два ја цр кву од др жа ве. Хри шћа ни че ти ри ве ка из гра-
ђу ју хри шћан ско дру штво и по ли тич ки га за о кру жу ју у Re spu bli ca 
Cri sti ja na, а у ства ри, ни су ни све сни да гра де фе у дал но дру штво. 

Тек, кра јем осам на е стог ве ка у Не мач кој се ја вља ју пр ве те-
о ри је `заједнице``противстављене уго вор ним те о ри ја ма дру штва, 
ра ци о на ли стич ком про све ти тељ ству и ин ди ви ду а ли зму. Овим те о-
ри ја ма де фи ни тив но се из гра ђу ју кон ту ре ква ли та тив ног раз ли ко-
ва ња из ме ђу `природне заједнице` /фор ми ра не на тра ди ци ји, осе-
ћа њи ма при пад но сти, со ли дар но сти и за јед нич ке во ље/ и дру штва, 
као ве штач ке тво ре ви не,`друш тва индивидуа` и`реметилачког 
поретк а`.

Дру штво, та ко схва ће но, ис по ља ва се осет ни је већ то ком 
Фран цу ске ре во лу ци је и по ста је оп се си ја во де ћих ми сли ла ца го-
6)  Ари сто тел, По ли ти ка, БИГЗ, Бе о град, 1975, стр. 27-28.
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то во свих европ ских на ци ја то га вре ме на. Та кво дру штво сву да је 
до че ки ва но као пра ва опа сност ве ко ви ма из гра ђи ва ној со ци јал ној 
хар мо ни ји. Та ко је Ед мунд Берк, као пр ви оштри ји кри ти чар Фран-
цу ске ре во лу ци је го во рио ка ко њен `раз уздани индивидуализам` 
во ди де фи ни тив ном уни ште њу вр ли на тра ди ци о нал ног дру штва 
при род не хи је рар хи је и хар мо ни је. Хе гел је та ко ђе ан та го ни зи рао 
не у ко ре ње но гра ђан ско дру штво и етич ку за јед ни цу. Сво јим ауто-
ри те том, уз Бер ка, он је мо жда и нај ви ше до при нео ду хов ној уз-
др жа но сти пре ма де мо крат ској при ро ди по стре во лу ци о нар ног со-
ци јал ног по рет ка. Пре лом ни тре ну так на ста је на кон по ја ве књи ге 
Фер ди нан да Те ни са /1855-1936/.

Књи га је до спе ла у оном вре мен ском по ја су у ко јем су Хе гел и 
Маркс о дру штву већ из ре кли све што су има ли.7).

Те нис је на сту пио са те зом да је људ ско дру штво ``производ 
ме ђу соб них ути ца ја људ ских во ља, ко је у об ли ку ко лек тив не во ље 
де лу ју као ко лек тив на особа``. По Те ни су по сто је две вр сте во ље, 
јед на је ра ци о нал на, на ко јој и на ста је дру штво, а дру га је при род-
на во ља ко ја је те мељ функ ци о ни са ња за јед ни це. За ви сно већ од 
то га ко ја од те две во ље пре о вла ђу је у по је ди нач ним дру штви ма 
од ре ђу је се и њи хов тип. Та мо где до ми ни ра при род на во ља реч је 
о за јед ни ци /Ge me in schaft/. Уну тра шње устрој ство за јед ни ца, ње не 
мо рал не и аутен тич не ре гу ла тив не нор ме, као ма ни фе ста ци је јед не 
во ље, је су се ћа ње, са вест и ве ра. Оне из ви ру из са гла сно сти, оби-
ча ја, ве ро ва ња и ре ли ги је. Реч је да кле о при род ној и ду хов ној по-
ве за но сти љу ди, њи хо вим нај ин тим ни јим осе ћа њи ма при пад но сти 
ко ја ис хо ди из ро ђе ња, срод ства, је зи ка, су сед ства и при ја тељ ства. 
Еле мен тар на та ква за јед ни ца, по Те ни су је брак, а чо ве чан ство 
пред ста вља нај ши ру људ ску за јед ни цу.

