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ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИЈА СОЦИОЛОГИЈЕ 

 Социологију можемо дефинисати као најопштију теоријско-емпиријску науку о људском 
друштву. Развој социјалне мисли можемо пратити од античког периода до стварања савремених 
социолошких теорија и система. Социологија није проналазак једног човека нити резултат стварања у 
једном веку. 
 Ипак, савремену социологију везујемо за личност Сен Симона и Огиста Конта. Огист Конт је 
сковао сложеницу, термин – социологија, од латинских речи societas (друштво) и  logos (наука).  За 
Огиста Конта наука о друштву је  позитивна наука о друштву, а желећи да је постави на стабилну 
научну основу означавао је у почецима као заталасану социјалну физику. Током развоја социологија  
је испољавала мноштво унутрашњих противречности, што је карактеристика свих природних и 
посебно друштвених наука. 
 Почевши од периода настанка,  савремена социологија (прва половина 19. века)  је пролазила 
кроз периоде унутрашњих теоријских и методолошких криза, обарања старих и стварања нових 
метода и теорија и истраживачких поступака. У том смислу стекла је репутацију науке која стално 
сумња у своје научне претпоставке. Њена сумња је рађана из дуготрајног процеса разрешења једне 
дубоке друштвене кризе на прелазу из 18. у 19. век (Француска буржоаска револуција 1789.), упркос 
томе што су мотиви и формулације у савременим и  постмодернистичким концептима  били везивани 
за актуелне садржаје културног, политичког и историјског концепта. 
 Социолози имају двоструки идентитет и могу се сврстати у две врсте аутора: аутори који 
инсистирају на строгој научној објективности и аутори који теже ка  социјалној имагинацији. 

У социологији су се, током њеног трајања, јасно издвојиле четири велике теоријске оријентације: 
конфликтна , диркемовска, микроинтеракционистичка и утилитарна. 

 
ОСНИВАЧИ СОЦИОЛОГИЈЕ : СЕН СИМОН И ОГИСТ КОНТ 

Сен- Симон, који се по свом доприносу у проучавању друштва може сматрати оснивачем 
социологије, није користио појам социологије за своје схватање друштва, већ појам социјалне 
физиологије. Један од највећих социолога свих времена, Емил Диркем, сматра да је Сен-Симонов 
појам социјалне физиологије идентичан са појмом социологије. 
Огист Конт, као Сен-Симонов ученик, а касније секретар, такође се сматра оснивачем социологије. 
Као и Сен-Симон, и Огист Конт је делио судбину  постреволуционарног друштва у кризи које се 
одликовало разграђеношћу старог и недовршеношћу новог поретка. 
СЕН СИМОН  (1760 –1825.) 

За разлику од осталих теоретичара тог времена  Сен Симон, након првобитног одушевљења 
идеалима грађанске револуције (слободе, једнакости, братства), није видео у доследној и крутој 
примени ових идеала коначна решења новонасталог друштва. Био је веома опрезан критичар новог 
поретка. Стога је своју идеју социјалне физиологије усмерио ка изналажењу механизама за 
успостављање изгубљеног јединства друштва, које је могуће у оној мери у којој је могуће 
конституисати нови систем општеприхваћених идеја. Пошто је револуција срушила стари систем 
идеја заснован на религијско-теолошком и метафизичком мишљењу, нови општеприхваћени систем 
идеја је, по њему, требало да буде утемељен на науци – пре свега на новој друштвеној науци – 
социјалној физиологији. Зато је по њему та нова наука требало да има позитивни методолошки 
карактер, а мање спекулативно-теоријски. Методолошка основа те нове науке о друштву треба да 
буде природно-научна, и то позитивистичка (заснована на чињеницама, познавању конкретних појава 
и реда чињеница) с једне стране, и филозофска (заснована на датом систему идеја) с друге стране. 

За Сен-Симона, целокупни друштвени систем је примењени систем општеприхваћених идеја, 
који мора бити планиран, а не препуштен даљој револуционарној стихији. По Сен-Симоновом 
мишљењу ново друштво живи у сталној претњи од нових сукоба који су условљени тензијом између 
два неспојива принципа: милитаристичког (војног)  и индустријског. Одржању  милитаристичког 
принципа тежи племство да би задржало своје политичке, друштвене и економске позиције, 
спутавајући индустријски принцип, што  доводи до неизбежности револуције. Да би се превладала 
постојећа тензија између између старог војног и новог индустријског принципа, реорганизација 
друштва је требало да почива на научним принципима социјалне физиологије као позитивне науке о 
глобалном друштву, а не на његовим појединачним сегментима. 
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Из напред наведеног следи закључак да социјалну физиологију треба схватити као врховну 
науку о о човеку и глобалном друштву, која посматра друштво као процес, а не као комплекс 
статичних појава. Зато је нова наука о друштву заправо наука о друштвеном прогресу, а прогрес је по 
Сен-Симону „основни закон у људској историји“. Питање друштвеног прогреса је питање 
дисконтинуираног преласка друштва од своје критичке ка својој органској фази, при чему критичку 
фазу чини епоха криза, конфликата и сукоба друштвених класа, што је праћено дезинтеграцијом, док 
органску фазу карактерише епоха јединства, консензуса, друштвених интеграција, стваралаштва и 
одсуство сукоба између друштвених класа. Пут ка органском, индустријском друштвеном поретку 
води управо преко позитивне науке. 

Целокупне Сен-Симонове идеје о друштву могуће је исказати кроз три основне претпоставке: 
- нужност решавања великих друштвених криза у корист консензуса, прогреса и органске епохе 
- нужност развоја позитивне науке засноване на чињеницама и егзактним методама, а не на 
спекулацији, метафизици и теологији 
- хуманистичке, социјалутопијске тежње о јединственој повезаности целокупног човечанства у 
братство. 

 
ОГИСТ КОНТ  (1798 – 1857)  
 Као и Сен-Симон и Огитс Конт је делио судбину постреволуционарног друштва у кризи. 
Сарадња Сен-Симона и Огиста Конта трајала је  од 1817. до 1824. године и окончала се њиховим 
дубоким непријатељством. Конт је оптужио Сен-Симона за неоригиналност и преузимање неких 
његових кључних идеја.  

У свом делу „Курс позитивне филозофије“   Огист Конт је сковао и први пут употребио појам 
социологија (латинско-грчку кованицу од латинске речи societas (друштво) и  logos (наука). Значај 
Огиста Конта као једног од оснивача социологије огледа се и у томе што је својим идејама  о друштву 
и науци утемељио један од најутицајнијих праваца – позитивизам. 

Конт је, следећи свог учитеља Сен-Симона, науку о друштву у почетку називао социјалном 
физиологијом, по узору на природне науке, сматрајући да би она могла да контролише, усмерава и 
предвиђа  друштвене промене и процесе. Конт је сматрао да социологија треба да реши најбитније 
питање постреволуционарног раздобља, а то је питање друштвеног реда и прогреса. Због ове своје 
улоге социологија спада у шест фундаменталних наука: 1.математика, 2.астрономија, 3.физика, 
4.хемија, 5.биологија и 6.социологија. Класификацију је извршио по степену сложености науке, а 
социологију је ставио као најкомлеснију  на последње место. Такође, по Конту, свака наука у овој 
класификацији обухвата и знања претходне науке, а обједињавање знања се првенствено односи на 
методолошке принципе.  

Стварање новог друштва, по Конту, почива на консензусу (друштвеној сагласности) и са  
стварањем нове позитивне науке о друштву чини нераздвојан процес. По његовом мишљењу људско 
друштво детерминишу две врсте чињеница: човекова природа и историја, при чему људску природу 
не треба схватити као природно-биолошку датост,  већ као антрополошки феномен који човека чини 
бићем које ствара свој свет и историју. Што се историје тиче Конт сматра да током развоја 
друштвених феномена историја све више поприма улогу одређујућег фактора у друштву – наслеђа 
претходних генерација не могу се избећи нити лако мењати.  Конт при томе има идеалистичко 
схватање историје јер сматра да целокупним процесом људске историје доминира еволуција људског 
духа. 

По Конту социологија треба друштвене феномене да проучава кроз њихове статичке и 
динамичке аспекте. Зато је  и саму социологију поделио на социјалну статику и социјалну динамику. 
Социјална статика, односно теорија реда требало би да проучава законе коегзистенције у друштву, тј. 
оне аспекте друштва који показују функционалну повезаност раличитих делова друштва. Социјална 
статика требало би да проучава устаљене, непроменљиве или слабо променљиве друштвене 
феномене, као што су породица и религија. Основни појам Контове социјалне статике је појам 
друштвеног консензуса који почива на духовном јединству људи и неопходан је за успостављање 
мирног и стабилног функционисања друштва као целине. Све ово наводи на закључак   да је Контов 
појам социјалног консензуса основа за једно идеалистичко схватање друштва као хармоније 
међусобно различитих елемената који су по основу својих функција спојени у јединствену и 
непротивречну целину. 

Насупрот социјалној статици, социјална динамика би се бавила проучавањем  неминовних 
друштвених промена, односно друштвених феномена у њиховом настајању, мењању и развоју. С 
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обзиром на то да, по Конту, у основи историјског кретања људског друштва стоји идеја прогреса, 
социјална динамика се може назвати и науком о друштвеном прогресу. Користећи егзактне методе 
природних наука (опсервацију, мерења, израчунавања и прецизно предвиђање) социјална динамика 
треба да открива законе који управљају променама, односно оном врстом промена  која се назива 
прогрес, што је по Конту континуирани и постепени, сукцесивни развој реда. 

Конт је сматрао да се највећи део социјалне динамике бави праћењем великог закона кретања 
људског друштва и духа, и то кроз три стадијума: почетни  теолошки, прелазни метафизички и 
коначни позитивни стадијум. Кретање људског друштва кроз ова три стадијума треба да се оконча 
позитивном фазом као фазом хармоније у друштву у којој људски интелект, кроз позитивну науку, 
достиже свој врхунац. У тој коначној фази успоставиће се јасна разлика између реалног и нереалног, 
корисног и бескорисног, извесног и неизвесног, прецизног и нејасног. 

На крају, кад све сумирамо, можемо закључити да се Конт  залагао за укидање традиционалне 
теолошке и метафизичке спекулације; проучавање конкретних друштвених чињеница; доминацију 
емпиријски проверљивих и мерљивих приступа у проучавању  друштвених чињеница; методолошко 
јединство свих наука  и практичну примену научних знања у пракси. 

Напоменимо још и да је Конт скренуо пажњу на неопходност сагледавања историјских 
аспеката људског друштва. Залажући се за концепт индустријског друштва које треба да почива на 
хармоничној подели рада, Конт је био више наклоњен идеји реформи, него револуцији. 

За разлику од Сен-Симона Огист Конт није имао непосредне ученике, нити настављаче, али је и 
без тога систем који је он засновао наставио да живи у друштвеној науци и посебно социологији, јер 
су друге теорије у одређеној мери прихватале позитивизам. 
 

КОНФЛИКТНА ТЕОРИЈА У СОЦИОЛОГИЈИ 
 

Конфликтна теорија у социологији је не само једна од најстаријих, већ и једна од најутицајнијих 
теорија. Њој поред Карла Маркса и Фридриха Енгелса, припада и Макс Вебер, који је један од 
највећих и најутицајнијих класичних социолога. Иако се марксистичка и веберовска теорија  често 
представљају као супротстављене, као што је то приметио Рендал Колинс, у социолошком смислу оне 
имају много тога заједничког. Заједничко им је то што су обе развиле теорије о  капитализму, 
социјалној стратификацији,  политичким конфликтима, као и макроисторијске  теме у социологији. 
Ипак, мора се нагласити да су ове две теорије различите и међусобно супротстављене, иако су обе 
засноване на историјској перспективи. Обе теорије, а нарочито марксистичка, тежиле су сагледавању 
дуготрајних модела историјских промена. Поред Маркса и Вебера, овој теоријској оријентацији  
припадали су и Георг Зимел, Ђерђ Лукач, Лис  Козер и Ралф Дарендорф. 
МАРКСИСТИЧКА КОНФЛИКТНА ТЕОРИЈА 

Средиште конфликтне теорије у социологији представљају Карл Маркс (1818 – 1883.) и 
марксизам. Карл Маркс је, полазећи од Хегеловог идеалистичког филозофског система, у коме 
централну улогу имају  слобода, самосвест и воља, изградио сопствено материјалистичко  виђење 
историјског развоја човека и људског друштва. Али, насупрот Хегеловој идеји о кретању људског 
духа до свести о слободи, материјалистичка интерпретација ових Хегелових идеја свела се на теорију 
по којој је целокупна људска историја и друштво продукт људског рада. По Марксовом схватању 
историјски развој друштва се не може свести на развој идеја,  већ је првенствено резултат економских 
и политичких фактора. Зато, слободно можемо рећи, да Маркс није био само теоретичар друштва, као 
што ни марксизам  није само социолошка теорија. Ова теорија је друштво и друштвени развој 
посматрала као место сталних сукоба – за Маркса историја људског друштва није ништа друго него 
историја класних борби и сукоба.  

За Маркса друштво је целина друштвених односа и друштвених делања, па стога има унутрашњу 
логику и законитости. Али, друштво је истовремено  и противречна целина, јер, с једне стране 
друштво је непосредни производ делатности људи, а с друге стране, оно поседује сопствене законе 
који детерминишу човеково биће, што значи да  људи нису слободни у избору друштвеног облика. 

По Марксу, противречност је двострука:  
1. Друштво је увек конфликтна целина друштвених односа између две доминантне друштвене 

класе 
2. Постоји противречност између друштвених закона историје и људске слободе. 

