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ВЕБЕРЗАНЕУПУЋЕНЕ?
ФолкерХајнс1),Увод у Мак са Ве бе ра,

БиблиотекаXXвек,Београд,2011,170стр.
По чет ком 90-их го ди на про шлог ви је ка Макс Ве бер би-

ва ре ак ту е ли зо ван као вр ло по мо дан ми сли лац. Про паст ко-
му ни стич ких ре жи ма и марк си стич ке док три не (ко ји ма се 
Ве бер у сво је ври је ме отво ре но су прот ста вљао), успон раз-
ли чи тих те о ри ја усмје ре них ка кри ти ци са вре ме не кул ту ре 
и дру штва, те с тим по ве зан Ве бе ров ути цај на пост мо дер не 
ми сли о це2) ја сни су по ка за те љи ка ко Ве бе ро ва ми сао и да нас 
жи ви. На ве де на де ша ва ња ве за на за ту ма че ње Ве бе ро ве ин-
те лек ту ал не за о став шти не и ње ну по нов ну ак ту ел ност, али 
у но вом ру ху,  ме ђу со ци о ло зи ма и из да ва чи ма са про сто ра 
бив ше Ју го сла ви је ни су би ла од го ва ра ју ће по пра ће на. Ако 
из у зме мо ри јет ке по ку ша је3),  ко ји по свом устро ју и на мје ни 
и не те же ка цје ло ви тој про бле ма ти за ци ји Ве бе ро ве са вре ме-
но сти (иако је уве ли ко про мо ви шу), про из и ла зи ка ко од Ђу-
ри ће ве сту ди је о Ве бе ру из 1964. го ди не ни је об ја вље на ни ти 
јед на цје ло ви та ин тер пре та ци ја Ве бе ро ве ми сли на не ком од 

1) Фол кер Хајнс (Vol ker He ins) је ви ши ис тра жи вач на Ин сти ту ту за дру штве на ис тра жи-
ва ња у  Франк фур ту и са рад ник Цен тра за кул тур ну со ци о ло ги ју на Уни вер зи те ту Јел. 
Пре да вао је на  не ко ли ко  уни вер зи те та  ши ром сви је та (Хар вард, Џа ва хар лал Не хру у 
Њу Дел хи ју, Хе бреј ски уни вер зи тет у Је ру са ли му и Уни вер зи те ту Мек гил у  Мон тре а-
лу). Об ја вље на дје ла: RethinkingEthicalForeignPolicy(2007), NongovernmentalOrgani
zationsinInternationalSociety(2008), BeyondFrendandFoe(2011).

2) Оп шир ни је у :  Ga ne, N. , MaxWeberandPostmodernTheory, Pal gra ve, New York, 2002. 
3) Ми сли мо на сли је де ћа дје ла: Зе ман, З., Аутономијаиодгођенаапокалипса, Хр ват ска 

све у чи ли шна на кла да, За греб, 2004, Ка лањ, Р. Сувременосткласичнесоциологије, По-
ли тич ка кул ту ра, За греб, 2005, Илић, В., Упоредниметодусоциологији, Би бли о те ка 
По лис, Зре ња нин, 2006. 
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ју жно сло вен ских је зи ка. Оту да  књи га Увод уМакса Вебе
рање мач ког ми сли о ца Фол ке ра Хај нса у из да њу Би бли о те-
ке XX векна срп ском је зи ку пред ста вља пра во освје же ње у 
мо ру Ве бе ро вих ин тер пре та ци ја ко је из но ва и нео ри ги нал но 
по на вља ју већ одав но ре че но.

   На ве де но дје ло пред ста вља про ши ре ни есеј ко ји, ка ко на-
сло вом та ко ни са др жа јем, не по ку ша ва пру жи ти ис цр пан при каз 
Ве бе ро вог ин те лек ту ал ног по ду хва та, али ипак те жи ка од ре ђе ном 
сте пе ну си сте ма тич но сти и пре глед но сти. Кроз три по гла вља (1. 
„Штаовдјезначиобјективност?“, 2. Социјалнатеоријасратом
усвомсредиштуи 3. Слободаи„реализам“) Хајнс пре те жно по-
шту је за хтје ве ко је пред сва ког ту ма ча Ве бе ро ве ми сли по ста вља 
Вол фганг Шлух тер, је дан од нај ве ћих жи ву ћих ауто ри те та за Ве-
бе ра, на чи ја се раз ми шља ња и сам Хајнс на сла ња у ви ше на вра та 
то ком ди је ла. Пре ма Шлух те ру сви по ку ша ји да се до стиг не је згро 
Ве бе ро вог ин те лек ту ал ног ра да мо ра ју за до во љи ти нај ма ње три 
усло ва:

1. Ува жа ва ње раз во ја Ве бе ро вог ин те лек ту ал ног про јек та то-
ком вре ме на,

2. Ве бе ро во уче ње тре ба би ти ре кон стру и са но са све о бу хват-
ног ста но ви шта (кроз по ве зи ва ње кон крет них исто риј ских 
ис тра жи ва ња са си стем ском ми сли ка ко би се из бје гло сво-
ђе ње Ве бе ра на чи стог исто ри ча ра, те о ре ти ча ра или пак ме-
то до ло га),