За раз ли ку од та ко за ми шље них за јед ни ца, та мо где су на сце-
ни ра зум, ра чу ни ца и све сно /му шко/ по на ша ње, реч је о дру штву 
/Ges sellschaft/. Дру штво по чи ва на мо дер ним ре гу ла тив ним нор-
ма ма и ин сти ту ци ја ма – уго во ру, за ко но дав ству и јав ном мње њу. 
Те нис на гла ша ва да се исто риј ска вер ти ка ла дру штве ног раз во ја 
кре ће од `заједнице`, као ни жег ступ ња дру штве не ре про дук ци је, 
ка `друш тву`, ко је је дру го име за ли бе ра ли стич ку кон цеп ци ју мо-
дер ног дру штва сло бод них ин ди ви дуа. Дру штво је оквир и по при-
ште оп ште тр го ви не и кон ку рен ци је, ње го ви чла но ви су, прем да 
ин те ре сно удру же ни, те укљу че ни у јав но-мнењ ску ко му ни ка ци ју 
7) Фер ди нанд Те нис, „За јед ни ца и дру штво“, збор ник  Те о ри је о дру штву, књ. 2, ’’Вук 

Ка ра џић’’, Бе о град, 1976, стр. 179-184.
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и по ли тич ке про це се ипак ато ми зо ва ни, оба зри ви и на те ра ни на 
пер ма нент ну бор бу за осва ја ње сло бо де и имет ка. 

За раз ли ку од се ла и на ци је овом ви шем об ли ку дру штве но сти 
нај бо ље од го ва ра град ски об лик жи во та. Те нис у град ском жи во ту 
ви ди раз вој не оазе но вог на чи на жи во та на осно ву раз во ја ин ду-
стри је, на у ке, умет но сти и оп штег на прет ка ра ци о нал не и кри тич-
ке чо ве ко ве ми сли као оте ло вље ња Ges sellschaf ta – дру штва. Он 
ис ти че да се љу ди опи ру овом не у мит ном про це су мо дер ни за ци је 
и ин ди ви ду а ли за ци је и ука зу је ка ко на сто је да очу ва ју не ке ви до-
ве ор ган ског је дин ства на ба зи за јед ни це. Ипак, Те нис је све стан 
да ће раз вој Ges sellschaftа, ко ји озна ча ва на пре дак др жа ве, би ро-
кра ти ју и ра ци о нал ну ци ви ли за ци ју би ти је дан од узро ка про па сти 
за јед ни це. Ваљ да због су мор не но те та квог за кључ ка наш про фе-
сор Љу бо мир Та дић при ме ћу је ка ко Те ни су ``сеоски и на ци о нал ни 
жи вот пред ста вља ју нај бо ље за ми шље не об ли ке заједнице``, а да 
се ``у дру штво иде као у туђину``. На рав но, проф. Та дић овим не 
оспо ра ва ана ли тич ке ка па ци те те Те ни со вог раз ли ко ва ња за јед ни це 
и дру штва. На про тив, у сво јој књи зи ̀ `Наука о политици`` овај наш 
те о ре ти чар по ла зе ћи баш од Те ни со ве ди хо то ми је за јед ни ца-дру-
штво од ре ђу је при ро ду ан тич ког и сред ње ве ков ног дру штва, као и 
зна чај при ват них ин те ре са у по ве зи ва њу љу ди и об ли ко ва њу при-
ро де са вре ме ног дру штва./8).

Те ни со ву иде ју ор ган ског раз во ја дру штве них фор ма ци ја за-
сту пао је и Емил Дир кем. По ла зе ћи од Те ни со ве иде је да ра ци о-
нал на во ља од го ва ра дру штву као си но ним за ви ши ни во раз во ја, 
а при род на во ља за јед ни ци, Дир кем, пре ци зи ра ју ћи иде је во де ћих 
ор га ни ци ста /Кон та, Спен се ра, Са фла/ раз ви ја те зу да је дру штве на 
со ли дар ност основ на дру штве на чи ње ни ца и пра ви раз ли ку из ме-
ђу ме ха нич ке и ор ган ске со ли дар но сти. Ни је те шко за кљу чи ти где 
се на ла зи јед на, а где дру га. Ор ган ска со ли дар ност је кон сти ту енс 
за јед ни че ња у мо дер ном дру штву.9)

Те ни со во раз ли ко ва ње за јед ни це и дру штва има ло је зна тан 
ути цај на Мак са Ве бе ра, јед ног од нај ве ћих со ци о ло га 20. ве ка, а 
пре ко ње га и на оста ле во де ће те о ре ти ча ре са вре ме ног дру штва.