И поред тога што је схватао нужност историјског приступа у проучавању друштва, највећи 
део Марксовог схватања друштва односи се на модерни капитализам, односно на друштва 
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деветнаестог века и њихове противречности.  Маркс у најопштијем друштвеном закону – подели 
рада- види суштину и изворе друштвених  противречности, отуђења и друштвених (класних) сукоба. 
Људи у производњи ступају у одређене односе који су независни од њихове воље и који одговарају 
одређеном степену развитка њихових материјалних производних снага, што значи да су материјалне 
снаге темељ свеукупног друштвено –живота и историјског кретања друштва. За Маркса је друштво 
као противречан тоталитет трослојна  реалност која се састоји од материјалне базе, (политичке) 
надградње и осталих облика друштвене свести (уметност, идеологија, право и др), при чему су 
последње две условљене првом. 

 
СОЦИОЛОГИЈА МАКСА ВЕБЕРА (1864 – 1920.) 

Иако се најчешће  Веберово схватање друштва  разматра као социолошка теорија 
супротстављена марксизму,  његова теорија је, ипак, много  ближа Марксовој него Диркемовој 
социологији. Блискост њихових   теорија уочава се, пре свега у  интересовању за друштвене поделе и 
друштвене неједнакости, питања друштвене моћи, проучавање модерног капиталистичког 
индустријског друштва, увиђање значаја економске димензије друштва, као и слично увиђање 
унутрашњих противречности модерног капиталистичког друштва. 

Разлике  су првенствено методолошке. Наиме,  Вебер сматрао да је друштво реалност 
сачињена од делања појединаца који га сачињавају, те се залагао за методолошки индивидуализам, 
док је Маркс био реалиста  сматрајући да је друштво стварност  своје врсте, са сопственим законима 
који постоје независно од воље појединаца  и у чијој теорији је класа као група људи основна 
реалност. 

За разлику од Маркса чија су схватања настајала под Хегеловим утицајем, Веберова теорија 
настајала је под утицајем неокантовске филозофије. Своју идеалистичку црту Вебер је јасно испољио 
у свом делу „Протестантска етика и дух капитализма“, где се види да  је протестантизам, његов 
поглед на свет и његову етику схватио као  покретачку снагу модерног капитализма. Ипак, Веберова  
социологија није била  једнодимензионално идеалистичка, већ се, с правом,  назива 
мултидимензионалном социологијом, што проистиче из његовог уважавања материјалистичких 
димензија људског живота. Један од централних проблема којима се Вебер бавио је процес 
рационализације  западне цивилизације. По његовом  мишљењу овај процес, који је садржан у 
протестантској етици био је пресудан фактор који је утемељио модерно капиталистичко друштво. У 
интерпретацији овог процеса, Вебер ипак,  подједнако сагледава значај идеално-духовних и 
материјалних фактора. 

Фундаменталним конфликтним теоретичарем Вебера је учинила управо мултидимензионална  
перспектива. Вебер је у друштву видео мноштво потенцијално конфликтних сегмената, за разлику од 
Маркса, који је конфликтни потенцијал друштва видео искључиво у  постојању класа и класној 
борби. Ти сегменти су се по Веберу односили на  мноштво различитих друштвених група,  класа, 
слојева и политичких партија, као и на мноштво различитих интереса и перспектива које чине  
друштвени свет. За  Вебера су поред економске сфере, стални извор сукоба и  идеје и знање који су 
такође подељени између  различитих интересних група,  али и  религија  јер унутар саме организације 
цркве постоје унутрашње тензије. 

Из свега напред наведеног извлачимо закључак да је по Веберу друштво мутидимензионално 
и динамично, а основна социолошка категорија у проучавању ове  мултидимензионалности   и 
динамике је  друштвена акција –  друштвено делање. Друштвено делање Вебер дефинише као 
смисаоно оријентисано понашање према очекиваном понашању других. По Веберу постоје четири 
идеална типа  друштвеног делања: 

-  циљно-рационално, које почива  на јасном сагледавању расположивих средстава за постизање 
постављених циљева; 
-  вредносно-рационално, које почива на вери у неки етички, естетски, религијски или неки други 
вредносни систем; 
- традиционално, које  почива на устаљеним навикама, при чему се не поставља питање зашто су 
постављени одређени циљеви, нити одабрана одређена средства, већ се дела по устаљеном обрасцу и 
-  афективно делање које почива на актуелним друштвеним стањима, нарочито емоционалним. 
 
СОЦИОЛОГИЈА ГЕОРГА ЗИМЕЛА (1858 – 1918.) 

Иако током живота Зимел није био познат ван граница своје земље, његова социологија је 
постала утицајна после његове смрти. Зимел је дао значајан допринос проучавању друштва, посебно 
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се интересујући за проучавање друштвених сукоба. Међу најважнија интересовања Зимела  спада 
филозофија новца, социологија друштвених сукоба, социологија конкуренције, друштвена 
диференцијација и духовни живот у великим градовима и  трагична визија људске културе. 

И Зимел је, као и Вебер, сматрао да је модерни свет мултидимензионалног карактера, што 
значи да људи живе у веома различитим  социјалним и културним круговима, што неминовно  доводи 
до друштвених сукоба. Али, за разлику од Маркса, Зимел није  друштвене сукобе посматрао  као 
процесе који могу да допринесу значајним друштвеним променама. По њему, друштвени  сукоби су 
само један од структуралних релација у друштву. До међусобних сукоба  долази стога што  веома 
различити људи, из различитих друштвених положаја, теже остваривању својих циљева и интереса. 
Међутим, по Зимелу  ти сукоби не морају имати само негативне последице, јер конкуренција, као 
облик борбе и сукоба,  има више позитивних последица, тако да се и сами друштвени сукоби  требају 
посматрати као процеси који често воде ка подруштвљавању – комуникацији и размени различитих 
вредности у самим сукобима или као последица сукоба. 

 
СОЦИОЛОГИЈА ЛУИСА КОЗЕРА (1913 – 2003.) 

Луис Козер је, с једне стране, несумњиво припадао конфликтној теорији у социологији, али с 
друге стране, његова теорија припада и  функционализму. Оно што га  с правом легитимише као 
припадника конфликтне теорије је  његово дело „Функције друштвених сукоба“ и  његов политички 
ангажман  у левом, социјалистичком крилу. 

Козер се рано заинтересовао за социологију  Георга Зимела и може се рећи да је управо он 
један од најзаслужнијих за  афирмацију Зимелових идеја у  савременој социологији. И Козер, као и 
Зимел, креће од  претпоставке да друштвени сукоби не морају неминовно водити  ка негативним и 
разорним последицама. По Зимелу потпуно хармонична група је нереална и  теоријски немогућа, јер 
су унутрашње неслагање и  и супротности органски повезани са елементима који групе држе заједно. 

Козер друштвене сукобе  дефинише као борбу око вредности и захтева за оскудним 
положајима, моћи и ресурсима, у којој су циљеви противника да неутралишу, повреде или униште 
своје  супарнике. По Козеру постоје две врсте унутрашњих друштвених сукоба: 
- унутрашњи друштвени сукоби који се односе на циљеве, вредности и интересе, а који нису у 
супротности  са основним принципима на којима се заснивају  групни односи, те ови сукоби не прете 
угрожавању стабилности друштвеног система;  
- унутрашњи сукоби у којима супротстављене стране не деле исте основне вредности и интересе на 
којима почива легитимност друштвеног система, те ови сукоби прете угрожавању стабилности 
друштвеног система. 

Козер је посебну пажњу скренуо на сукобе између некада блиских појединаца или 
друштвених група, сматрајући да интензитет сукоба  варира у односу на степен блискости. Већа 
блискост доноси  могућност  интензивнијих сукоба. 

За разлику од унутрашњих  друштвених сукоба, спољашњи друштвени сукоби (сукоби између 
различитих и  удаљених друштвених група), много су мање интензивни и имају, чак, и своје  веома 
широке позитивне последице. Ове Козерове идеје, утемељене на оживљавању Зимелових схватања, 
прерасле су у савремену теоријску традицију друштвених конфликата у социологији. 
 

СОЦИОЛОГИЈА РАЛФА ДАРЕНДОРФА (1929 – 2009.) 
Дарендорфова теорија о класама и класним сукобима појавила се скоро у исто време када и 

Козерова теорија о фукнкцијама дрштвених сукоба.  Дарендорфово дело „Класе – класни конфликти 
и индустријском друштву“ је шездестих година двадесетог века обновило, али и преформулисало 
нека основна схватања друштвених сукоба, која су постављена још у марксизму. 

Дарендорф је покушао да синтетише Марксова и Веберова схватања класа и класних  сукоба, 
при чему класну структуру друштва види као структуру  професионалних положаја из којих 
проистиче могућност или немогућност учешћа у власти. По њему, класе су засноване на разликама у 
поседовању легитимних моћи. Унутардруштвена динамика може да се претвори у сукоб и стога има 
покретачку снагу. Зато је Дарендорф сматрао да  је смисао и последица друштвених сукоба у томе да 
подстичу мењање глобалних друштава и њихових делова, при чему они могу доприносити и очувању 
система. 
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Иако је Дарендорф своја схватања углавном изградио на Марксовом увиђању конфликтног 
карактера индустријског друштва, ипак је критиковао његов дихотомни класни модел друштва (у 
сваком друштву постоји сукоб две доминантне класе), а није прихватио ни Марксово гледиште  по 
којем  радничка класа у капиталистичком индустријском друштву нужно постаје  хомогенија. 
Дарендорф је уочио да у савременом индустријском друштву делују процеси хетерогенизације 
радничке класе, зато што све комплекснија техника и технологија стварају  разлике у економском 
награђивању и друштвеном положају, тако да се неминовно ствара хијерархија различитих 
професионалних положаја. Ове претпоставке  касније су потврђене чувеним Лутонским 
истраживањем  које су шездесетих година двадесетог века спровели британски социолози Џон 
Голтроп и Дејвид Локвуд у енглеском индустријском граду Лутон. У својој студији они су 
емпиријски потврдили да   се уместо хомогенизације  све сиромашније радничке класе, одвија процес 
буржуирања радника, који прати и процес њихове хетерогенизације. 

Ралф Дарендорф је својом теоријом отворио пут за многа савремена преиспитивања и 
истраживања класа, класне структуре и класних сукоба у савременим  индустријским друштвима. 
 

ДИРКЕМОВСКА ТЕОРИЈСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА У СОЦИОЛОГИЈИ 
 
 Емил Диркем (1858 – 1917.), по већини аутора творац је најзначајније теоријске оријентације 
социологије класичног, али и савременог периода. Иако ова оријентација датира и пре Диркема,  по 
ширини и разноврсности тема представља прекретницу у историјском развоју социолошких идеја. По 
Колинсовом мишљењу, овој оријентацији припадају  и Сен-Симон, Огист Конт, као и  Херберт 
Спенсер. 
 Може се рећи да је неспоран допринос Емила Диркема у конструкцији социолошког 
идентитета, који је основа савремене социологије све до данас. За разлику од осталих социолога из  
његовог периода, Диркем је био први прави социолог. Његова социологија одраз је свих 
транзицијских проблема модерног друштва и друштвена наука на прелазу векова. 

За разлику од Конта, који имао велику бојазан од рестаурације старог режима и велике већине  
раних позитивиста који су се надали утопијском остварењу будућег индустријског капиталистичког 
друштва, Диркемова социологија је већ суочена са структуралним проблемима јасно профилисаног 
индустријског капиталистичког друштва. Диркем је одбацио  позитивистичко-контовски варијетет 
теолошког еволуционизма и на тај начин направио значајан дисконтинуитет у развојној линији 
социологије. 

С обзиром на то да Диркем није био утопијски социјални филозоф, његова социологија, као и 
време у којем је настајала нису могли да чекају неку коначну еволуциону етапу, ни комунизам, нити 
социјализам или неку другу коначну фазу. То значи да је Диркемова социологија била усмерена на 
друштвену реалност и социологију као науку о принципима друштвене реалности своје врсте.  

За  Кантову филозофију, почео је да се интересује у османаестој години,  под утицајем 
француских неокантоваца Емила Бутруа и Октавија Амелина, када је отишао на школовање у Париз. 
Ови неокантовски, идеалистички и метафизички утицаји се често занемарују, иако су они оставили 
трајан печат на Диркемову социологију.  У најважнија Диркемова дела можемо сврстати: „О подели 
друштвеног рада“, „Правила социолошке методе“, „Самоубиство“, „Елементарни облици религијског 
живота“. Са Марселом Мосом, 1898. године, покренуо је и до смрти уређивао најстарији социолошки 
часопис „Социолошки годишњак.“ 

Може се рећи да је Емил Диркем утемељио социолошку дисциплину, али и створио прву 
праву социолошку школу са великим бројем значајних сарадника, који су сами себе називали  
диркемовцима и социолозима. Најзначајнији међу њима су: Марсел Мос, Пол Фоконе, Анри Ибер и 
други. 

Иако су у Диркемовој социологији били присутни утицаји неокантовске филозофије, он је  
социологију  схватао  као посебну науку, а не као врсту филозофије. За Диркема социологија је наука  
о друштвеним институцијама, њиховом настајању и функционисању. Под  друштвеним 
институцијама подразумевао је  све начине делања, мишљења и осећања које појединци налазе као 
унапред установљене у облику друштвене свести.  Диркем каже да колективна свест има за појединце 
спољашњи карактер и моћ принуде на основе које му се намеће.  У „Правилима социолошке методе“ 
Диркем  наводи да је прво и основно правило да се друштвене чињенице посматрају као ствари, а 
ствар је све оно што је дато и што се се намеће посматрачу. Поступати с појавама као са стварима 
значи поступати с њима као са подацима који чине полазну тачку науке. 
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По Диркему  појединац, човек, не условљава друштвену стварност и друштвена збивања, већ 
обрнуто, друштвено збивање обликује појединца и његове вредности, истовремено усмеравајући 
његово деловање. За друштвену групу каже да она мисли и делује другачије него што мисли или 
делује појединац када је издвојен из групе. Зато удруживање људи у друштвене творевине рађа једну 
особену, нову реалност која утиче на мишљење и укупно понашање појединаца, притом их мењајући. 
Васпитање, такође, има битну улогу, јер њиме може да се постигне да појединац усвоји важеће норме 
као сопствене вредности. Васпитни систем је разнолик, јер у једном друштву има онолико 
различитих врста васпитања, колико и различитих средина у њему, односно васпитање богатих, није 
исто што и васпитање радника. Да бисмо дошли до једнаког васпитања за све, морамо се вратити до 
преисторијских друштава у оквиру којих не постоји никаква разноликост.  