3. Тре ба упо сли ти „би о граф ску“ пер спек ти ву ко ја би омо гу ћи-
ла да се ко ри је ни Ве бе ро вих на уч них ре флек си ја пра те уна-
зад до ње го вог по гле да на сви јет.4)

Уну тар пр вог по гла вља „Шта овдје значи објективност?“ , 
са под на сло вом ОтеоријинаукеМаксаВебера, Хајнс рас пра вља 
о осно ва ма Ве бе ро вог ме то до ло шког при сту па и по ло жа ју на у ке 
уну тар дру штва уоп ште. Из у зет но крат ко, али ре ла тив но са др жај-
но по гла вље (од 13. до 24. стра не)  ба зи ра но је на тврд њи ка ко је 
Ве бер „же лио да са му на у ку учи ни пред ме том стро ге ре флек си је, 
нај пре ка ко би ра зо рио епи сте мо ло шку на ив ност са мих на уч ни ка, 
а за тим и да би на но ви на чин од ре дио њи хо во мје сто у дру штву“5). 

4) Оп шир ни је у : Schluc hter, W., Rationalism,ReligionandDomination:AWeberianPerspec
tive, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Los An ge les/ Ox ford, 1989.

5) Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 14.
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На ве де на тврд ња ука зу је на два прав ца ар гу мен та ци је/ин тер пре та-
ци је ко је Хајнс раз ви ја ка ко би по ка зао је дин ство Ве бе ро ве ме то-
до ло шке за ми сли. Пр ви, спо знај но-те о риј ски пра вац усмје рен је ка 
раз ма тра њу Ве бе ро вих раз ми шља ња о  објек тив но сти и ври јед но-
сти ма уну тар на уч ног са зна ња. Кроз кра так при каз Ве бе ро вог од-
но са пре ма Ри кер ту, Хајнс при ка зу је на ко ји је на чин Ве бер пре ва-
зи шао око ве нео кан ти зма и по ста вио те ме ље за ем пи риј ску на у ку о 
дру штву. Кон цен три шу ћи се на пи та ња из бо ра пред ме та ис тра жи-
ва ња (ко је Ве бер слич но Ри кер ту за сни ва на кул тур ној зна чај но сти 
про у ча ва не по ја ве, али уз Ве бе ро во од ба ци ва ње Ри кер то вог хи по-
ста зи ра ња ври јед но сти у тран сце дент ну хи је рар хи ју ко ја га ран ту-
је објек тив ност на шег са зна ња) и ври јед но сне не у трал но сти на у ке 
Хајнс са мо ди је лом до ти че сло же ну про бле ма ти ку Ве бе ро вог од-
но са пре ма ин телк ту ал ном на сли је ђу уну тар ко јег ства ра и из ко јег 
цр пи иде је.6) Ипак, огра ни че ња ко је пред Хај нса по ста вља есеј ска 
при ро да овог дје ла од ра же на кроз штур опис Ве бе ро ве ме то до ло-
ги је, не на ру ша ва ју свр ху ар гу мен та ци ју ко ја иона ко ни је усмје ре-
на ка ис црп но сти, већ кроз ег зи стен ци ја ли стич ку при зму по сма-
тра  на у ку као јед ну од мно гих ал тер на тив них ври јед но сти, иде ја 
од но сно начинаживота ко ји мо же мо иза бра ти. У том кон тек сту 
по треб но је по сма тра ти и Хај нсо во по ма ло ис хи тре но на сто ја ње 
да на гла си не спор но пре кла па ње из ме ђу спо знај но-те о риј ских и 
по ли тич ко-на уч них еле ме на та Ве бе ро ве ме то до ло шке кон цеп ци је. 
Оту да дру га ли ни ја ар гу мен та ци је пра ти по ве зи ва ње ври јед но сне 
не у трал но сти на у ке са спе ци фич ним по ло жа јем на уч ни ка и ака-
дем ске за јед ни це уз ис ти ца ње  Ве бе ро ве те жње ка „ мо гућ но сти 
да се по ли тич ко су прот ста вља ње пре о бра ти у на уч ну сум њу“7). Уз 
ува жа ва ње „би о граф ске“ пер спек ти ве, кроз ис ти ца ње дру штве-
но-ин те лек ту ал не си ту а ци је у Ње мач кој Ве бе ро вог вре ме на, Хајнс 
по ку ша ва ука за ти на ве зу из ме ђу спе ци фич ног по ло жа ја ње мач ке 
ака дем ске за јед ни це и Ве бе ро вог на сто ја ња да раз ви је (са мо)кри-
тич ку на у ку о дру штву ко ја би би ла за шти ће на од др жав ног раз ло-
га, по ли тич ке про па ган де и/или сва ког дру гог об ли ка иде о ло ги је.8) 

Дру го по гла вље  Социјалнатеоријасратомусвомсредишту
са под на сло вом Интелектуалци,апарати,практиковањесопства 

6) Оп шир ни је о тој те ми у:  Al brow, M. , MaxWeber`sConstructionofSocialTheory, Mac-
mil lan, Lon don, 1990.

7) Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 22.
8) Оп шир ни је  у: Rin ger, F. , MaxWeber`sMethodology, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid-

ge/Lon don, 1997.
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са сто ји се из шест под по гла вља. Пр во под по гла вље „Рационал
ност“и„начинживота“ Хајнс за по чи ње би о граф ским де та љи-
ма о Ве бе ро вом жи во ту од 1894. до об ја вљи ва ња пр вих ме то до ло-
шких ру ко пи са из 1904. го ди не. Кон цен три шу ћи се на пси хич ке 
про бле ме ко је је Ве бер имао у том пе ри о ду Хајнс утвр ђу је по сто-
ја ње су ко ба из ме ђу ети ке и есте ти ке уну тар Ве бе ро вог соп ства и 
ње го ве за ми сли ме то до ло ги је. Кроз ин си сти ра ње на кон струк ти-
ви стич кој при ро ди Ве бе ро вих ме то до ло шких по став ки Хајнс по-
ку ша ва на гла си ти Ве бе ро во на сто ја ње да се са не сво ди вом ира ци-
о нал но шћу сви је та бо ри кроз раз ра ду и про мо ви са ње ра ци о нал них 
ме то да, ка ко у на у ци, та ко и у жи во ту. Ар гу мен та ци ју за вла сти те 
тврд ње Хајнс про на ла зи у кри тич кој раз ра ди Хе ни со ве кон цеп ци-
је о „на чи ну жи во та“ као глав ном по за дин ском мо ти ву око ко јег 
се мо же ре кон стру и са ти те мат ско је дин ство Ве бе ро ве ин те лек ту-
ал не остав шти не. На гла сак на ка те го ри ји дру штве ног дје ло ва ња, 
омо гу ћа ва Ве бе ру, да пре ва зи ђе ира ци о на ли стич ке и хо ли стич ке 
кон цеп ци је дру штва, ко је не уви ђа ју по тре бу за ем пи риј ским ис-
тра жи ва њем ко је би се те ме љи ло на вје ро ват но ћи и шан си за де ша-
ва ње од ре ђе ног до га ђа ја, већ стре ме ка хи по ста зи ра њу пој мо ва у 
си стем од но са из ко јег би се де дук ци јом об ја шња ва ла чи та ва дру-
штве на ствар ност. Оту да Хајнс по себ ну па жњу по све ћу је ја сном 
од ре ђе њу ка те го ри ја „ра зу ми је ва ња“ и „уче ста ло сти“ дру штве ног 
дје ло ва ња код Ве бе ра. „Ра зу ми је ва ње“ ни је ин ту и тив но схва та ње 
мо ти ва ко је по је дин це по кре ће на дје ло ва ње, ни ти пред ста вља по-
ку шај об ја шње ња су бјек тив них на мје ра ак те ра, већ опис дје лат них 
ори јен та ци ја ко ји ува жа ва ка ко су бјек тив не, та ко и над су бјек тив-
не, струк ту ри шу ће еле мен те.9) „Уче ста лост“ дру штве ног дје ло ва-
ња се од но си на дви је ства ри: 

1. Прин цип по на вља ња истог обра сца по на ша ња по вре мен-
ској оси, ко ји пред ста вља цир ку лар ни ме наџ мент соп ства 
ко ји исто вре ме но прет по ста вља и ства ра ори јен та ци је у дје-
ло ва њу и

2. Прин цип дру штве не ди стри бу ци је тог обра сца.10)

Пре ци зну те о риј ску ин тер пре та ци ју Ве бе ро вих ка те го ри ја, 
Хајнс на до пу њу је кон крет ним па су си ма из Ве бе ро вих дје ла, ства-
ра ју ћи ар гу мен та ци ју по мо ћу ко је је мо гу ће об ја сни ти на ко ји на-
чин је Ве бер-исто ри чар по стао Ве бер-со ци о лог. По тра га за иде-