На гла ша ва ју ћи су бјек тив но осе ћа ње при пад но сти, као прет по-
став ку за јед нич ног де ла ња, Ве бер ка же да ``Под за јед ни цом тре ба 
раз у ме ти та кав дру штве ни од нос у ко ме се ори јен та ци ја дру штве-
8) Љу бо мир Та дић, На у ка о по ли ти ци, Рад, Бе о град, 1988, стр. 31-33.
9) Емил Диркем, „Механичка и органска солидарност“, зборник Теорије о друштву, књ. 2, 

’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 194-200.
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ног де ла ња, све јед но да ли у кон крет ном слу ча ју, у про се ку или у 
чи стом ти пу, осни ва на су бјек тив ном осе ћа њу уче сни ка (ко је мо же 
би ти афек тив но или тра ди ци о нал но, по ка рак те ру) да при па да ју 
је дан дру гом као део исте це ли не.``10). Дру штво, с дру ге стра не, 
не пред ста вља та кву чвр сту за јед ни цу при пад но сти. Оно се, пре-
ма Ве бе ру, за сни ва на ра ци о нал но мо ти ви са ном ком про ми су ин-
те ре са или на њи хо вом по ве зи ва њу, би ло да је реч о ра ци о нал ној 
или вред но сној ори јен та ци ји дру штве ног де ло ва ња. Ве бер, да кле, 
не ин си сти ра на та ко оштрој ра зли ци из ме ђу за јед ни це и дру-
штва као Те нис, под се ћа ју ћи да и дру штве ни од но си мо гу че сто 
би ти за сно ва ни на су бјек тив ним осе ћај но сти ма при ме ре ним ти-
пу ``заједнице``. Про фе сор Та дић сма тра да то ни је би ла кључ на 
Ве бе ро ва при мед ба Те ни су. Из ри чи ти ја је кри ти ка Те ни со ве те зе 
да су у за јед ни ци кон ку рен ци ја и бор ба ис кљу че не као ле ги тим ни 
ме ха ни зми ње не ре про дук ци је. Ве бер при ме ћу је да за јед ни ца ни је 
мо но лит, да је она ите ка ко ви ше слој на, са мо ти ви шу ћом хи је рар-
хи јом из ко је из ви ре ње на уну тра шња ди на ми ка и на ко ју је осло-
ње на ње на ре про дук ци ја.

Те жи ну ове Ве бе ро ве при мед бе по твр дио је Жорж Ба лан ди је 
у сво јим ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма при ми тив них африч ких 
ро дов ско-кла нов ских дру шта ва без др жа ве.11).

Ба лан ди је уоча ва да у пле мен ским дру штви ма ̀ `политички жи-
вот из ла зи на ви де ло пр вен стве но кроз са ве зе и су ко бе, кроз спа ја-
ња и рас це пе, ко ји по га ђа ју ро дов ске гру пе, те кроз пре у ре ђе ња те-
ри то ри јал них структ ура``. Он за кљу чу је да овај тип дру штва ни је 
ста ти чан и ока ме њен у сво јим струк ту ра ма, уло га ма и ста ту си ма. 
На про тив, и то су ве о ма ди на мич на дру штва у ко ји ма су упра во 
раз ли ке у ста ту си ма, по се до ва њу до ба ра, мо ћи, угле да и ути ца ја, 
узрок пер ма нент них су ко бља ва ња ко ја, опет, с дру ге стра не, има ју 
функ ци ју одр жа ва ња ста бил но сти тих дру шта ва. Ба лан дје је, та-
ко ђе, уочио исте на пе то сти ко је узро ку ју хи је рар хиј ски од но си у 
ме ла не зиј ским и но во ка ле дон ским при ми тив ним дру штви ма. На 
осно ву све га овај ис тра жи вач ре зи ми ра: ``Разматрана дру штва 
успе ва ју да функ ци о ни шу са мо та ко што ко ри сте енер ги ју на ста лу 
раз ли чи то шћу по ло жа ја ко ја по сто ји ме ђу по је дин ци ма/за ви сно од 
њи хо вог ста ту са/, и со ци јал ном дис тан цом уста но вље ном из ме ђу 
гру па /за ви сно од по ло жа ја уну тар јед не че сто ру ди мен тар не хи-
10)  Макс Вебер,’’Типови друштвене организације’’, зборник  Теорије о друштву , књ. 2, 