Диркем је читавог свог живота предавао педагогију и социологију. Он је о васпитању говорио 
првенствено као социолог. Иако Диркем наводи да се васпитања разликују од друштва до друштва, 
ипак је сматрао да почивају на заједничкој основи. Васпитања се разликују, јер  свако друштво 
изграђује посебан идеал човека. Тај идеал је истовремено и јединствен, као и разнолик и он 
представља циљ васпитања. Диркем на следећи начин дефинише васпитање: " Васпитање је акција 
коју старије генерације врше над онима које још нису зреле за друштвени живот. Оно има за циљ да 
изазове и развије код детета известан број физичких, интелектуалних и моралних стања која траже од 
њега политичко друштво у целини и специјална средина којој је оно посебно намењено. " (Ивковић, 
1985, 79). Једноставније речено, васпитање је социјализација младих и оно представља друштвену 
ствар, које дете доводи у везу са одређеним друштвом, а не друштвом у целини. Иако Диркем 
васпитање дефинише као социјализацију, он ниједног тренутка не заборавља, нити потцењује улогу, 
као и вредност појединца. Диркем јасно наводи да у друштву постоје: генерација старијих  и 
генерација младих. 

Диркем заступа становиште да је друштво независно  подручје  које се не може свести на 
индивидуалну психологију, нити на укупан збир индивидуалних ентитета. По њему друштво је  
независно подручје са посебним законима. Из овога следи да се Диркем противи индивидуализму и 
залаже за друштвени поредак и интеграцију - солидарност. По Диркему друштво се састоји из два 
дела идејног језгра и морфолошке структуре, при чему је идејно језгро колективна свест неког 
друштва и чине ге идеје и норме, насупрот морфолошкој структури која се састоји од степена 
интеграције, повезаности (динамичка или морална гиустина) друштва  и квантитативних аспеката 
друштва (материјална густина). 

Диркем је разликовао два типа  солидарности односно повезаности у друштву: 
- механичку солидарност под којом је подразумевао врсту унутрашње друштвене повезаности 
засноване на сличностима међу појединцима Та врста повезаности  јавља се у  друштвима са слабије 
израженом поделом рада и где нема великих разлика између појединаца и друштвених група, што 
значи да сваки појединац лако може бити замењен другим. Право у оваквом типу повезаности је 
репресивно а казна се своди на освету. Из напред наведеног види се да је механичка солидарност 
карактеристична за  примитивна друштва. 
- органску солидарност под којом је подразумевао врсту унутрашње повезаности друштва која се 
заснива на развијенијој подели рада. Овај тип солидарности насупрот механичкој,  заснован је на 
разликама. Диркем за објашњење ове солидарности користи аналогију са  билошким организмом  
чију структуру чине повезани, али међусобно различити органи који су по својим функцијама 
усклађени. Зато овај Диркемов приступ називамо органицистичким. Савремена друштва са 
развијеном поделом рада  устројена су на основу повезаности различитих делова који обављају 
различите функције односно имају различите улоге (привредне, политичке, културне). Тип санкција 
који одговара оваквом друштву има реститутивни карактер, што значи да тежи успостављању 
претходног стања. 

За Диркема ова два типа солидарности нису само историјске  већ и моралне категорије. Оног 
тренутка кад дође до  распада солидарности и интеграције неминовно долази и до распада моралне 
структуре друштва, и то без обзира на то о ком типу повезаности се ради.  

У свом првом и једином емпиријском  делу „Самоубиство“ Диркем у потпуности негира 
дотадашња схватања о самоубиству као непосредној последици психичких, клиничко-патолошких, 
климатских,  расних и етичких фактора. Самоубиство посматра као пресудно друштвену чињеницу 
која је у супротности са друштвеном солидарношћу и интеграцијом. 

Диркем је, на основу обимне статистичке грађе, дошао до закључка да су стопе самоубистава 
у датом друштву на годишњем нивоу релативно стабилне, што значи да је свако друштво  
предодређено за одређени број самоубистава. Диркем разликује четири врсте самоубистава: 
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1. Егоистичко самоубиство  у коме је индивидуалност толико јако изражена да на 
појединца не делују никакве друштвено-интегративне снаге или облици солидарности. Средина или 
нема осећај да помогне или једноставно има дистанцу, а актер чина у својој одлучности сматра да је 
одузимање живота једини начин да се оконча патња ; 

2. Алтруистичко самоубиство у коме је степен и и интензитет друштвене интеграције и 
солидарности  снажно изражен па се  самоубиство предузима у име заједнице или друштва. Дешава 
се у оним срединама у којима друштво држи појединца зависним од целине ; 

3. Аномичко самоубиство  је она врста самоубиства  која је карактеристична за велике 
друштвене кризе и то најчешће у време дубоких и дуготрајних економских криза када се нарушава 
нормативна структура која резултира тескобом, резигнацијом, психозом, па људи не виде разлог за 
даље живљење. 

4. Фаталистичко самоубиство — дешава се кад човек прихвати превише правила, па 
самоубиство види као једини могући избор и решење проблема. Диркем је сматрао да се овај облик 
самоубиства јављао код робова и младих удатих жена без деце, од којих су друштвене норме тог доба 
захтевале децу. 

На основу спроведеног истраживања Диркем је закључио да је број самоубистава у одређеном  
друштву обрнуто сразмеран степену друштвене интеграције и регулације. Већи степен интеграције и 
солидарности доводи до смањења стопе самоубистава и  обрнуто. Али и пререгулација и интеграција 
које потискују сваки вид индивидуализма такође доводе до самоубистава и то алтруистичког. 
 Статистички гледано Диркем је увидео да је највећи број самоубистава међу атеистима, а кад 
су у питању велике религије највише самоубистава има међу протестантима, следе католици, па 
јевреји. Такође је присутан већи број самоубистава међу неожењеним мушкрацима и неудатим 
женама, као и међу припадницима слободних професија у односу на раднике, сељаке и 
административно особље. Овим делом Диркем је показао да је  могуће користити  статистичке изворе 
у истраживању и како се користи упоредни метод, али и да социологија има научни статус у 
методолошком и истраживачком погледу. 

У каснијим годинама свог рада  Диркем се највише орјентисао на проучавање религије и 
антропологије. Посебно се интересовао за питања примитивних религија (у делу „Елементарни 
облици религијског живота“)  и изразито за тотемизам аустралијских домородаца. Ово дело је од 
изузетног значаја за социјалну антропологију, али је поставило и основе за изградњу социологије 
религије као  посебне социолошке дисциплине. Диркем је сматрао да је религија има веома јаку 
инегративну функцију у друштву, јер појединце повезује у моралном, социјалном, идејном и 
емоционалном плану. 

Диркем је сматрао да сва  позната религијска веровања, без обзира на њихову сложеност, 
показују исто заједничко обележје – сва она претпостављају поделу на два подручја: оно које 
обухвата све што је свет и оно друго што је профано односно што не припада ужем религијском 
подручју. Религија је  изразито заједничка друштвена чињеница у  којој  колективна свест највише 
долази до изражаја. 

Диркем је улогу религије видео пре свега у јачању друштвене солидарности. Јачање 
друштвене солидарности спроводи се кроз колективне ритуале. Диркем је предвидео да ће улога 
религије у будућности опадати због јачања органске солидарности засноване на функционалној 
зависности улога и, с тим у вези, слабљењем колективне свести.  По Диркему црква није напросто 
свештеничко братство већ морална заједница коју чине сви поклоници исте вере, како верници, тако 
и свештеници, за разлику од  магије којој обично недостаје било каква заједница ове врсте. 

Диркем је, несумњиво, био свестан да постоје разни облици извангрупне религиозности, али 
их је као истински религијске прихватао једино ако је успевао да их доведе у везу с неким знатно 
обухватнијим религијским системом. 

Религија, према Диркему, није имагинарна, премда се он одмиче од оног што већина верника 
сматра нужним. Религија је стварна, то је изражај самог друштва, и не постоји друштво без религије. 
Према њему, ми запажамо силу већу од нас. Та сила је заправо друштво и основне друштвене 
вредности, и ми њему дајемо одлике наднаравног. Када религијска група делује, ми ту симболичку 
моћ повећавамо.  

Надаље, што је једноставније друштво, једноставнија је и религија у том друштву. Како 
друштва међусобно измењују разне творевине, измењују и религју. Ипак, како долази до поделе рада, 
расте и важност појединца, па се религије често темеље на индивидуалном спасењу и индивидуалној 
свести. 
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Коначно Диркем религију дефинише као чврсто повезан систем веровања и обичаја који све 
своје присталице сједињује у исту моралну заједницу – цркву. По њему религија је, за разлику од чин 
самоубиства, типичан пример за чврстину друштвених интеграција.  
 
 

МИКРОИНТЕРАКЦИОНИСТИЧКА ТЕОРИЈСКА 
ТРАДИЦИЈА У СОЦИОЛОГИЈИ 

 
 Ова теорија често се назива и интерпретативном социологијом, а типична је за америчку 
теорију. Ипак, њени корени су европски и налазимо их у делима  Канта, Хегела, Шопенхауера. Поред 
ових  старијих утицаја, на развој ове теорије значајно су утицале и миграције из Европе током другог 
светског рата. То се, пре свега, односи на идеје Алфреда Шица, немачког емигранта. Пресудан утцај 
на формирање ове теорије имао је амерички  прагматизам   и Чарлс Пирс  и Џон Дјуи као његови 
представници. Поред њих, зачетницима ове теорије могу се сматрати и Албион Смол, Чарлс Кули и 
Вилијам Самнер. 

Микроинтеракционистичка теорија друштва (симболички интеракционизам, 
етнометодологија, феноменологија) држи да се темељни друштвени процеси одвијају у малим 
групама и у директној комуникацији међу људима на основу договорених значења. На темељу 
субјективне веродостојности и извесности у комуникацији настаје и одржава се сваки друштвени 
поредак. 

Ово је заједнички назив којим се обухватају различите теоријске и методолошке поставке које 
су варијанте приступа о друштвеном деловању. Настала је на теоријском наслеђу Макса Вебера. 
Постоји значајно прожимање савремених садржаја и праваца тако да је класификовање мање – више 
непрецизно. Доминантни правци у савременој социологији су феноменологија, симболички 
интеракционизам и етнометодологија. 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА 
Феноменолошка социологија је настала на основама филозофске феноменологије и то је 

субјективистички усмерен правац у коме је битан начин којим појединац даје значење објективном 
свету. За феноменологе стварност не постоји као нешто објективно дато, већ може да се сазна само 
преко искустава којима се открива суштина. За њих је једино реална интенционална свест јер се 
помоћу ње тумачи свет који не постоји одвојен од свести појединаца. 

Најзначајнији представник феноменологије је Алфред Шиц (1909-1975) који је развио 
концепте типификације као типичне обрасце понашања и контекст значења, као критеријуме којима 
бирамо једно од могућих значења. Тако градимо знање о друштвеном свету које се заједнички ствара, 
кроз комуникацију. Типификација понашања подразумева да се у одређеној ситуацији понашање 
људи одвија на већ познат, стандардизован и друштвено прихватљив начин. Друштвена условљеност 
понашања значи да у друштву постоје одређена правила према којима је и понашање усаглашено. То 
што их сваки појединац преломи кроз своју индивидуалну призму више је ствар припадања одређеној 
друштвеној групи, средини, него што значи излазак из оквира друштвено датих решења. На 
суштинско питање у чему се састоји слобода избора ако се све одвија према обавезним правилима, он 
одговара да индивидуа слободно усваја друштвена правила, обрасце и конвенције и живи у свету који 
није њено дело, који је дат. 

Међутим, правила нису једном заувек дата, људи испољавају тежње супротне владајућем 
систему, повремено их мењају. Ова питања се не постављају у феноменолошком приступу, она остају 
у равни искуства појединаца који у свакодневном животу граде значења помоћу којих спознају 
друштвени свет. Битна карактеристика овог правца да не постоји свет одвојен од свести појединаца и 
значења која о њему изграђују истакла је значај истраживања понашања у свакодневном животу, 
управљен је интерес ка феноменима и стављен акценат на људску интеракцију, на субјективне 
компоненете.  

Чарлс Хотон Кули  (1864-1929) био је колега на Универзитету у Мичигену са Дјуијем и под  
утицајем њговог прагматизма у највећој мери је формирао своја социолошка схватања. У свом 
најзначајнијем делу „Људска природа и друштвени поредак“ први пут је изнео најважније 
претпоставке  микроинтеракционизма и микросоциологије: социјални идеализам и феноменолошки 
емпирицизам. За Кулија друштво не постоји као објективна реалност, већ само као субјективна 
представа. По њему, особе као физичка бића нису друштвено стварне, оне не постоје у друштвеном 
смислу, јер да би постојале у друштвеном смислу морају имати менталну представу других.  Највећи 
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допринос Кулија социолошкој науци и другим друштвеним наукама је  увођење појма примарних 
друштвених група. Примарне друштвене групе, по Кулију, су друштвене групе које се одликују  
блиским, непосредним везама међу њиховим члановима, а нарочито емотивним везама и чврстом 
солидарношћу. Примарне друштвене групе су кључне за социјализацију сваког појединца јер 
преносе, стварају и негују друштвене идеале. Типична друштвена група је породица. 