9)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 32.
10)  Исто, стр. 33.
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ал-тип ским ка рак те ри за ци ја ма уни вер зал них фор ми за јед ни ца (од 
по ро ди це до на ци је) и ком па ра тив на ис тра жи ва ња под у зе та ка ко 
би се уста но ви ли раз ло зи за „ успон За па да“ , уз од ба ци ва ње пој-
ма дру штва и те ле о ло шког на пред ка, ши ре Ве бе ро во по ље ана ли-
зе да ју ћи му дис кон ти ну и ран и ку му ла тив но-ди на ми чан из глед.11) 
Са же тост на ве де них фор му ла ци ја о Ве бе ро вој струк ту ри ра ју ћој 
за ми сли ди на мич ног и плу ра ли стич ког дру штве ног по рет ка Хајнс 
ко ри сти ка ко би при ка зао од нос из ме ђу „ра ци о нал но сти“ и „на чи-
на жи во та“. По Хај нсу тај од нос је дво струк; с јед не стра не Ве бе-
ро ва ме то до ло ги ја прет по ста вља мно штво рационалности, богова, 
ври јед но сти, иде ја ко је мо гу по слу жи ти као основ за дје ло ва ње 
по је ди на ца и дру штве них гру па, док с дру ге стра не по зна ти Ве бе-
ров трагични на чин ми шље ња под ра зу ми је ва да се ра ци о нал ност 
пре о кре ће у фа та ли зам, а сло бо да у до ми на ци ју. Дру го пот по гла-
вље Генеалогија неморала за по чи ње ин тер пре та ци јом Ве бе ро вог 
по зна тог дје ла Протестантскеетикеидухакапитализмаусмје-
ре ној ка до ка зи ва њу псе у до рат ног ка рак те ра Ве бе ро ве со ци о ло ги-
је. Ра ци о на ли за ци ја на чи на жи во та, кроз до во ђе ње у ве зу про те-
стант ског ре ли гиј ског ето са са ето сом ра не бур жо а зи је, по ста ће 
цен трал ни мо тив и свих на ред них Ве бе ро вих на уч них спи са, би ло 
да је до ка зу је или пак по би ја. Кроз по нов но вра ћа ње на про блем 
раз во ја Ве бе ро вих по став ки то ком вре ме на, Хајнс ну ди крат ку од-
бра ну по је ди них Ве бе ро вих ста во ва из ло же них у Протестантској
етици. На гла ша ва ње хи по те тич ког ка рак те ра Ве бе ро вих ста во ва о 
узроч ној по ве за но сти по је ди них про те стант ских уче ња и на стан ка 
ка пи та ли зма, спе ци фич ност раз во ја ка пи та ли зма у не ким ис точ-
но а зиј ским др жа ва ма у свје тлу Ве бе ро ве те зе, тврд ња о про те-
стант ском ето су као ка та ли за то ру, а не ну жном или пак до вољ ном 
узро ку за на ста нак ка пи та ли зма Хајнс ко ри сти ка ко би при ка зао 
ин те лек ту ал но са зри је ва ње Ве бе ро вог ис тра жи вач ког про јек та од 
Протестантскеетикека ка сни јим спи си ма. Крат ка кри ти ка не-
ких Ве бе ро вих за кљу ча ка из Протестантске етике би ва сми је-
ње на ис ти ца њем зна ча ја овог дје ла за чи тав Ве бе ров опус. На и ме, 
Хајнс с пра вом на по ми ње ка ко Ве бер са овим дје лом по чи ње при-
ка зи ва ти на чи не прак ти ко ва ња соп ста ва ко ји би ва ју осло бо ђе ни 
свих тра ди ци о нал них и афек тив них еле ме на та у ко рист циљ не ра-
ци о нал но сти. От кри ва ње овог ме ха ни зма генеалогијенеморалапо 

11)  Исто, стр. 38.
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Хај нсу пред ста вља су шти ну пр вог Ве бе ро вог про бо ја, на кон нер-
вног сло ма, уте ме ље ног у сље де ћим от кри ћи ма:

1. Ка пи та ли зам по сје ду је не што по пут мен та ли те та ко ји ути че 
на унутрашњеуобличење чо вје ка,

2. Тај мен та ли тет се раз ли ку је од гу сар ске ети ке јед ног Оди-
се ја (кроз па ра фра зи ра ње Ве бе ра Хајнс алу ди ра на Хорк хај-
ме ро во и Адор но во дје ло Дијалектикупросвјетитељства
уну тар ко је се не пра ви ова раз ли ка),

3. На ве де ни мен та ли тет тре ба исто риј ски об ја сни ти.12)

Хајнс ис ти че ка ко Ве бе ро ви од го во ри на ова пи та ња ука зу ју да  
је за пад њач ки на чин жи во та, ди је лом као објашњење, а ди је лом као 
објашњено, по ве зан са дру гим пој мо ви ма као дио ши рег ис тра жи-
вач ког про гра ма и оту да тре ба од ба ци ти Хе ни сов по ку шај да на чин 
жи во та пред ста ви као цен трал ни мо тив Ве бе ро вог ин те лек ту ал ног 
по ду хва та.  У том кон тек сту Хајнс по ку ша ва по ве за ти по јам на чи-
на жи во та, са пој мом мо ћи (оли че не у лич ном и су бјек тив ном) ка ко 
би ис та као рат/бор бу као цен трал ни мо тив Ве бе ро ве со ци о ло ги је. 
Кроз тај по ку шај Хајнс ре ла тив но успје шно за тва ра круг ко ји спа ја 
Ве бе ро ве епи сте мо ло шко-ме то до ло шке по став ке ве за не за ври јед-
но сну ира ци о нал ност сви је та са Ве бе ро вом те о ри јом дје ло ва ња. 
Нај зна чај ни ји дио тре ћег пот по гла вља Вјераиширењевјереод но-
си се на Хај нсо ву ин тер пре та ци ју на чи на на ко ји Ве бер по ве зу је 
вла сти те ком па ра тив не сту ди је о свјет ским ре ли ги ја ма са те жњом 
да пру жи ва ља но об ја шње ње ве зе из ме ђу од ре ђе них ре ли гиј ских 
иде ја са ствар ним ин те ре си ма раз ли чи тих дру штве них сло је ва 
отје ло тво ре ним у иде ја ма њи хо вих ин те лек ту ал них ели та.13) На тај 
на чин фа бри ко ва ње сми сла, као бит ну ан тро по ло шко-кул тур ну чи-
ње ни цу, Ве бер социологизује, а овај про цес Хајнс пред ста вља на 
осно ву сље де ћих хи по те за:

1. Сва ка дру штве на гру па је при мо ра на, на осно ву вла сти тог 
дру штве ног по ло жа ја, да сви јет и са му се бе ту ма чи на је дан 
уна при јед од ре ђен на чин,

2. По је ди ни сло је ви но си о ци ре ли гиј ског ра ци о на ли зма има-
ли су мо но пол на ту ма че ње сви је та те су пси хо тех нич ким 
сред стви ма при мо ра ва ли дру ге сло је ве да при хва те њи хо во 

12)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 51.
13)  Оп шир ни је о тој те ми у: Sa dri, A. , MaxWeber`sSociologyofIntellectuals, Ox ford Uni-

ver sity Press, New York, 1992.
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ту ма че ње сви је та уз пра ви ла од го ва ра ју ћег на чи на во ђе ња 
жи во та.14)

Кон кре ти за ци ја на ве де них хи по те за, кроз ту ма че ње Ве бе ро-
вих ста во ва из Привредеидруштва, те Привреднеетикесвјетских
религија(раз не ва ри ја ци је од но са пле беј ских и вла дар ских сло је ва 
пре ма раз ли чи тим ти по ви ма ре ли ги о зно сти), Хајнс ко ри сти ка ко 
би на гла сио је дин ство со ци о ло ги је ре ли ги је и со ци о ло ги је вла сти/
по ли ти ке код са мог Ве бе ра. У на ред ном под по гла вљу Властиле
гитимитетХајн за о штра ва пред ход ну кон ста та ци ју твр де ћи ка ко 
Ве бе ро ва со ци о ло ги ја вла сти/по ли ти ке не пред ста вља са мо стал но 
под руч је у од но су на ње го ву со ци о ло ги ју ре ли ги је. Осла ња ју ћи 
се на Шлух те ра15), Хајнс по ку ша ва до ка за ти ка ко Ве бер за не ма-
ру је она об ја шње ња об ли ка вла сти ко ја по ла зе од дру штве но-еко-
ном ских усло ва.16) По ве за ност ре ли гиј ских убје ђе ња са раз во јем 
европ ског гра ђан ства, гра до ва и др жа ва, па ра ле ле из ме ђу устро ја 
кон цеп та цркве и државе, те слич но сти у од ре ђи ва њу основ них 
ак те ра ре ли гиј ске/ по ли тич ке бор бе (про ро ци, све штен ство, ла и-
ци/во ђа, упра вљач ко ти је ло, по да ни ци) уну тар Ве бе ро вих тек сто ва 
Хајнс упо тре бља ва у свр ху до дат ног об ја шње ња ис ти чу ћи ка ко Ве-
бе ро ва по ли тич ка со ци о ло ги ја не по чи ва на се ку ла ри зо ва ним те-
о ло шким пој мо ви ма, већ на из мје ште ним пој мо ви ма со ци о ло ги је 
ре ли ги је.17) Ар гу мен та ци ја да ље те че у прав цу ука зи ва ња на слич-
но сти из ме ђу кон це па та религијскевјере и политичкоглегитими
тета. Кроз на гла ша ва ње зна ча ја субјективностиу оба кон цеп та 
Хајнс за кљу чу је ка ко Ве бер власт сво ди на ле ги ти ми тет, а ле ги ти-
ми тет на вје ру у ле ги ти ми тет.18) На кон крат ке ана ли зе ти по ва вла-
сти сли је ди њи хо ва кри ти ка у ко јој Хајнс Ве бе ра оп ту жу је за дво-
стур ки ре дук ци о ни зам: сво ђе ње по ли тич ке вла сти на ле ги ти ми тет 
и схва та ње вла сти као на сил ног сред ства мо ћи тј. си ле. Оправ дан 
при го вор има ју ћи у ви ду дру штве но-по ли тич ку си ту а ци ју уну тар 
ко је Ве бер ства ра, ње го ву по ве за ност са концептоммоћико ји за го-
ва ра Ран ке о ва исто риј ска шко ла19), из ја ве по пут: „ Мо дер на се др-

14)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 69.
15)  Ви ди у: Schluc hter, W., Rationalism,ReligionandDomination:AWeberianPerspective, 

Uni ver sity of Ca li for nia Press, Los An ge les/ Ox ford, 1989, p. 411-432.
16)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 74.
17)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 76.
18)  Исто, стр. 78.
19)  Ви ди у: Ка ту на рић, В. , „Ве бе ров пре сјек дру штва и по ли ти ке“ у: Властиполитика, 