’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 205-210.
11) Жорж Баландије, Политичка антропологија, 20-ти век , Београд, 1977, стр. 84-97. 
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је рар хи је/. Она се ко ри сте раз ли ком по тен ци ја ла ко ја се оства ру је 
услед ге не а ло шке, об ред не еко ном ске не јед на ко сти - при че му се, 
због ни воа тех нич ког и при вред ног раз во ја, ви ше при бе га ва две ма 
пр ви ма не го овој по след њој. Од не рав но те же и су ко бља ва ња оне 
чи не – ума ње ним раз ме ра ма ка кве им при ли че - си лу што ства ра 
дру штве ну ко хе зи ју и ред : у том ци љу по ли тич ко већ – и не из бе-
жно – по ста је њи хов ин стру мент… Но, уз све то, уро ђе нич ке те о-
ри је… из ра жа ва ју стал ну бо ја зан да се иза ре да не ука же не ред, да 
власт не по ста не сред ство у слу жби не прав де.

Те ма на шег ра да зах те ва да из ло жи мо још јед но про дук тив но 
ве ри фи ко ва ње Ве бе ро вих раз ли ко ва ња за јед ни це и дру штва, тач-
ни је и ви ше од то га, на јед ну ино ва ци ју Ве бе ро ве ана ли зе са вре ме-
них За пад них дру шта ва. Ра ди се о књи зи Кар ла Дој ча под на сло-
вом : `` На ци о на ли зам и дру штве на комуникација``.12)

Ана ли зи ра ју ћи ре ла ци је кул ту ра–за јед ни ца–дру штво, Дојч за-
сни ва те зу о кул ту ри као основ ном ко му ни ка циј ском си сте му у тим 
дру штви ма. Она об ли ку је на чин, на ви ке и вред но сно уте ме ље ње 
чо ве ко вог ми шље ња, као и са му ње го ву де лат ност. Али, без об зи-
ра на про це се ра ци о на ли за ци је гра ђан ског /ка пи та ли стич ког/ дру-
штва, и ова но ва кул ту ра те ме љи се на об на вља њу енер ги ја пер-
ма нент не ре про дук ци је за јед нич ких, не у пит них и нај ви ших свр ха 
људ ске ег зи стен ци је. Сход но то ме Дојч за кљу чу је да је по тре ба за 
за јед ни цом ду бо ка, основ на по тре ба са вре ме ног чо ве ка. За јед ни ца 
је, по Дој чу ``скупина ин ди ви ду у ма у чи јем су пам ће њу и све сти 
исте на ви ке и ко му ни ка циј ски кул тур ни канали``, а основ ни об-
лик са вре ме ног за до во ље ња по тре бе за за јед ни штвом су на род и 
на ци ја. 13) Има ју ћи у ви ду пре о вла ђу ју ће на уч не од ред ни це кул ту-
ре, Дојч сма тра да се на ци ја и на род, као за јед ни це, ре про ду ку ју 
на осно ву ве ли ког бро ја ком пле мен тар них осо бе но сти, док се, у 
дру штву, ком пле мен тар ност сво ди на под руч је ин те ре са, до ба ра и 
услу га, па дру штво по чи ва на ужем оп се гу ко му ни ка циј ских спре-
га и по ру ка од за јед ни це. Дојч сма тра да је то ре зул тат чи ње ни це 
што су са вре ме ни дру штве ни си сте ми, пре све га, из раз про це са со-
ци јал не мо би ли за ци је, ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је, ма сов-
ног опи сме ња ва ња, и обра зо ва ња, де мо кра ти за ци је и слич но, док 
се ко му ни ка циј ски си сте ми основ не са вре ме не за јед ни це /на ци ја и 
на род/, за сни ва ју, углав ном, на кул тур ним стан дар ди ма ве ћин ске 
12) In ter pre ti ra no pre ma: Z. Le ro tić, ’’Na ci ja’’, Kul tur ni rad nik, Za greb1977, str. 80-92.
13) In ter pre ti ra no pre ma: Z. Le ro tić, ’’Na ci ja’’, Kul tur ni rad nik, Za greb1977, str. 80-92.
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ет нич ке гру пе. Упр кос та квим раз ли ка ма, Дојч та ко ђе, као и Ве бер, 
ни је при ста ли ца стро гог раз ли ко ва ња и су прот ста вља ња за јед ни це 
и дру штва.