 
СИМБОЛИЧКИ ИНТЕРАКЦИОНИЗАМ 
У средишњим поставкама овог правца је појединац који придаје смисаоно занчење 

ситуацијама, догађајима, преко комуникације са другим људима. Интеракција се не одвија по 
унапред утврђеним правилима, већ свака индивидуа уноси своју креативност. Интеракција се јавља у 
симболичкој форми, најзначајнији је језик као изражајно средство, али и други облици невербалне 
комуникације – гестови, мимика и др. Оснивачем овог правца сматра се Џ.Х. Мид  (1863–1931) који 
је студирао филозофију и предавао на Универзитету у Чикагу. Приликом студијског боравка у 
Европи на њега су утицале европске социјалне идеје, а највише из области психологије, посебно 
преко Вунта, оснивача експерименталне психологије. Према  Кулију људска мисао, идеје, искуство и 
понашање друштвеног су порекла, што значи да се човек као друштвено биће ствара у интеракцији са 
другима, уз помоћ симбола, од којих су они језички најважнији.  Без симбола не би било људске 
интеракције, а без ње не би било ни друштва. Нужност симболичке интеракције, по Кулију, 
проистиче из одсуства инстиката код људи, који би управљали њиховим понашањем. Заједнички 
живот у одређеном друштву је могућ само ако његови припадници деле заједничке симболе и њихова 
значења. Интерпретација значења у понашањима, мишљењима и осећањима других врши се кроз 
процес преузимања улога других. То значи да се ми у међусобној интеракцији уживљавамо у улоге 
других како бисмо их могли разумети, за шта је предуслов да у улогама других препознамо сами 
себе. 

О свом понашању размишљамо пре него што реагујемо и наше понашање је вођено 
покушајем да схватимо шта ће други помислити о нашим одговорима, какав ће утицај наше 
понашање имати на друге људе. У различитим друштвима постоје различити симболи са 
специфичним значењем. Он указује да су људска мисао, искуство и владање битно друштвени, а да се 
друштвени живот може одвијати само ако су припадницима друштва симболи углавном заједнички. 
Иначе, смислена комуникација би била немогућа. Појединац и друштво су нераздвојни јер појединац 
може постати људско биће само у друштвеном контексту. 

Његов ученик Херберт Блумер  (1900–1987)  је даље разрадио позиције симболичког 
интеакционизма и сумирајући Мидове идеје, након његове смрти сковао појам симболички 
интеракционизам. Његов став је да се људско друштво састоји од делајућих људи а друштвени живот 
од њиховог делања. Јединице делања могу бити појединци, колективи или орагнизације, али сви су 
они у интеракцији. 

По Блумеру симболички интеракционизам се заснива на три основне претпоставке: 
- интеракција међу људима почива на значењима која они  приписују ситуацијама, а не на 
једноставним, механичким реаговањима на ситуације; 
-  значења се стварају у процесима интеракције, а нису унапред дата и непроменљива; 
-  значења проистичу из интерпретативних поступака учесника у интеракцији. 

Овај правац је допринео да се обрати пажња на друштвену интеракцију, на свакодневни 
живот у коме се она одвија. Међутим, овај правац је својим концептом сведен на микрониво, 
претежан значај је дат индивидуалном значењу у интерактивном деловању а изостављен је 
друштвени детерминизам. Занемарена је представа о структури друштва и мада није била намера 
представника овог правца да се анализира глобални друштвени ниво, ипак се интеракција не одвија у 
неком празном, недефинисаном простору. С обзиром на то да Блумер сматра да људи не затичу 
друштвене улоге као готове, његов симболички интеракционизам могао назвати ситуационим 
моделом.  Друштвене институције, као темељи сваког друштва, постоје једино уколико их људи у 
међусобној интеракцији стварају играјући друштвене улоге. 

 
ЕТНОМЕТОДОЛОГИЈА 
Ентнометодологија је новије крило микроинтеракционистичке теорије које се развило током 

шездесетих година двадесетог века. Развило се под утицајем  симболичког интеракционизма и 
феноменолошке теорије Алфреда Шица. Оснивачем етнометодологије сматра се Херолд Гарфинкел 
 (1917–2011) , аутор  ове кованице што у дословном преводу значи методологија којом се служи 
народ. Назив упућује на то да је реч о истраживањима која се темеље на представама обичних људи у 
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њиховом свакодневном животу. И основно подручје интересовања етнометодолошке анализе је 
интерпретација социјалне, свакодневне интеракције од стране различитих појединаца. У 
етнометодологији се користе описи, искази или анализе појединих ситуација и то се затим у 
социолошком погледу подвргава посебном истраживању и анализи.  Зато  је етнометодологија 
обогаћена емпиријским истраживањима и поступцима. То су методе које су обичне, свакодневне и 
тичу се онога што људи процењују као реално, а Гарфинкела при томе не интересује да ли су ти 
методи истинити или лажни, добри или лоши. За етнометодологе значајно је шта обични људи 
процењују као реално. За Гарфинкела једна од најважнијих метода је документарна метода, којом се 
служе сви чланови заједнице како би осмислили свој свет. Ова метода састоји се у томе да стварну 
појаву посматрамо као документ. Претпоставка за ову методу је чињеница да чланови друштва  
стално посматрају појединачне ситуације и активности помоћу претпостављеног латентног 
(прикривеног) обрасца да би затим потврдили постојање тих образаца упућивањем на њихове 
посебне облике у активностима и ситуацијама. Латентни обрасци су заправо они обрасци на основу 
којих се долази до појединачних документарних доказа. Гарфинкел је у социологији остао упамћен 
не само као творац једне нове теорије у микроинтеракционистичкој традицији, већ и као творац 
нових експеримената социологији 

Етнометодологија полази од претпоставке да постоји објективни друштвени поредак. За 
етнометодологе је битно како појединци схватају да постоји та реалност, какво је њихово изражавање 
или интерпретирање те стварности. У бројним екпериментима посебно су интересантни они о 
кршењу правила. Они показују да људи регују негативно када се крше неписана правила и труде се да 
дају смисао ситуацији да би конструисали неко значење које објашњава догађај. Они сматрају да је 
погрешно становиште које људе посматра као пасивне продукте друштва који извршавају очекиване 
налоге, већ је управо супротно, људи се увек постављају и дају смисао одређеној ситуацији, 
констуришу сопствени друштвени свет, уместо да он њих обликује. 

Основни недостатак овог правца је што не постоје социолошки методи у класичном смислу, 
јер и лаици и истраживачи користе исте технике истраживања у здраворазумском приступу 
свакодневној интерпретацији. Ипак, они питање методолошке ваљаности полако превазилазе уводећи 
аналитичке појмове као што су индексичност (анализа појава преко језика, говора), принцип 
документарности (што значи да испод сваке појаве већ постоји неки образац понашања), статистичке 
податке и уграђујући и друге недостајуће компоненете у методолошком погледу.  

Замерка етнометодологији и интерпретативној социологији у целини је свођење друштвених 
појава на индивидуални ниво, на индивидуална искуства, чиме се доводи у питање проблем 
објективности. Више су окренуте парцијалном нивоу анализе, без ширег контекста садржаног у свету 
и посебно историјске димензије. 
 

 
СОЦИЈАЛНА ДРАМАТУРГИЈА 
Сосијална драматургија, што значи драматуршка интерпретација друштвене реалности 

повезана је са Ервином Гофманом (1922-1982), канађинином који је педесетих година двадесетог века 
студирао на Универзитету у Чикагу  у Сједињеним Америчким Државама. 

У Гофмановом раном делу „Како се представљамо у свакодневном животу“, кроз метафоре 
драматуршких понашања људи, он је описао начине на које људи доживљавају и представљају своје 
различите улоге у различитим ситуацијама и сусретима са другим људима. Посебну пажњу посветио 
је ритуализованим облицима понашања у свакодневном животу којих људи не морају бити свесни 
као ритуала, што значи да су друштвени сусрети ( социјалне интеракције)   ствар пажљиво вођених 
представљања људи у њиховим међусобним сусретима, преко њихових улога. Гофман сматра да су 
наши сусрети са људима увек мали ритуали у којима се трудимо да себе представимо  онако како 
очекујемо да нас други доживљавају. 

Веома је важно истаћи и Гофманов допринос социологији који се односи на његово схватање 
девијантности  и друштвених институција. У делу „Азили: студија о тоталним институцијама“ 
Гофман скреће пажњу на играње унапред одређених  улога кажњеника и особља затвора, или 
психијатара и пацијената у психијатријским установама. На тај начин актери ових улога  учествују у 
конструкцији институционалног поретка који сам себе  одржава. У таквој атмосфери ефекти тоталних 
институција или азила  немају дуготрајно дејство, па  је вероватноћа за поновно учење кућног реда  
тоталних институција веома велика. Стигма нуди једно необично путовање у ситуацију особа које 
нису у стању да испуне стандарде које друштво назива „нормалним“. Наводећи велик број примера 
из аутобиграфија и из медицинске праксе, Ервинг Гофман се бави осећањима која стигматизована 
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особа има према себи и односом ове особе са „нормалнима“, и објашњава стратегије које ова особа 
користи у свом покушају да је они који је одбацују прихвате. Особа са физичким деформитетом, 
бивши пацијенти са менталним поремећајем, наркомани, проститутке, особе која су ружне, 
константно су приморане да се прилагођавају свом крхком друштвеном идентитету зато што се 
њихова представа о себи самима сваког дана суочава и сукобљава са представом коју о њима имају 
други. Гофман истражује све могућности са којима се суочава стигматизована особа: показати свој 
недостатак или не, признати га или не, лагати или не, и у сваком појединачном случају коме, како, 
када и где. 

Оно чиме је Гофман задужио савремену социологију су, пре свега, веома битна питања која се 
односе на свакодневни живот обичног човека и његове сусрете са другима. 

 
 

УТИЛИТАРНА ТЕОРИЈСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА У СОЦИОЛОГИЈИ 
 

Утилитарна или утилитарно- рационалистичка теоријска оријентација у социологији, за 
разлику од претходно изложених теорија није искључиво социолошка, већ је више повезана са 
филозофијом и економским дисциплинима. За претече ове теоријске оријентације углавном се 
узимају Адам Смит, Џереми Бентам и Џон Стјуарт Мил. 

Адам Смит (1723- 1790)  
Основна идеја британског филозофа, економисте и социолога Адама Смита, која га је учинила 

славним, јесте да рад појединца у рационалном сопственом интересу у слободној економији води 
повећању благостања свих. Та идеја представља темељ тржишне привреде, односно показује како 
наизглед хаотичан тржишни систем поседује унутрашњу логику и покорава се регулацији тзв. 
невидљиве руке тржишта. Да би неко зарадио новац у сопственом интересу, он мора да на 
конкурентском тржишту пружи другима нешто што они цене и сматрају одговарајућом 
противвреднишћу, чиме и несвесно и невољно потпомаже њихове интересе. Како је Смит рекао: “Не 
очекујемо ми вечеру од добродушности месара, пивара и пекара, већ од њиховог чувања властитог 
интереса“. Значи, уколико се поштују туђи живот, имовина  и уговори на основу којих људи тргују 
добрима, обезбеђен је основни начин усклађивања различтих интереса - тржиште. Полазећи од свог 
интереса, појединци ће сами знати шта се може продати и то ће производити, те стога нема потребе 
да се било ко са стране меша у тржишну размену и одређује поједицима шта да производе, у којим 
количинама и по којим ценама. 

У складу с тим Смит је био уверљиви заговорник слободне трговине како унутар земље, тако 
и у међународној трговини. Његово дело представља снажан напад на тада преовлађујући концепт 
меркантилизма, по коме је најважнија ствар за једну земљу количина злата у трезорима и по коме је 
држава дужна да поправља трговински биланс широким интервенционизмом.  Смит је доказивао да је 
слободна трговина између земаља корисна за све, тј. да она повећава доходак и једне и друге земље. 

Раширена је заблуда да Смит, као поборник тржишног система, негира сваку улогу државе. 
Смит верује да држава може донети велику корист економском животу уколико чини праве ствари, 
као што су заштита уговора и патената, државно образовање за сиромашне и инфраструктурни 
пројекти (путеви, мостови итд).  
Главног покретача економског просперитета сваке земље Смит је видео у подели рада и њеном све 
већем ширењу. Подела рада доноси све већу специјализацију знања и вештина радника, са којом иде 
све већа ефикасност производње. 

Адам Смит се сматра творцем савремене економске науке и родоначелником либералне 
школе у економској науци. Многе од важних идеја постојале су и пре Смита, али их је он искористио 
на добар начин створивши свеобухватно и уверљиво дело. Његово „Богатство народа“  представља 
основно дело класичне политичке економије и припада групи књига са највећим утицајем у историји. 
Та књига је извршила преврат у економским идејама с краја XVIII века, одбацујући меркантилизам и 
интелектуално утемељила савремени капиталистички економски поредак. Током једног дела XX 
века, у време ширења државниг интервенционизма и комунизма, Смитова слава била је помрачена, 
али је обновљена током осамдесетих година и касније, са ширењем либералних идеја на западу и 
падом комунизма на истоку. 