На кла да Је сен ски и Турк/Хр ват ско со ци о ло шко дру штво, За греб, 1999, стр. 22.
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жа ва на кра ју со ци о ло шки де фи ни са ти са мо на осно ви спе ци фич-
ног сред ства ко је јој као и сва кој по ли тич кој ор га ни за ци ји при па да: 
на осно ву при мје не фи зич ке си ле“20), као и на гла ше ну кон фликт ну 
ви зи ју Ве бе ро вог про јек та ве за ног за об ја шње ње и ра зу ми је ва ње 
фе но ме на дру штве ног. У тој по ли тич кој ви зи ји, обо је ној ре а ли-
змом и тра гич ним ето сом на уч ни ка-ју на ка ко ји је уби је ђен да зна 
ка ко треба (Ве бе ро во ин си сти ра ње на пар ла мен тар ном уре ђе њу 
ко је би во ди ле лич но сти ко је би прет ста вља ле утје ло тво ре ње де-
мо кра ти је, ха ри зме и про сви је ће не по ли тич ке од го вор но сти), али 
је свје стан и оног што јесте (че лич ни ка вез струк ту ра мо ћи ко-
је над зи ру, ка жња ва ју и зло у по тре бља ва ју ма су/гра ђа не21)) Ве бе ра 
ви ше „за ни ма ју не сва ки да шње окол но сти ко је ће раз би ти стакле
нутеглудру штва, а мно го ма ње га за ни ма дру штве на мармелада
сва ко днев ног жи во та (тупа навика) или би ро крат ски конзерванс
за хва љу ју ћи ко ме она мо же ду го да се одр жи“.22) Оту да сље де ће 
под по гла вље, под на сло вом Разуми осјећања у политици, тре ба 
ра зу ми је ва ти као Хај нсов по ку шај да, кроз сим би о зу те о риј ских 
и би о граф ских еле ме на та, ре кон стру и ше Ве бе ров при ступ примје
њенојполитици. По зна то раз ли ко ва ње из ме ђу етикеодговорности 
и етикеубјеђењаХајнс на до пу њу је Ве бе ро вим раз ми шља њи ма о 
древ ним про ро ци ма, као узо ру за мо дер не де мо крат ске по ли ти-
ча ре. Њи хо ва хи брид на при ро да, за сно ва на на је дин ству ра зу ма и 
емо ци ја, пре мо шћа ва раз ли ку из ме ђу ети ке од го вор но сти и ети ке 
убје ђе ња, и пу тем де ма го ги је, као моћ ног ору ђа за упра вља ње ма-
са ма, ис по ља ва се у фор ми убјеђенеетикеодговорности. Ипак то 
ни је по бје да ира ци о нал но сти над по ли тич ким, већ ко ри сна син те-
за усмје ре на ка де мо кра ти за ци ји та да шње Ње мач ке, за сно ва на на 
чи шће њу јав ног про сто ра од те исте ира ци о нал но сти. Од го вор ни 
по ли ти ча ри, но ви на ри и дру ги јав ни рад ни ци тре ба ју пре по зна ва-
ти не де мо крат ске по ли тич ке емо ци је у јав ном про сто ру ка ко би се 
про тив истих бо ри ли. По сљед ње ше сто под по гла вље Тијелоидуша
укапитализму Хајнс по све ћу је раз ма тра њу Веберовесоциологије

20)  Ве бер, М. , „Политикакаопозив“ у: Властиполитика, На кла да Је сен ски и Турк/Хр-
ват ско со ци о ло шко дру штво, За греб, 1999, стр. 160.

21)  Кроз чи та во дру го по гла вље, по чев од под на сло ва, код Хај нса сре ће мо фор му ла ци-
је ко је упу ћу ју на Фу коа. Ипак сма тра мо ка ко Хајнс не ин тер пре ти ра Ве бе ра пу тем 
Фу коа, већ кроз од ре ђе но пре кла па ње те ма ко је спа ја ју ове ми сли о це пре на гла ша ва 
слич ност од ре ђе них кон цеп ту ал них по став ки, а скри ва раз ли ке. Про ду бљен од нос Ве-
бе ро ве и Фу ко о ве ми сли по тра жи ти у: Ga ne, N. , MaxWeberandPostmodernTheory, 
Pal gra ve, New York, 2002, p. 113-130.

22)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 89.
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рада. На и ме, крат ке рас пра ве о кон цеп ту кла се и Ве бе ро вом за-
ла га њу за про из вод ни на су прот рен ти јер ском ка пи та ли зму, убр зо 
би ва ју про ши ре не на опис и ин тер пре та ци ју Ве бе ро вих ста во ва ве-
за них за по сље ди це ка пи та ли стич ке ор га ни за ци је про из вод ње на 
пси хо-фи зич ки устрој рад ни ка и њи хов дру штве ни по ло жај. Као 
ре зул тат ра да на про јек ту  Испитивањеселекцијеиприлагођава
њерадникаразличитимгранаматешкеиндустрије, под окри љем 
Са ве за за со ци јал ну по ли ти ку, на ста ју тек сто ви Методолошкиувод
и Психофизикаиндустријскоградапу тем ко јих Ве бер же ли да ис-
пи та „ да ли је рад нич ка кла са ује ди ње на или раз је ди ње на, у ко јој 
мје ри се ин ду стри ја еман ци по ва ла од за нат ских и мо рал них ква
литетасвојихрадника, у ко јој мје ри стандардизацијапроизвода
повлачистандардизацијурадника, ка кву уло гу игра задовољство
радника, и, ко нач но, ка ко сви ови фак то ри ути чу на ду шу и ти је-
ло“23). Хајнс ис ти че ка ко Ве бе ра не за до во ља ва ју ре зул та ти ова кве 
теј ло ри стич ке ана ли зе, иако уви ђа њи хо ву ко ри сност, већ се по пут 
Гра ма ши ја, окре ће по тра зи за рад ним ор га ни за ци ја ма уну тар ко-
јих би био при хва ћен кон сен зу ал ни (де мо крат ски), а не ми ли та-
ри стич ки (ауто ри тар ни) мо дел пред у зет ни штва. Код нас ма ло по-
зна та чи ње ни ца о Ве бе ру као ис тра жи ва чу и пре те чи са вре ме них 
рас пра ва о ор га ни за ци ји про из вод ног про це са.