ДРУ ШТВО 

Про паст фе у да ли зма и хри шћан ског по ли тич ког по рет ка  
омо гу ћи ли су на ста нак но вог ин ду стриј ског дру штва

У те о риј ском сми слу о дру штву се по чи ње го во ри ти у 17. и 18. 
ве ку, тач ни је у кон тек сту цр кве не ре фор ма ци је и вер ских ра то ва по 
Ни зо зем ској и Не мач кој. У тим пре ви ра њи ма се, у сфе ри ду хов ног 
и по ли тич ког жи во та, ко нач но рас пао мо но лит ни по глед на свет, 
као и те о ри ја о Бо жан ском по ре клу по ли тич ке вла сти а, у све ту 
ствар них чи ње ни ца, на ме сто ``хришћанског`` сту па но во мо дер-
но дру штво. Све то рим ско цар ство је од осмог до пет на е стог ве ка 
об је ди ња ва ло око пет сто ти на по ли тич ких је ди ни ца у име ``божјег 
ауторите та``. 

Ко мен та ри шу ћи прин цип функ ци о ни са ња овог ̀ `међународног 
хри шћан ског друш тва``, Деј вид Хелд ка же: ``Бог је био ауто ри тет 
ко ји ре ша ва спо ро ве и су ко бе. Ре ли ги о зна док три на је ње гов глав-
ни по ли тич ки оквир, ис пу њен прет по став ка ма о уни вер зал ној при-
ро ди људ ске за јед ни це.``.14).

Већ од пет на е стог до осам на е стог ве ка на про сто ру Све тог 
рим ског цар ства ис кри ста ли са ла су се два об ли ка по ли тич ке вла-
да ви не: ап со лут на мо нар хи ја на кон ти нен ту и устав на мо нар хи ја 
у Ен гле ској и Хо лан ди ји. Иако су Ен гле зи и Хо лан ђа ни пу тем пар-
ла мен та огра ни ча ва ли власт су ве ре на, ру ко во де ћи се иде јом о вла-
да ви ни пра ва и су ве ре ног гра ђа ни на, иде јом гра ђан ског дру штва и 
ми ни мал не др жа ве, др жа ве ``ноћног чувара``, и код њих се ду го, 
као и у ап со лут ној мо нар хи ји, ка ко по ка зу је Бе не дикт Ан дер сон, 
за др жа ва ло ста ро ве ро ва ње да је дру штво `` при род но ор га ни зо ва-
но око и под вла шћу уз ви ше них цен та ра – мо нар ха, ко ји су би ли 
одво је ни од оста лих људ ских би ћа и ко ји су вла да ли по не кој вр сти 
ко смо ло шке бож је ми ло сти. Ода ност љу ди ну жно је би ла хи је рар-
хич на и цен три пе тал на, јер је вла дар, као и све то пи смо, био кључ 
при сту па би ћу и ње гов нео дво ји ви део.``.15) Тек ће су ко би вла да ра 
ап со лу ти ста и бур жо а зи је, ко ја на ста је у 17. ве ку, узро ко ва ти по раз 
14) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, ’’Фи лип Ви шњић’’, Бе о град, 1997, стр. 50.
15) Б.  Ан дер сон, На ци ја : за ми шље на за јед ни ца, Школ ска књи га, За греб, 1990, стр. 40.
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ап со лут не мо нар хи је, а ти ме, на ду хов ном пла ну, и ко на чан слом 
ак си о мат ске вла сти над људ ским ду хом и до при не ти, на по ли тич-
ком пла ну, ја сном раз ли ко ва њу из ме ђу чо ве ка и гра ђа ни на, дру-
штва и др жа ве. 