Џереми Бентам (1748-1832)  био је британски филозоф, реформатор правног система и 
оснивач утилитаризма. Развио је морални и филозофски систем који се заснива на идеји да су људска 
бића рационална, себична створења, односно да теже што већој користи. 
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Бентам је главни представник енглеске буржоазије која је изгубила бившу револуционарност 
након што је постала владајућа класа. У вези с тим он напушта природно-правну теорију 
предреволуционарног времена, чак и критикује неке њене основне поставке, критикује терију 
природног права и друштвеног уговора. По њему је друштвени уговор функција која није у стању да 
одговори на питање о пореклу и опсегу државне власти. За њега постоји само позитивно право из 
којег произилази сва праведност. Бентам је још крајем осамнаестог века подвргао критици 
«Декларацију права човека и грађанина», начело поделе власти, као и начело о закону као о изразу 
опште воље. Борио се против феудалних остатака, али је показиво извесне склоности за компромис са 
њима. То су типичне особине представника буржоазије у време кад се индустријска буржоазија 
борила за власт користећи за то демократске захтеве, али и ограђујући се уједно од њиховог 
доследног спровођења. Бентам је ударио темеље радикалном утилитаризму. 

Он је на темељу неких ставова Адама Смита изградио своју теорију о „максимизацији среће“, 
која представља основ утилитаризма као филозофије трговине и рачуна и која балансира са 
задовољством и незадовољством. По његовој теорији човек све ради по задовољству, а задовољство 
није само мотив него и циљ људског деловања. Човек покушава да постигне све оно што је за њега 
максимално корисно, као и да избегне  оно што му је штетно. Човек се одриче задовољства само у 
случају кад очекује веће или важније задовољство. При сваком раду треба израчунати колико тај рад  
пружа задовољства, а колико незадовољства. Ако рачун показује вишак задовољства дело је добро, а 
ако показује мањак онда је лоше. Према овој теорији циљ сваког разумног бића је да достигне највећи 
степен задовољства, односно среће. То је једини принцип по ком се равнају и морају равнати сви 
људи. Сви се мотиви своде лични интерес, корист и највећу срећу. Најпокваренији и најпоштенији 
људи, по Бентаму, имају потпуно једнаке мотиве понашања, јер и једни и други покушавају да 
увећају своју срећу. Тако су сви постојећи односи потпуно подређени односу корисности. 

Политичком реформом ова филозофија се бави онолико колико је потребно да се за ове 
вредности осигура ред и мир. Бентам сматра да је главни закон морала и законодавца да покажу 
сваком шта је његова највећа корист. 

Морал је у суштини аритметика која треба да прорачуна које понашање и деловање даје 
најбоље резултате и доноси човеку највећу срећу и корист или штету. Човек се осврће на другог јер 
му то постаје корисно. То га наводи да ублажи егоизам. Из индивидуалног интереса рађа се жеља да 
се учини добро другим људима јер се тиме осигурава властито добро. Према томе циљ моралног 
деловања гласи: унапређуј опште добро или ради у циљу што веће среће што већег броја људи. Када 
је поставио начело личне користи, задовољство као темељ друштвених односа и мерило морала, 
Бентам је јасно изразио погледе буржоазије која је преузела власт. Тежње буржоазије за 
задовољством и профитом он је морао нужно поставити као општи интерес. Буржоаске друштвене 
интересе Бентам је покушао да идентификује са интересима друштва у целини. Бентам  не сумња у то 
да је корист индивидуалних власника истовремено и општа корист. Зато су Бентамова дела очигледно 
оправдање приватног власништва и буржоаског напретка. Он се изјашњава против колективизације. 
За Бентама је сиромаштво перманентног карактера, вечито, јер је оно постојало још у првобитном 
стању човечанства, па све до данас. Сем тога и сиромашни људи имају корист од повећања богатства 
богатих. Радним људима треба забранити право на самоактивност. Маркс је назвао Бентама генијем у  
буржоаској  глупости. Бентам заговара економски либерализам и каже да је штетно да се држава 
меша у економски живот. Ограничавање конкуренције значило би онемогућавање да се у економији 
постигну најбољи резултати. Функција државе није да повећава богатства и ствара капитал, него да 
осигура власништво стечених богатстава. Дакле, држава треба да испуни своју правну функцију, а да 
економску сведе на минимум. 
 
РАЗВИЈЕНИ ЛИБЕРАЛИЗАМ : ЏОН СТЈУАРТ МИЛ (1806-1873) 

Мил је један  водећих енглеских интелектуалаца деветнаестог века. Његов отац је био чувени 
филозоф утзилитаризма Џејмс Мил, који је веома рано почео да се бави синовљевим образовањем, 
тако да не чуди да је Џон био један од највећих ерудита 19. века, који је једнако добро познавао и 
природне и друштвене науке. Иза њега су остала бројна утицајна дела из логике, економије и 
политичке теорије: „Систем логике“ „,Начела политике економије“, „Потчињеност жена“, али и два 
дела која данас изазивају посебну пажњу и која су посебно важна у области политичке теорије: „О 
слободи“ и „Разматрања о представничкој влади“. 

 Ова два последња дела посебно носе печат његовог либералног духа усмереног на очување 
слободе појединца од свих видова угрожавања и угњетавања од стране власти, јавног мњења и других 
појединаца. Основ Миловог размишљања о појединцу, друштву и држави налази се у идеји напретка. 
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Напредак у идеји, знању и мишљењу је пресудан за друштво и основни услов друштвеног напретка. 
А интелектуални и друштвени напредак су могући само услободи. Тако максимална слобода 
појединца постаје нужан предуслов напретка, уз услов да не ремети слободу другог. У одбрани 
слободе појединца Мил полази од идеје да друштво нема никаквог права да утиче на појединца. 
Сваки појединац је најбољи судија сопственог интереса, добробити и среће и има апсолутну слободу 
да сам одређује сопствене циљеве у животу и следи их. Људи као појединци или цело човечанство 
могу само у једном случају да се умешају у слободу појединца - да би заштитили себе. Такође, 
употреба силе над појединцем, а против његове воље оправдана је само онда када треба спречити да 
се другима нанесе зло. Што се тиче места и улоге државе, настојећи да одреди границе деловања 
власти, Мил утврђује начело општег карактера: немешање власти у деловање појединца. Њега Мил 
заснива на либералној идеји слободе појединца, ограничене једнаком слободом других. Слобода 
појединца обухвата пре свега унутрашњу свест, односно слободу савести у најширем смислу, 
слободу мисли и осећања и слободу да човек своје мисли  објављује и износи пред јавност, докле год 
то не погађа интересе других или их погађа само морално. Свако одступање од овог правила је лоше, 
јер када се држава меша у деловање појединца она тиме ограничава и његово коришћење моралних и 
интелектуалних способности, тј. његов интелектуални развитак а он је услов друштвеног развитка. 
Неслобода појединца проузрокована свеопштим уплитањем државе у крајњој линији отвара пут ка 
деспотизму. Међутим, иако је заштита примарна улога државе, она не може бити и једина. Зато Мил 
уводи изузетке од општег начела државног немешања који уједно представљају и његово одступање 
од класичног либерализма. Тако Мил проширује функције државе на обезбеђење општег образовања, 
уређивање дечијег рада, осигурање помоћи сиромашнима, као и на на пример, улагање у научна 
истраживања која због мале профитабилности недовољно мотивишу приватне капиталисте, или пак 
законско подупирање радничких захтева за смањењем броја  радних сати. Лоша страна овога је у 
томе што држава ширењем својих функција увећава своју моћ и тиме прети да угрози слободу 
појединца. Поред тога, долази и до преоптерећености државе, тако да ће оне функције које се не тичу 
ње непосредно лошије обављати. Из овога Мил изводи идеју о потреби добровољног учествовања у 
пословима заједнице и децентрализације власти. Зато влада део послова који се тичу локалног 
становништва треба да пребаци на локалне органе истовремено контролишући њихов рад. Дакле, 
децентрализација је важна не само ради ефикасније владавине, већ и за слободу појединца. Зато су 
децентрализација и локална самоуправа услов сваке стварне демократије. Мил је био оријентисан ка 
развоју демократије и његово дело представља спој либерализма и демократије, тзв. социјални 
либерализам у смислу прихватања унутар либерализма демократског заснивања власти, али и 
обезбеђивања да се власт не претвори у доминацију необразоване већине. Основни став овог 
реформисаног или социјалног либерализма 19. века је покушај да се пронађе нека врста компромиса 
са радничком класом и да се либерална доктрина прилагоди новим условима, што је подразумевало 
одређену прерасподелу у корист сиромашних слојева и подршку радничком законодавству. 

Овде Мил одступа од начела класичног либерализма по коме иста начела важе и за 
производњу и за расподелу добара. Тако Мил каже да је за разлику од производње којом владају 
тржишни принципи слободне размене у које не треба друштвено интервенисати, расподела ствар 
друштвеног избора. Тиме је Мил либералну традицију упутио у правцу социјалног либерализма а 
касније и концепцију државе благостања. 

Демократија као начин конституисања власти није само средство против узурпације власти, 
него и средство саморазвоја личности и напретка друштва. Али и она има своје границе. Општа 
опасност у вези са њом је тиранија већине коју Мил дефинише као превласт просечности над 
духовном и моралном изузетношћу, која прети поништавањем сваке индивидуалности. Таква 
тиранија у виду тираније јавног мњења је инхерентна демократији и њу је могуће само умањити, али 
не и у потпуности уклонити. Тиранију већине Мил посматра као политичку превласт пуке нумеричке 
већине, залажући се за пропорционално представљање и заштиту мањина.Милов значај се види и на 
пољу логичке теорије. Критикујући силогистичко закључивање класичне логике, Мил тврди да се 
закључивање не одвија ни са општег на посебно, ни са посебног на опште, већ са посебног на 
посебно. Такав облик закључивања назвао је индукцијом. Сматрао је да ће се оно што се догађа у 
прошлостии и садашњости, догађати на исти начин и у будућности. То је униформисаност природе 
коју видимо из искуства. Мил се сврстава у позитивисте због свог схватања филозофије као 
дисциплине која се мора строго држати чињеничног и проверивог. У „Манифесту либерализма“ Мил 
говори о природи и граници власти коју друштво може извршити на појединце. Важно је да се власт 
ограничи чак и онда када је влада орган целог народа, јер народ може угњетавати један свој део. Као 
што су се људи пре тога бојали тираније једног, тако се сада још више боје тираније већине. 
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Међутим, није довољно да се народ одбрани само од власти, већ се треба одбранити и од владајућег 
начина мишљења, односно од наметања мишљења већине свима који не мисле на исти начин. Ипак 
постоји граница преко које се не сме прећи, а то је да се јавно мњење не меша у независност друштва 
које жели да напредује. Што се тиче права гласа, Мил сматра да оно треба да буде опште, односно да 
га имају сви они који су за то способни, односно довољно образовани. Мил се залаже за плурални 
вотум, тј. да се гласови оних који су за то способни, односно довољно образовани, што значи  да се 
гласови оних који су интелектуално супериорнији вреднују више од других. Али, свакоме треба 
омогућити стицање знања,  а самим тим и добијање плуралног вотума. 

У савременим верзијама овој теоријској оријентацији припадају и  такозване теорије  игара и 
социологија Џорџа Хоманса (1910-1989).  Теоретичари овог правца покушавају да  развију низ тема 
које почивају на  основној претпоставци да се  друштво може  објаснити само ако се крене од 
рационалних мотива и циљева  појединаца у осмишљавању свакодневних делања.  

Једна од најконтроверзнијих тема  у оквиру утилитарно-рационалистичке теоријске 
оријентације је свакако теорија позната као микро-макро проблем који се састоји у томе да  
припадници утилитарне теорије друштво посматрају као резултат акције  појединаца  на микронивоу, 
али узајамност тих појединачних акција, ипак на крају резултира макроструктурама, као на пример 
институционалним поретком. Као и већина микроинтеракционистичих теоретичара и утилитаристи 
су се супротстављали холистичким концептима који су хтели да обухвате целину, па се од система 
није могао уочити појединац  и његови циљеви, мотиви и могућности избора.  Зато је, рецимо, 
теорија рационалног избора добила већи број присталица, и то како међу марксистичким, тако и међу 
немарксистичким друштвеним теоретичарима. 

Новије и софистицираније верзије микросоциолошког редукционизма најчешће своје корене 
вуку из непсихолошких (за разлику од Хомансовог, тј. скинеровског бихејвиоризма) и 
неиндивидуалистичких социолошких традиција, попут когнитивне социологије, социолингвистике, 
симболичког интеракционизма и етнометодологије. Њихов фокус је на интеракцијама, ситуацијама   
интеракције. Најчешће се занемарује индивидуално понашање које се наглашава код класичних 
микроредукционистичких теорија. Ово становиште је данас изузетно популарно и има добре и лоше 
стране. Добра страна ових приступа је што признају важна својства система интеракције и њихову 
несводљивост. Лоша страна је истицање неке врсте “микродиркемовског” аргумента по којем су 
системи интеракције нека врста друштвене реалности своје врсте. На тај начин макродинамика бива 
објашњена преко ситуационе и контекстуалне динамике интеракција. 

Џорџ Хоманс сматра да социологија треба да одустане од апстрактних концептуалних 
формулација друштвеног система и да проучава појединце и њихове интеракције и конкретне 
друштвене групе које појединци у тој интеракцији стварају. 

Ипак, ове теорије губе из вида глобалне друштвене системе и структуре, које условљавају 
садржај и карактер различитих друштвених стања  и збивања, која као подстицаји утичу на 
друштвено понашање појединаца и група. Зато су ове теорије своје место у већој мери нашле у 
економији, политичким наукама и делимично у социјалној психологији у односу на социологију. 

 
МЕТОДОЛОГИЈА, СОЦИОЛОШКИ МЕТОД  
И ОСНОВНЕ СОЦИОЛОШКЕ ПАРАЛЕЛЕ 

 
МЕТОДОЛОГИЈА 

Предмет методологије је примена исправних облика мишљења у сазнајној пракси (научној и 
ненаучној). Етимолошки гледано, реч метода је реч грчког порекла и она дословно означава пут, а у 
логици значи пут, начин до налажења сазнања. Метода, према томе, није неки случајни, већ увек 
намерни, вољни поступак.  