Тре ће по гла вље Слободаи„реализам“ са под на сло вом Вебе
ровадијагнозасадашњостиикритикавременаукомеживиХајнс 
по све ћу је про у ча ва њу про блем ског је дин ства Ве бе ро ве ми сли 
кроз ту ма че ње ко је смје ра ка утвр ђи ва њу  Ве бе ро ве ак ту ел но сти  у 
кон тек сту са вре ме них рас пра ва о кри зи мо дер но сти. Кроз три под-
по гла вља „Читав бирократски апарат је један египатски мон
струм“ , Модернакаосудбинаишанса и Штаједанасосталоод
Вебера?Хајнс по ку ша ва при ка за ти ка ко Ве бе ро ве ана ли зе ве за не 
за про цес ра ци о на ли за ци је пре ла зе у оп шти је ре флек си је о сми слу, 
ври јед но сти ма и сло бо ди у мо дер ном сви је ту.24) По чет ну рас пра-
ву о ве зи из ме ђу би ро кра ти за ци је и гу бит ка сми сла у мо дер ном 
сви је ту, те раз ја шња ва ње Ве бе ро вих ста во ва ве за них за раз ли чи те 
ма ни фе ста ци је со ци ја ли зма у ње го во ври је ме, смје њу је Хај нсо во 
на сто ја ње да раз об ли чи и по ја сни Ве бе ро во ва раз ми шља ња о усу-
ду са вре ме но сти. Са жет при каз  Ве бе ро вих уви да у сло же не ме ха-

23)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2011, стр. 112.
24)  Пре по ру чу је мо од лич ну рас пра ву на ову те му: Se id man, S. , „The Main Aims and 

The ma tic Struc tu res of Max We ber`s So ci o logy“, 1984, http://www.jstor.org/discov-
er/10.2307/3340526 (преузето 24.02.2012.)
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ни зме ка пи та ли зма и би ро кра ти за ци је ко ји те же ка обез вре ђи ва њу, 
не га ци ји и/или под чи ња ва њу лич ног дје ло ва ња и од го вор но сти, у 
усло ви ма свеопште рашчараности, Хајнс усмје ра ва ка пред ста-
вља њу Ве бе ро ве ви зи је ал тер на тив ног про јек та мо дер но сти. Дон-
ки хо тов ски дух ко ји Ве бер га ји у вла сти тим спи си ма, усмје рен ка 
исто вре ме ном при хва та њу и кри ти ци по сље ди ца циљ но ра ци о на-
ли зо ва не мо дер но сти, за сно ван је на раз ли ко ва њу дви је кри ти ке: 
по ли тич ке (ко ја зах ти је ва пар ла мен тар ну кон тро лу над би ро кра-
ти зо ва ном ма ши ном тј. су прот ста вља ње тех но ло шком де тер ми ни-
зму)  и кул тур не (су прот ста вља ње бирократскимидеалимаживо
та).25) Сред ства за кон крет но оства ре ње сло бо де/на ве де них кри ти-
ка, ко ја Хајнс на зи ва хомеопатскомте ра пи јом26), Ве бер не про на-
ла зи у ре ли гиј ској ети ци брат ства, ни ти у ара ци о нал но/амо рал ним 
су бјек тив ним обла сти ма по пут есте ти ке и еро ти ке, већ у модерним
рационалнимформамапо пут на у ке и по ли ти ке27), као те ме љи ма за 
раз вој истин ских де мо крат ских ин сти ту ци ја, ко је би слу жи ле као 
но ви га рант лич не из вје сно сти и сми сла. Оту да про ти вр јеч но сти/
за блу де  уну тар Ве бе ро вих раз ми шља ња, по пут  на ци о на ли зма, 
дје ли мич ног не у ви ђа ња флек си бил но сти ка пи та ли зма и пре на-
гла ша ва ње ефе ка та би ро кра ти за ци је по Хај нсу тре ба по сма тра ти 
као сво је вр сне ана хро ни зме, про из во де дру штве но-ин те лек ту ал не 
кли ме уну тар ко је Ве бер жи ви и ства ра и ко је не успи је ва на ди ћи, 
а не као Ве бе ро ву (о)по ру ку на ма.  Ве бе ро во на сли је ђе, у об ли ку 
реалистичке те о ри је по ли ти ке, тре ба ту ма чи ти као об лик конкрет
ног либерализма пр вен стве но за сно ва ног на ан ти е сен ци ја ли зму, 
од бра ни др жа ве и ме тод ском евро цен три зму, од но сно кри тич ку 
раз ра ду је дин ства ко је по ве зу је ње го ва ме то до ло шка, по ли тич ка и 
те о риј ско-ис тра жи вач ка на сто ја ња.