У ства ри у тим бор ба ма ће се, ка ко по ка зу је С. М. Лип сет, из 
кор пу са раз ли чи тих хо ли стич ких ин тер пре та ци ја јед но сти и це ло-
сти за јед ни це, др жа ве и све та, пој мов но са свим ја сно из дво ји ти 
``аутономна личност``и ``друш тво``.16). Ти ме је ова кла сно-по ли-
тич ка бор ба окон ча ла од го вор, ка зу је и Хелд, не са мо на пи та ње 
ју рис дик ци је вла сти па пе ши ром Евро пе, ``већ је на нај о го ље ни ји 
на чин по ста ви ла пи та ње и о по ли тич ким ду жно сти ма и по слу шно-
сти. Ко ме се ду го ва ла ло јал ност? Ка то лич кој цр кви, про те стант-
ском вла да ру или по себ ној ре ли ги о зној сек ти ни је би ло ла ко ре ши-
во пи та ње. Вр ло по ступ но, по ста ло је ја сно да се моћ др жа ве мо ра 
одво ји ти од ду жно сти вла да ра да по др жа ва не ку по себ ну ве ру.``.17). 

На рав но, у осно ви свих ових ду хов них и по ли тич ких пре о-
бра жа ја би ле су ду бо ке про ме не обра за ца про из вод ње, раз мен ских 
про це са и дру штве них ко му ни ка ци ја. Кључ ну уло гу у на стан ку 
но вог по и ма ња ``истовремености света`` и схва та ња мо гућ но сти 
на ста ја ња за јед ни це ̀ хоризонт алног световног`` ти па, Бе не дик Ан-
дер сон при да је раз во ју штам пе.

Ана ли зи ра ју ћи бр зи ну ши ре ња Лу те ро вих те за, за хва љу-
ју ћи Гу тем бер го вом от кри ћу, Ан дер сон за кљу чу је: ``Стицај ка-
пи та ли зма, штам пар ске тех но ло ги је и не у мит не ра зно вр сно сти 
људ ског је зи ка омо гу ћи ло је ства ра ње но вог об ли ка за ми шље не 
за јед ни це, ко ја је сво јом основ ном мор фо ло ги јом по ста ви ла сце-
ну за са вре ме ну на ци ју. Мо гу ћи оп сег тих за јед ни ца био је ин хе-
рент но огра ни чен, а ујед но и у по све слу чај ној ве зи с по сто је ћим 
по ли тич ким гра ни ца ма, ко је су у це ли ни би ле од раз ди на стич ких 
експанзионизама``.18). 

Во де ћи са вре ме ни не мач ки исто ри чар Ха ген Шул це, у сво јој 
књи зи "Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји", ана ли зи ра ју ћи дру-
штве не, еко ном ске, по ли тич ке, тех но ло шке, де мо граф ске и дру ге 
про це се, ко ји су об ли ко ва ли европ ску исто ри ју, од свих фе но ме на, 
16) С. М. Лип сет, По ли тич ки чо век, Рад, Бе о град, 1969, стр. 38-40.
17) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, оп. цит., стр. 53-54.
18)  Б. Андерсон, Нација: замишљена заједница, оп. цит., стр. 42, 49.
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као два нај зна чај ни ја за но ву исто ри ју, сма тра др жа ву и на ци ју.19) 
А фи ло зоф Ни зо зе мац Јо хан Хај зин ка, кра јем три де се тих го ди-
на про шлог ве ка, у сво јој књи зи ‘’На ци о на ли зам и па три о ти зам 
у Евро пи на кра ју 19. ве ка’’, по ка зу је ка ко су ове ре ла тив но не за-
ви сне по ли тич ке је ди ни це, то јест ма ле на ци о нал не др жа ве, сла бе 
вој нич ке сна ге, гу би ле сво ју ауто но ми ју, би ло до бро вољ ним при-
па ја њем сна жни јим или пак рат ном анек си јом од стра не моћ ни јих 
и ве ли ких.20)