Методологија представља грану логике која се бави исправношћу примене  научних метода у 
појединачним наукама, што значи да постоје општа логичко-методолошка правила која се морају 
познавати пре него што се  примени  неки конкретан научни метод. С обзиром на то да су у питању 
општа логичко-методолошка правила она важе  подједнако за све науке.  Специфичност научне 
методе , за разлику од других метода (нпр. прераде нечега, васпитних метода и др.) одражава се у 
томе што је  циљ  њене примене стицање сазнања или сазнавање истине. 

Методологија се дефинише као нормативна наука, и овакво одређење заснива се на сазнању 
да су њен предмет проверена научна истраживачка искуства и правила о стицању научног сазнања и 
о научном истраживању. Дакле, она утврђује интерпретацију и примену већ постојећих и увођење 
нових правила. 
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Методологија посебну пажњу поклања логичким, техничким, организацијским и 
стратегијским аспектима научног метода. Логички аспекти  обухватају сва правила која се односе на 
дефинисање појмова, формирање дефиниција, прављење класификација, извођење закључака и 
доказа, као и на поступке који су релевантни за  проверу хипотеза и теорија. Технички аспекти 
односе се на  коришћење свих оних посебних техника помоћу којих наука треба да дође до сазнања 
(анкета, посматрање, експеримент, интервју, коришћење статистике, поређење и др.).  
Организацијски аспекти односе се на она методолошка правила која подразумевају најоптималније 
организационе форме научног рада.  Стратегијски аспекти подразумевају постављање јасних 
дугорочних стратегијских циљева и практичних услова  за њихово остваривање. 

Поред  ових нормативних задатака, методологија има и своју критичку улогу која се састоји у 
указивању на границе науке и научног истраживања, као и на њене могуће заблуде. 

Методологија научног истраживања може се поделити у следеће методолошке области: 
1. Општа методологија (део логике који се бави методама сазнања – “садржајна логика”) 
2. Посебне методологије – методологије посебних научних области (нпр. методологија 

друштвених наука) 
3. Основне методологије – методологије појединачних наука (нпр. социолошка метода) 

СОЦИОЛОШКИ МЕТОД 
У социолошким истраживањима користе се бројне методе и технике, од којих су многе 

преузете из других научних дисциплина. Као што и у другим наукама метод мора бити саображен са 
предметом истраживања, тако је и у социологији, с тим да он мора водити рачуна о свим раније 
објашњеним специфичностима њеног предмета које га чине  јединственим, макар због његове 
сложености.  

У ствари, у методолошком, као и теоријско- садржинском смислу, социологија се прожима са 
осталим наукама. Због тога она користи методе скоро свих наука (психологије, историје, етнологије, 
статистике, итд.), а то посебно чине тзв. социолошке дисциплине, односно посебне социологије, које 
се детаљније баве неким посебним сферама друштвене стварности (нпр. социологија културе, 
социологија рада, социологија образовања, и др.).  

У деветнаестом веку, када социологија почиње да се развија, она, као и друге друштвене 
науке у том периоду, свој методолошки узор налази у природним наукама, које су већ доказале да 
могу да произведу знања са практичним позитивним последицама  у решавању људских проблема. 
Скоро у исто време, велики број друштвених теоретичара  сматра да  људима и друштву треба  
другачије приступити, на посебан методолошки начин, као и да проста примена метода природних 
наука у друштвеним наукама није могућа. Суштина овог спора који још увек траје, а у социологији је 
познат као спор око метода,  своди се на спор између оних који сматрају да је друштво могуће 
проучавати  као и било који предмет природних наука, углавном квантитативним методама и оних 
који сматрају да се друштву мора приступити једино путем квалитативних  метода разумевања, 
односно  разумевању значења које људи придају друштвеном свету и смислу свог постојања. Први се 
залажу за објашњење, а други за разумевање. Насупрот Веберу, који је остао доследан разумевајућој 
социологији, Диркем се сматра позитивистом у социологији. Диркем је сматрао да друштвене 
чињенице треба посматрати као ствари и тај његов приступ се највише огледа у делу „Самоубиство.“ 
Ипак Диркем у делу „Елементарни облици религијског живота“ користи функционалну анализу која 
се не може ограничити само на квантитативно мерење, што показује да  Диркем није био искључиво 
позитивиста. 

Плуралност метода (триангулација) представља покушај да се овај спор око метода у 
социологији превазиђе коришћењем и једних и других приступа, или проучавањем неке друштвене 
појаве коришћењем више  различитих метода. Предности плуралности метода су следеће: 
-  квалитативно истраживање се може користити за стварање хипотеза, а квантитативне метода за 
њихову проверу 
-  добија се потпунија представа друштвеног феномена који се проучава 
- квалитативна истраживања се често користе  да би се објаснило зашто су неке чињенице у 
статистичкој вези (корелацији). 

Поред ових, у социологији је присутна и веома дуга и утицајна критичка оријентација, која 
настоји да користи поступке који могу да доведу до друштвених промена и критичког преиспитивања 
традиционалних методолошких промена. У ове теоретичаре спада Маркс, а у новије време Рајт Милс. 

Истраживачки процес одвија се кроз: 
- дефинисање предмета који се истражује и то је почетни услов сваког истраживачког процеса. 
Најчешће се бирају оне појаве  које су мало истражене или у потпуности  неистражене, што не значи 
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да не треба проверавати и раније истражене појаве, и то из разлога што су дрштвене појаве по својој 
природи динамичне и променљиве; 
- процену прикупљеног материјала -  поступак који је неопходан да би се утврдило који су 
релевантни материјали на терену доступни за истраживање. То подразумева увид у све доступне и 
релевантне студије, да се истраживање не би свело на понављање већ истражених друштвених појава;  
- прецизирање проблема претпоставља јасно дефинисање радних хипотеза (претпоставки које 
сматрамо да  су истините и помоћу којих објашњавамо и тумачимо низ чињеница), које ће се 
проверавати у наредним процесима. Дефинисане хипотезе  морају се одредити тако да се односе на 
претходно прикупљене и изабране материјале. У проверавању постављених хипотеза оне ће  се често 
показати као нетачне, али то не утиче на њихов значај, јер у том случају упућују на неке нове 
хипотезе и начине за долажење до сазнања; 
- разраду плана истраживања која подразумева избор конкретних истраживачких техника за 
прикупљање података и зависи од предмета истраживања. Неким друштвеним појавама (нпр. 
сектама) не можемо приступити непосредним опажањем, а  истраживање мноштва друштвених 
појава није могуће експерименталном методом; 
- реализацију истраживања која значи конкретну примену претходно изабраних истраживачких 
техника за прикупљање података.  У току овог процеса може се десити да се покаже да изабране 
технике нису адекватне, па је неопходно да се замене адекватнијим; 
- анализу и тумачење резултата истраживања, што подразумева  утврђивање могућих корелација, 
односно повезаности међу појавама, узрочних веза међу њима или функционалних веза међу њима. 
Анализа података је мисаона активност уопштавања података и формирања одговора на питања 
садржана у хипотезама; то је провера хипотеза помоћу прикупљених података. Ова фаза претходи 
научном закључивању. На овај начин врши се провера постављених хипотеза. У овој фази  
истраживач треба да донесе закључак о појави која је била предмет истраживања. Уколико  се деси да 
закључак упућује на непотврђеност постављених хипотеза, тада непотврђене  хипотезе упућују на 
неке нове. 

Извештај о резултатима  истраживања  је крајњи резултат истраживања и представља целину 
новостечених и са њима повезаних научних сазнања о предмету и методама истраживања, исказан 
подобно за даље научно коришћење. Овај извештај је доступан јавности најчешће у форми  научних 
радова, студија о истраживању, публикација и др. чиме се отвара могућност за  његово критичко 
преиспитивање од стране шире друштвене заједнице. 
 

ИСТРАЖИВАЧКЕ ТЕХНИКЕ 
У социолошким истраживањима користе се бројне методе и технике, од којих су многе 

преузете из других научних дисциплина. Као што и у другим наукама метод мора бити саображен са 
предметом истраживања, тако је и у социологији, с тим да он мора водити рачуна о свим раније 
објашњеним специфичностима њеног предмета које га чине јединственим, макар због његове 
сложености. 

Ипак, најчешће коришћене методе у социолошким истраживањима су: посматрање, интервју 
и анкета, статистичка метода, експеримент, анализа садржаја, социометријски поступак, историјски,  
упоредни  метод, анализа случаја и биографски метод.    

1. Посматрање је најстарији и  један од најчешћих метода не само у социологији већ у науци 
уопште. То је систематизовано, научним циљевима и средствима усмерено прикупљање података 
кроз непосредно " чулно" опажање истраживача. Сматра се да неку појаву најбоље можемо спознати 
не само кроз секундарне информације него и кроз директну њену перцепцију, тј. примарно искуство 
које добијамо опажањем. Метода посматрања користи се на два начина: без учествовања и 
посматрање са учествовањем. Први тип посматрања се практикује ради ближег упознавања са 
друштвеним феноменом, али без актерског укључивања истраживача. Посматрање са учествовањем 
подразумева укључивање истраживача у активни живот (или процес), како би се он  изнутра удубио 
у појаву. То су радили чувени антрополози који су проучавали живот примитивних племена (тако је, 
нпр., истражујући живот индијанских племена амерички истраживач Морган био адоптиран у племе 
Сенека).  

2. Разговор и анкета (интервју и упитник) су, такође, веома често  коришћене методе, односно 
истраживачке технике. Њихов смисао је пре свега да се кроз постављање систематизованих питања 
дође до потпуније слике о некој појави. У анкети се то ради преко писаног упитника који се 
испитаницима доставља непосредно, поштанским или неким другим путем, у коме су формулисана 
питања на која он треба да одговори. У том смислу анкете могу имати и карактер квантитативног 
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истраживања. Питања могу бити тако постављена да испитаник даје сам одговоре (отворена анкета), 
али се често користе и упитници са понуђеним алтернативама (затворена анкета), тј. спектром 
могућих одговора од којих он бира најадекватнији или дописује неки други, а често се користи и 
анкета мешовитог типа  која подразумева комбинацију отворених и затворених питања. С друге 
стране, разговор (или интервју) подразумева усмено постављање питања и усмеравање разговора на 
проблем који се жели истражити. Истраживачи прилагођавају разговор и питања према разним 
критеријумима (културном нивоу, врсти питања, стручности), а често комбинују ту врсту разговора 
са анкетним   испитивањем преко писаних упитника. У оба  случаја јављају се проблеми величине и 
репрезентативности узорка, односно броја анкетираних или интервјуисаних лица. Сматра се да метод 
тзв. случајног узорка обезбеђује потребну репрезентативност јер сваки члан испитиване популације 
има исту вероватноћу да ће бити изабран у узорак.    

3. Статистичка метода је у социологији почела да се примењује, пре свега, преко психологије. 
Пошто се многе друштвене појаве могу најконкретније изразити статистичким систематизацијама то 
су се ове почеле све масовније користити у социологији; посебно што у обради анкетних података 
социологија мора да користи и неке статистичке инструменте и појмове. Статистичка анализа може 
много да помогне у  у социолошким истраживањима, али никад не може да  замени добру 
квалитативну анализу с којом увек мора бити комбинована.    Као пример једног од најпознатијих и и 
највреднијих истраживања које је засновано на коришћењу статистичке методе је Диркемово 
„Самоубиство.“  

4. Експеримент у социологији је метод којим се проверава дејство неког чиниоца на средину, 
групу, колектив или појединца. С обзиром на то да експеримент представља намерно изазивање неке 
појаве и мењање услова у којима се нека појава јавља јасна су, пре свега етичка ограничења ове 
технике у друштвеним наукама, а самим тим и у социологији. Суштина ове методе је да се изаберу 
две групе (колико год је могуће изједначене по релевантним обележјима), а затим да се једна 
(експериментална група) изложи дејству чиниоца који се испитује, док се друга група поштеди тог 
дејства, након чега се  упоређују обе групе како би се уочиле последице дејства тог чиниоца на 
експерименталну групу. Тешкоћа ове методе у социологији је што се може применити само на мањем 
броју појава (не може се, на пример, симулирати ситуација рата, револуције и сл). Осим тога, 
слабости овог метода долазе до изражаја и увек када чланови експерименталне групе знају да су 
опсервирани па могу испољити неприродно, односно неаутентично понашање.    
 5. Анализа садржаја је метод истраживања медијских текстова, материјала, различитих 
докумената, словних, звучних или сликовних записа и других облика усменог или писменог општења 
међу људима. Њен циљ је да опише садржај појединих облика комуникације, да га класификује и да 
га, довођењем у везу са социо-демографским, биографским, културним и другим обележјима аутора 
документа, као и оних којима су они намењени, објасни или разуме у контексту времена и простора у 
коме је настао и био у употреби, као и да проникне у његова значења и смисао који има за оне који га 
производе и оне којима је намењен. Ова истраживачка техника може бити  коришћена за различите 
потребе, као што су  анализа школских уџбеника ради утврђивања потребе за евентуалним променама 
или нпр. за  утврђивање правих намера  политичара путем анализе садржаја њихових говора или 
писама. Ова  техника све више се користи за изучавање средстава масовног комуницирања и 
неопходан  је истраживачки метод за свако комплексније проучавање друштвених појава. 