Сма тра мо ка ко са др жај књи ге УводуМаксаВебера не оправ-
да ва вла сти ти на слов. На и ме ра ди се о ја сно на пи са ној и до бро 
ар гу мен то ва ној ин тер пре та ци ји ко ја не же ли да оста не на ни воу 
иг но ран ци је, ре ла ти ви за ци је и  уче не ин ди фе рент но сти28), већ Ве-
бе ро ву ин те лек ту ал ну за о став шти ну  по сма тра као ак ти ван са др-

25)  Хајнс, Ф., УводуМаксаВебера, Библиотека XX век, Београд, 2011, стр. 131.
26)  Алтернативна метода лијечења заснована на принципу слично се лијечи сличним.
27)  Види у: Вебер, М., Сабранисписиосоциологијирелигије, Том I, Издавачка књижарница 

Зорана Стојановића, Сремски Карловци/Нови Сад, 1997, стр. 441-470.
28)  Облици тумачења који подразумјевају превазиђеност мисли социолошких класика. 

Опширније у: Калањ, Р. Сувременост класичне социологије, Политичка култура, 
Загреб, 2005, стр. 11-29.
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жај ко ји ну ди кон цеп те и те о риј ско-ис тра жи вач ка рје ше ња ко ја су 
и да нас ак ту ел на. По ме ну та есеј ска при ро да дје ла огра ни ча ва ис-
црп на опи сна об ја шње ња усмје ра ва ју ћи рас пра ву ка кон крет ној и 
са же тој про бле ма ти за ци ји од ре ђе них Ве бе ро вих по став ки  бит них 
за ауто ро ву ар гу мен та ци ју. Оту да ова књи га не пред ста вља кла сич-
ни увод, ко ји за рад при сту пач но сти и пре глед но сти жр тву је сло-
же ност об ра ђе не те ме, већ по ку шај да се кроз аде ква тан при ступ, 
за сно ван на Шлух те ро вом ту ма че њу Ве бе ра, Ве бер исто вре ме но 
пред ста ви као наш пре те ча и са вре ме ник. У том кон тек сту на гла-
сак на Ве бе ро вим по ли тич ким ста во ви ма, уз по ку шај да се исти 
по ве жу са про шлим и са да шњим дру штве но-исто риј ским усло ви-
ма, Ве бе ро вим жи во то пи сом, ње го вим про ми шља њи ма о ме то до-
ло ги ји дру штве них на у ка и ре ли ги ји пред ста вља ва ља но рје ше ње. 
Од ре ђе не не до ре че но сти (нпр. пот пу ни ји опис Ве бе ро вог на ци о-
на ли зма) и по тен ци јал но спор не фор му ла ци је (нпр. пре на гла ше на 
уло га ра та) мо гу би ти пред мет рас пра ве, али та ква рас пра ва би би-
ла ви ше уте ме ље на на по зна тим про ти вр јеч но сти ма ко је ка рак те-
ри шу Ве бе ров жи вот и дје ло не го на Хај нсо вом по ку ша ју да нам 
под мет не/на мет не вла сти ту ин тер пре та ци ју. Књи га ко ја је пред 
на ма са др жа јем уве ли ко пре ва зи ла зи ограничењаскромногнасло
ва, па и оби ма, и за то што пред ста вља ре зул тат ауто ро ве же ље да 
по ну ђе ну ин тер пре та ци ју уте ме љи ка ко ди ја хро ниј ски та ко и син-
хро ниј ски у од но су на дру ге ак ту ел не ин тер пре та ци је Ве бе ра. Због 
све га на ве де ног сма тра мо ка ко књи га Увод уМаксаВеберани је 
пи са на за не у пу ће не ко ји се по пр ви пут су сре ћу са Ве бе ром, иако 
и та кви чи та о ци не би тре ба ли има ти ве ћих про бле ма у ра зу ми је-
ва њу ње ног са др жа ја ко ји об је ди њу је  ра зу мљи вост и сло же ност 
раз ма тра них пи та ња. Ипак књи гу пр вен стве но пре по ру чу је мо ака-
дем ској за јед ни ци, сту ден ти ма и на уч ним рад ни ци ма ко ји же ле да 
про ши ре вла сти та са зна ња о Ве бе ру у свје тлу ак ту ел них рас пра ва 
ко је про мо ви шу ње го ву са вре ме ност, с на дом да ће ово дје ло слу-
жи ти као увод и под сти цај за  не ка но ва ис тра жи ва ња о Ве бе ру на 
на шим про сто ри ма.

 Овај рад је примљен 7. маја 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. јуна 
2012. године.
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