Јо хан Хај зин ка опи су је ка ко је та ква суд би на код свих европ-
ских на ци ја још у то вре ме осло ви ла оп се си ју ̀ `велике државе`` ко-
ја по пут за гу бље не вла сти те сен ке го спо да ри њи хо вом по ли тич ком 
све шћу и др жав но-по ли тич ким ам би ци ја ма ма ме ћи их све од ре да 
ка Дру гом свет ском ра ту. 

У том но вом ти пу дру штве них и по ли тич ких за јед ни ца, не ста-
ја ње ста рог по рет ка, отво ри ло је ка ко ка же Лип сет фун да мен тал но 
пи та ње мо дер не др жа ве и дру штва, а ко је гла си: ка ко дру штво мо-
же да се су о ча ва са не пре кид ним су ко би ма ме ђу сво јим чла но ви ма 
и гру па ма и да при том, ипак, очу ва со ци јал ну ко хе зи ју и ле ги тим-
ност др жав ног ауто ри те та.21).

До и ста, од тих вре ме на па све до на ших да на, на ово пи та ње 
ка рак те ра од но са дру штва и др жа ве ну ђе ни су и ну де се раз ли чи-
ти од го во ри фи ло зоф ских и со ци о ло шко-по ли ти ко ло шких те о ри ја. 
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Summary
The con cept of com mu nity emer ges for the fist ti me in an
ci ent phi lo sophy in the te ac hings of Ari sto tle and Pla to. 
Ari sto tle de fi nes the sta te as a com mu nity of ci ti zens vo
lun ta rily uni ted for the sa ke of happy li fe. Pla to’s con cep
tion of com mu nity was ex pres sed in the ideal sta te. He be
li e ved that the who le was not due to the in di vi dual but the 
in di vi dual was due to the who le. Dic ho to mo us the o re ti cal 
pa ra digms of po li ti cal com mu ni ti esso ci ety –we re de ve lo
ped and esta blis hed in Euro pean and An gloSa xon po li ti
cal phi lo sophy from the half to half 18th to the half of 19th 
cen tury. Ho we ver, the first in ter pre ta ti ons of du a lism go als 

19) Шулце Хаген, Држава и нација у европској историји, „Филип Вишњић“, Београд,  
2000.

20) Јохан Хајзинка, Национализам и патриотизам у Европи на крају 19. века, Прометеј, 
Нови Сад, 1996.

21)  С. М. Липсет, Политички човек, оп. цит., стр. 54.
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of the po li ti cal com mu nity and so ci ety im mor ta li zed in the 
church and its ca nons are pre sent in the early Chri stian 
ma xim “Gi ve Ca e sar what is Ca e sar’s and to God what 
is God’s”. Un til the 18th cen tury in so cial the ory the re was 
no cle ar de mar ca tion bet we en the terms com mu nity and 
so ci ety. At the end of the 18th cen tury first the o ri es of com
mu nity emer ge in Ger many op po sed to con tract the o ri es 
of so ci ety, ra ti o na li stic En lig hten ment and in di vi du a lism. 
At the ti me of the Church Re for ma tion and re li gi o us wars 
in the Net her lands and Ger many in the 17th and the 18th 
cen tury the o re ti cal un der stan dings of so ci ety emer ge. In 
the tur moil in the sphe re of spi ri tual and po li ti cal li fe mo
no lit hic vi ew of the world fi nally fell apart, as well as the 
the ory of the di vi ne ori gin of po li ti cal po wer whi le in the 
world in ac tual facts a new mo dern era ta kes pla ce in stead 
of Chri stian age.
Key words: com mu nity, co un try, an ci ent phi lo sophy, 
church, ca nons, early Chri sti a nity, na ti o na lism, the En lig
hten ment, so ci ety.
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