6. Социометријски поступак (социометрија) је  техника помоћу које се, на једноставан начин, 
графички може приказати комплетна структура односа једне групе.  Творац ове методе Јакоб 
Морено, сматрао је да социологија треба да се бави са две врсте проучавања и то: екологијом 
(проучавање односа  човека  и друштва према природи) и социометријом (проучавање  међусобних 
релација људи у друштвеним групама).   Ову технику данас користе  у подједнакој мери и 
социологија и социјална психологија јер су подручје њене примене најчешће мале и средње 
друштвене групе. Инструменти социометријске технике су социометријски тестови и они утврђују 
позитивне или негативне и обостране или једностране релације између појединаца у друштвеним 
групама. 
 7. Историјски метод   - с обзиром на то да су социологија и историја као друштвене науке 
тесно повезане социологија често користи историјске изворе и обрнуто. Како су друштвене појаве 
битно одређене својим историјским карактером, коришћење историјског метода је  некад  неопходно 
у социолошким истраживањима.  Под историјским изворима подразумевају се  сви материјални и 
физички остаци, усмена и духовна наслеђа (обичаји, легенде, предања  и др.) и писана материјална 
грађа (рукописи, натписи, белешке и др.). Класификацију историјских извора можемо направити и 
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према томе да ли се односе на непосредне учеснике одређених догађаја (примарни историјски  
извори) или  су добијени посредним путем (секундарни историјски  извори). 
 8. Упоредни метод или  компаративна анализа  је добра замена за утврђивање узрочних веза 
међу појавама због ограничености примене експеримента у друштвеним наукама. Овај метод је био 
веома често коришћен  од стране Вебера и Диркема. Упоредним методом се на систематски начин 
утврђују сличности и разлике међу појединим појавама. Код ове врсте технике први корак је што 
систематскије проучавање појава које се јављају у бројним и различитим облицима – описивање, 
објашњавање њихових веза. Основни недостаци ове технике су  могуће стварање уверења да су 
сопствена култура и друштво бољи од других и  недостатак адекватне грађе за поређење. 
 9. Анализа случаја је квалитативна анализа са основним циљем да  сачува аутентичност, 
односно јединственост и целину објекта проучавања. Случај у овом смислу може да се односи како 
на појединце и друштвене групе, тако и на глобална друштва и социокултурне целине. 
 10. Биографски метод подразумева коришћење биографија као основних извора података и 
специфичан је за друштвене науке. Биографски материјал могу бити личне ствари, писма, 
фотографије, документи, аутобиографије и слично. 

Свака од наведених метода има своје недостатке и ограничења, због чега се од искусног 
истраживача очекује да направи најбољу комбинацију примењивих метода.  

 
ДРУШТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МОЋ, ВЛАСТ И СОЦИЈАЛНА 

КОНТРОЛА 
 
ДРУШТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Готово сви социолози функционалистичке оријентације, почев од Конта, преко Диркема до 
Парсонса, придавали су  друштвеним институцијама кључни значај за разумевање људског друштва. 
Диркем и његови следбеници су институције одредили као централно подручје њеног предмета 
истраживања. Они су друштвене институције схватили као скуп установљених радњи и мисли које 
појединац пред собом налази и које му се намећу. Ово одређење друштвених институција у 
функционалистичкој социологији углавном важи и данас. Пошто институције обликују мишљења, 
осећања и деловања појединаца оне су за функционалисте главни механизам функционисања и 
одржавања сваког глобалног друштвеног система.  

Многи социолози других теоријских оријентација сматрају да је функционалистичко 
одређење институција прешироко и да је њихова улога пренаглашена. Они углавном своде 
институције на установљен начин деловања, али не и мишљења и осећања појединаца.  

Друштвене институције су, поред друштвених група, основне јединице друштвеног система. 
У друштвеним групама се непосредно повезује деловање и понашање појединаца, а у институцијама 
се друштвено деловање установљава као трајан и стандардизован процес којим се задовољавају 
одговарајуће друштвене потребе. Сам  појам институције увек је повезан са појмом друштвене норме 
и  друштвене регулације, што значи да су институције везе и правила понашања у међусобним 
људским интеракцијама и везане су за обављање неких конкретних задатака. Смисао је да свака 
институција има своје ингеренције. Институционална структура постоји због ефикаснијег 
функционисања у правцу управљања читавим друштвеним животом. С обзиром на то да друштвена 
делања покрећу потребе и интереси, институције им дају  друштвено прихватљиву форму,  преко 
регулативних механизама (норми) који су за неко друштво у одређеном периоду прихватљиви. Зато 
можемо рећи да  институције  ограничавају и контролишу друштвена делања, односно остваривање 
постављених циљева,  интереса и потреба. Да би сви људи  постигли своје циљеве,  потребно је  да 
делују на два нивоа: на првом нивоу се установљавају институције тј. правила на основу којих бирају  
врсту делања за постизање својих циљева, док други ниво представља поступање у оквиру тих 
правила, односно доношење одлука. 

Порекло друштвених институција видимо  у  томе   што људско понашање тежи навикавању  
што значи да било која делатност која се често понавља  уобличава се у образац, чиме се сужава 
избор. Иако ово сужавање избора може деловати као ограничавање слободе, оно представља основни 
и темељни принцип инститционализације друштва и његове друштвене структуре. Сам појам 
инститционализације друштва  представља одређивање јасних и прихватљивих  понашања, мишљења 
и осећања која други препознају као заједничка. 

Свако савремено друштво састављено је из широке мреже друштвених институција. Та мрежа 
се непосредно шири како се друштво развија и настају нове друштвене потребе које треба 
задовољавати. Друштвене институције, односно институције, могу се класификовати по различитим 
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критеријумима, међутим најважнија је њихова подела према садржају функција које врше у друштву. 
У том смислу институције се деле према основним функционалним подручјима глобалног 
друштвеног система на социјалне, привредне, политичке и културне.  

Друга битна подела друштвених институција је према начину укључивања људи у њих. Према 
овом критеријуму институције се најчешће деле на добровољне и принудне. Добровољне 
институције, које се често називају удружењима или асоцијацијама, заснивају се на слободном 
укључивању појединаца у њих, непринудној подели улога и правилима уважавања консензуса без 
пратећих санкција. Принудне институције, односно институције, темеље се на нужном укључивању 
људи, несамосталној подели улога и правилима безусловног поштовања иза којих стоје друштвене 
санкције.  
 Имајући у виду чињеницу да  друштво не чине појединци као биолошка или психолошка 
бића, већ као носиоци друштвених улога и друштвених положаја, јасно је да се  без њих не може 
замислити процес институционализације друштва  што подразумева постојање друштвене структуре. 
Под друштвеном структуром подразумевамо сваки релативно трајни међуоднос између делова 
друштва. Састоји се од мреже невидљивих веза и правила у оквирима институција које одређују 
људско понашање. Свака структура садржи бар три основна елемента: делове који је сачињавају и 
њихове карактеристике;  односе којима су ти елементи повезани и  размерно стабилну целину тих 
односа и границу коју та целина има према својој околини. Друштвени положај је одређени положај 
појединца у односу на друге припаднике друштвеног живота. Положај мајке, оца и детета основа је 
друштвене структуре породице. Положај свештеника, пријатеља, мушкарца, продаваца, купца, 
затвореника примери су положаја који се преклапају. Сваки положај садржи у себи низ културно 
одређених права и дужности. Културна очекивања или норме одређују какво се понашање очекује од 
носиоца положаја. Када трајни систем друштвених положаја и улога постоји зато да би се 
задовољили одређени друштвени циљеви, онда је реч о институцијама. Породица постоји ради 
продужења врсте, економија ради производње за задовољење људских потреба, политика ради 
осигурања заједничких добара итд. Свака од тих институција има своју структуру положаја и улога 
па се говори о структури породице, о економској структури, политичкој структури и др. Елементи 
сваке од тих структура налазе се у функционалном међуодносу. Статуси и улоге произвођача, 
потрошача и трговаца, којима је у основи систем власничких права, чине елементе економске 
структуре друштва. Та је економска структура својом функцијом производње за задовољавање 
људских потреба одвојена од осталих институционалних структура друштва. Економска структура 
има своју границу с обзиром на породичну или политичку структуру које чине околину економске 
структуре. 

Појам друштвене улоге потиче из позоришта где означава типизирани лик са типизираним 
понашањем. Друштвене улоге и положаји  нису произвољни  у смислу да појединци могу посредно 
или непосредно да утичу на садржај и смисао очекиваних понашања – улога. Зато друштвене улоге 
можемо дефинисати као типичне облике нормативно регулисаних понашања у складу са 
очекивањима других. С обзиром на то да сваки појединац у друштву има мноштво улога, у 
социологији  говоримо о комплексима друштвених улога. Због тога што су комплекси друштвених 
улога расподељени у разним зонама институција често долази до сукоба улога јер људи не успевају 
увек да јасно одреде различите контексте у којима се очекују и различите улоге. 

Друштвене положаје можемо дефинисати као места која појединци и друштвене групе 
заузимају у  оквиру друштвених односа за која се везују одређене способности, утицаји, друштвена 
моћ, углед и   материјално богатство. С обзиром на то да је сваки друштвени положај повезан са 
одређеним  очекиваним понашањима, то се од појединаца и друштвених група очекује да се понашају 
у складу са друштвеном улогом која је везана за тај положај. 

У социологији разликујемо две основне врсте друштвених положаја: приписане и стечене. 
Приписани друштвени положаји се стичу током живота и могу да се односе на положаје стечене по 
основу неједнакости  (полу, старости), док  се стечени друштвени положаји односе на породично 
стечене положаје, титуле, наследства или стечене сталешке положаје. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

У социологији,  под организацијом подразумевамо друштвено колективно тело настало ради 
остваривања одређених циљева; релативно устаљена и по неким начелима уређена група особа 
окупљених око неког социјалног, политичког, културног или другог програма.  Појам организације у 
социологију су увели Огист Конт  и Херберт Спенсер према којима је кохезија групе одређена 
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заједничким деловањем чланова посредством организоване структуре. Сарадња и координација 
главни су конститутивни елементи организације.  

Иако су појам институције и појам организације блиски, између њих постоје битне разлике. 
Свака институција није истовремено и организација, али свака организација мора имати неку 
институционалну димензију.  Историјски гледано, друштвене институције, по правилу доста су 
старије од организација. Такође, за разлику од организација, у друштвеним институцијама  није 
нужно постојање хијерархијских и формалних принципа структурирања. У савременим 
индустријским друштвима организације имају далеко значајнију улогу у свакодневном животу у 
односу на традиционална  и древна друштва.  

Битна одлика организација огледа се у њиховој бирократизацији, која се везује за развијена, 
сложена друштва. За  Вебера бирократија означава: поделу рада у управној служби, редовно плаћен 
чиновнички посао, хијерархијску поделу послова и овлашћења, строго придржавање прописа, 
школоване и стручно компетентне службенике, те безличан однос према клијентима, тј. искључивање 
приватних, родбинских, пријатељских или политичких веза. Зато је бирократија најрационалнији и 
најделотворнији облик обављања управних послова у организацији и друштву. Иако упозорава да у 
стварности има много одступања од таква модела, Вебер истиче да бирократија историјски побеђује 
свуда где се појављује. Почеци бирократије назиру се још у старим царствима (Египат, Кина, Рим), 
али су у таквој власти превладавали лични односи, самовоља претпостављених, чиновници нису били 
посебно обучавани за службу, а користили су се материјалним повластицама и прибављали богатство 
што им је омогућило престанак рада у служби. Тек у модерним друштвима с тржишном и 
државнопланском привредом и најамним, редовно плаћеним радом, законском влашћу, државама с 
мрежом општекорисних јавних служби, масовном индустријском производњом и великим 
организацијама, бирократија постаје главни облик управљања без којег није могуће успоставити, 
одржавати и развијати битне функције државе и друштва. Истраживања су показала да је 
бирократски начин организовања прикладан и делотворан само до неке мере, никако у ситуацијама 
које захтевају брзо доношење одлука, честе промене и нова прилагођавања у раду, 
самоиницијативност људи, нова специјалистичка знања, а нарочито демократско одлучивање, 
суделовање и контролу власти. Такође, формални циљеви организације често су у раскораку с 
праксом, а то службенике ставља у амбивалентан положај (поштовати апстрактна правила или се 
приклонити групним и личним интересима у организацији). Као један од најважнијих  проблема 
бирократије Роберт Мертон наводи  немогућност и неспособност обучених и специјализованих 
чиновника да реше новонастале проблеме у промењеним околностима. Мертон даље наводи да  људи 
у свакодневној, рутинској чиновничкој пракси почињу да развијају специфичне тежње, антипатије и 
дискриминације. 

 
МОЋ, ВЛАСТ И СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА 

Mоћ у социологији,  представља могућност појединаца и група да наметну своју вољу 
другима; способност произвођења промена у друштвеном животу. Моћ подразумева власт, ауторитет, 
утицај, снагу.  

Многи социолози истичу да је Маркс дао главни подстицај за проучавање друштвене моћи. 
Према Веберовој дефиницији моћ је вероватност спровођења своје воље у неком друштвеном односу 
и упркос отпору других, без обзира на чему се та вероватност темељи.  Све касније дефиниције моћи 
углавном су понављање или интерпретације Веберовог схватања. Маркс и Вебер делили су слично 
схватање да је моћ увек константна  моћ владајуће класе или неке политичке партије. По другој 
концепцији моћ није константна и увек извесно у поседу  једне друштвене групе, класе или 
политичке партије, она може да расте или опада, као и да се прелива од једне до друге друштвене 
групе и мења своје облике. Овој концепцији припада схватање моћи Парсонса и Фукоа. 

Моћ је свеприсутна, распоређена у породицама, школама, болницама, подузећима и др. У 
свим друштвима моћ се темељи на изванредним способностима појединаца, располагању економским 
богатством, бројности неке групе и њеној супериорној организацији. Остварује се у различитим 
облицима, од голе присиле до суптилног психолошког утицаја. Моћ се може типизирати зависно од 
основа на којем почива, па се у складу са тим располаже ли носилац моћи средствима присиле, 
наградним фондом, стручним знањима или харизматским својствима могу разликовати присилна, 
наградна, стручна и референтна моћ (у којој се субјекти моћи поистовећују с њеним носиоцем: вођом, 
месијом и сл.). Политичка моћ установљена у облику државне власти у савременим либерално-
демократским друштвима настоји се уставно ограничити поделом власти и уставним гаранцијама 
темељних права и слобода. Злоупотребу моћи спречава и вишестраначје (које искључује 



 24 

концентрацију моћи), демократска јавност и слобода медија, који осигуравају отворену јавну 
расправу и критику владајућих. 

Власт представља специфичан облик моћи   који се огледа у политички утемељеном праву 
поседовања политичких, правних и економских моћи које омогућавају владавину и управљање. Власт 
подразумева друштвену структуру у којој постоји  однос надређености и подређености, при чему 
надређени имају институционалну (законску) могућност наметања властите воље подређенима. Власт 
се често изједначава с моћи, али власт је само један од облика изражавања моћи, а одређује ју њена 
политичка и правна институционализација; власт је институционализирана моћ (Вебер). У либералној 
традицији развија се свест о питању легитимности и легалности власти, односно њеном моралном и 
правном утемељењу. У савременој уставној држави власт, осим легитимно, треба бити утемељена и 
легално, према унапред прописаном поступку и законитости. С обзиром на легитимност, према 
Веберу постоје три типа власти: традиционална власт, у којој се покоравање дугује особи која влада 
према традиционалним правилима, харизматска власт, која се темељи на емоционалној преданости 
вођи који оправдава своју власт и она је схваћена као одраз надприродне вредности самог вође, и 
рационална  (рационално-законска) власт, која је карактеристична за уставну државу и темељи се на 
уверењу грађана у рационалност објективних правних правила и легитимност законски заснованих 
поредака. Легитимност власти почива на уверењима људи који јој се покоравају и зато је њена 
трајност релативна. Оног момента кад већина људи посумња у оправданост власти, било у законском, 
моралном, харизматском или неком другом смислу, легитимитет се урушава. Због тога што почива на 
безличним нормативним начелима, рационална власт, по Веберу искључује могућност харизматичног 
или било каквог личног уплитања  самовоље или слепе традиције у вршењу власти. 
 
СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА 

Интерес за социјалну контролу као друштвену чињеницу и феномен јавиo се у раним 
годинама настанка социологије и служиo је као инструмент разликовања традиционалних и модерних 
друштава у погледу успостављања и одржавања јединства друштва.  

Сва друштва, без обзира на степен њихове развијености, су у већем или мањем степену 
издиференцирана, што значи да је потребна одређена контрола свих сегмената друштва како би оно 
функционисало као целина. Механизми социјалне контроле  крећу се од репресивних облика  до 
префињених манипулативних механизама, којих појединци  често и нису свесни. 

Социјалну контролу углавном можемо поделити на две основне групе: социјална контрола 
која је под директним утицајем силе и других репресивних механизама и социјална контрола која се 
остварује путем вредносно-нормативних образаца који се прихватају као правила. 

Разликујемо три облика социјалне контроле: обичај и право, религија и васпитање. Сваки од 
њих има своја специфична средства и актере који је спроводе. У традиционалним друштвима највише 
су заступљени обичаји са снагом закона и религија, а у развијеним и савременим друштвима ови 
облици социјалне контроле замењени су правом.  

У савременим друштвима све су заступљенији  манипулативни, нерепресивни  механизми 
социјалне контроле који су мање видљиви и појединци их често доживаљавају као добровољне. 
Таквим  облицима социјалне контроле припадају школство, разне статистике, масовни медији итд. 

Девијантност је понашање које преко прихватљиве мере одступа од норми које већина 
чланова групе или друштва прихвата. Такво се понашање најчешће негативно вреднује и изазива 
непријатељске реакције. Мада о девијантности обично мислимо као о социјалном проблему, као о  
потенцијалној опасности за друштво, такво понашање може имати и позитивне функције за целину 
друштва. 

Велики допринос и подстицај за изучавање девијантности дао је Диркем, који је  својим делом 
„Самоубиство“  указао на то како патолошки облици екстремног индивидуализма или екстремног 
алтруизма  могу да поремете друштвену солидарност или интеграцију. 

Усмеравањем пажње на девијантност група оснажује себе. Заједнички непријатељ подстиче 
групне осећаје и учвршћује групну солидарност. Девијантност може бити и катализатор промене. 
Закони и норме нису савршени и подложни су  промени. Сваки пут кад неко прекрши закон или 
норму, он  истовремено оспорава тај закон или норму. Према томе неки облици девијантности служе 
као упозорење на друштвене проблеме. 

Сва друштва познају неке механизме социјалне контроле својих чланова, а категорије 
нормалности и девијантности  се у одређеној мери разликују и кроз историју мењају. Нешто што се 
раније сматрало девијантним данас може бити нормално и обрнуто, или нешто што је у неком 
друштву нормално, у другом друштву може се сматрати девијантним. 
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КРИТИЧКА СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА 

 
ПОКРЕТАЧКА СИЛА И  ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА 

Могућности, контексте и обиме којима људи располажу за испољавање покретачке силе 
обликује структурално условљавање  (Арчер).  Структурално условљавање је  процес посредовања 
који се најбоље може разумети као објективни утицај који обликује обрасце деловња и чиниоцима 
пружа  усмерено, стратешко вођство. Људи реагују на посредничке ситуације јер оне одређују разне 
правце људског деловања пружајући им разлоге за деловање. Међутим, и у ситуацијама када 
поступамо слободно и рационално, резултат је ретко када онакав какав смо планирали или очекивали, 
и то се односи како на појединце, тако и на колективно деловање. Рационално деловање нужно 
изискује слободну вољу, али је слабост воље у односу на слободу воље, пре правило него изузетак.   
Људи у себи носе потенцијал да поступају слободно и рационално, индивидуално и колективно, али 
то ретко чине. Чак и када поступају слободно и рационално, обично свом структуралном 
условљавању не дозвољавају да дође до изражаја и зато људски поступци имају непланиране 
последице, а свет толику динамику и сложеност. Иако покретачка сила опстаје, слабост воље је 
разводњава, обликује структурално условљавање и у нашој постмодернистичкој култури све је  
нестабилнија. 

Баскар прави разлику између три онтолошка слоја. Он сматра да се природни и друштвени 
светови не састоје само од (стварних) збивања и (емпиријских) доживљаја, већ и од темељних 
(стварних) механизама који су непроменљиви. Предмети  социолошког интересовања, као што су 
друштвене структуре, попут предмета којима се баве природне науке недокучиви су и зато подложни 
теоретисању. Међутим, за разлику од многих предмета којима се природне науке баве,  испољавају се 
само у отвореним системима (системима који не садрже непроменљиве емпиријске реалности). Зато  
у социологији критеријум за рационално потврђивање или одбацивање њених теорија не сме да 
садржи у себи ни мало предвиђања, већ мора садржати детаљна објашњења. 

Арчерова издваја три аспекта структуралног условљавања: стицај околности, утврђени 
интерес и могући исход. Под стицајем околности подразумевамо чињеницу да људи већ самим 
својим рођењем постају део друштвених структура и односних симетрија које утичу на њихове 
способности, а самим тим и на прилике у животу. Стицај околности у којима се особа налази одређује 
њене утврђене интересе (облике поступања или понашања који особи помажу да повећа шансе за 
успех у животу).  Утврђени интереси нису субјективистички феномен, пре би се могло рећи да 
спадају у објектива обележја ситуације. Могући исход обезбеђује посредни механизам на основу ког 
утврђени интереси у спрези са структуралним околностима у друштву могу боље одредити 
размишљање и поступање особе. Одређено поступање, као одговор на структурално утврђене 
покретачке околности, може са собом донети награде или губитке ( у смислу стицања или  или 
смањивања неких права  или аутономије и слободе поступања).  

 
КРИТИЧКА ТЕОРИЈА, ХАБЕРМАС И АНАЛИТИЧКИ ОКВИР 

Крајњи циљ Хабермасових настојања  је да направи синтезу између модела у којима се износе 
аргументи у корист покретачкој сили и оних у којима се износе аргументи у прилог структури. Иако 
је за таквом синтезом трагао покушавајући да реконструише Марсксов историјски материјализам, од 
Маркса, а самим тим и од Вебера, одступио је одбацујући оно за шта верује да је у ствари 
подјармљивање интеракције од стране рада и тврдећи да то омета социолошко посматрање 
савременог друштва и да уништава сваку могућност реконструкције пројекта људске еманципације. 

Из Хабермасове претпоставке о универзалном узроку проистекао је његов концепт 
рационалности. Он инсистира на томе да се узрок више не може сматрати питањем односа између 
субјекта и објекта у филозофији размишљања и уместо тога сматра да узрок потиче од  односа  
између субјекта и субјекта у комуникативном деловњу. То што се људи служе одређеним језиком 
показује да желе да разумеју једни  друге и да буду сложни, нарочито у контексту  у коме сви могу 
дати свој допринос и у коме сви имају једнаке могућности за то. Комуникативно деловање увек 
претходи стратешком деловању. Разлика између ове две врсте деловања састоји се у томе  што је 
комуникативно деловање орјентисано ка  деловању које води разумевању, док је  стратешко деловање 
орјентисано ка успеху. 

Хабермас, по угледу на Парсонса,  тврди да друштво не треба схватити само као смисаоно 
станиште његових чланова, већ као систем који регулише сам себе и који се састоји од подсистема 
који се мењају у зависности од потреба специфичних функционалних процеса. Зато је неопходно да 
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постоји и систем и друштвена интеграција. Хабермас је направио разлику између економије и 
државе, од којих се састоји систем, и приватних и јавних сфера. По њему језгро приватне сфере је 
породица, а јавне сфере су индустрија културе, штампе и медија.  Према системској теорији друштва 
те сфере  су сачињене од четири  узајамно зависних подсистема, па тако економија ствара новац, 
држава моћ, приватна сфера преданост, а јавна сфера утицај. Подсистеми међусобно тргују тим 
производима или медијима, али средства којима они располажу немају исти капацитет. 

 За објашњење неких општих и специфичних феномена у вези са спортом Грејам Скемблер  
послужио се моделом слагалице. За концепт овог модела може се рећи да садржи три аспекта. Први, 
који  можемо назвати „најбоља претпоставка“ бави се свеукупном сликом о динамичном, сложеном и 
веома  диференцираном свету у коме живимо. Други аспект састоји се из низа модела уграђених у 
терминима  логика, односи и фигурације и сваки од њих садржи делић слагалице. Као трећи аспект 
можемо означити процес дијалектичког резоновања на основу којег смисао целокупне слике 
уобличава примену модела, а примена модела уобличава смисао целокупне слике. Једна од добрих 
страна модела слагалице  је то што омогућује да се исто подручје сагледа  са више страна. За модел се 
каже да је категоричан када су логика и с њом повезани односи најодговорнији за феномен у датој 
фигурацији. Изведен модел подразумева да има споредну улогу у односу на логику и с њом повезане 
односе,  а случајан је када главну улогу  добије стицајем околности. 

Пројс је 2003. године идентификовао четири фазе у историји савремених олимпијских игара. 
Прва фаза, од 1896. до 1968. године била је обележена сталним финансијским проблемима и потрагом 
за новим изворима финансирања.  У другој фази, од 1969. до 1980. године игре су биле финансиране 
из државних каса земаља домаћина. У трећој фази, од 1981. до 1996. године велики део финансирања 
олимпијада заснивао се на приватном капиталу. У четвртој, последњој фази,  коју је Пројс датирао од 
1997. до 2008. године финансирање је мешовито, развијени су дугорочни односи између 
Међународног олипијског комитета и  спонзора и телевизијских мрежа. Олимпијаде које су 
одржаване у току трајања друге, треће и четврте фазе (у ери глобалног, дезорганизованог 
капитализма), биле су одраз разних политичких циљева  градова и држава домаћина, као што су да се 
представе свету у новом, бољем светлу; као добар изговор за потпуно преуређење града;  израз жеље 
за промоцијом политичког система, промоције туризма или тежње за привлачењем великих 
инвестиција. 

Постоји опште уверење да је савремена олимпијада крајње комерцијализован и одређен 
правилима, иако стратешки  улепшан догађај сврсисходном, али  лажном легендом о олимпијском 
духу. Са аспекта фигурације олимпијаде,  из угла патријархалне логике и односа међу половима, 
приметно је да су у Сиднеју у 73% дисциплина  одржана такмичења и у женској и у мушкој 
конкуренцији. Овај однос био је најбољи у историји савремене олимпијаде, али је то још увек 
незнатан напредак у односу на снажну владавину мушкараца. У прилог овоме говори и податак да 
још увек ниједна жена није била председница МОК-а, као и да их међу члановима МОК-а има веома 
мало.   

Савремене олимпијске игре настајале су током  периода либералног, организованог и 
дезорганизованог капитализма у коме делује да је природно  да класни и налогодавни односи путем 
производних механизама утичу на догађаје у складу са  старијом патријархалном логиком и односима 
међу половима. Треба нагласити да чињеница да су освајачи медаља на савременим олимпијким 
играма  углавном из Европе и Северне Америке указује  на постојање неке врсте културолошког 
империјализма. Постоји много доказа да у Аустралији спортисте аборџинског порекла ометају исти 
они расни системи, поступци и стереотипи који ометају и друге аспекте њиховог живота. 

С обзиром на то да је бављење спортом у периодима који су претходили садашњем било 
обележено комуникативним деловањем и сарадњом, погрешно би било рећи да је у последњих 
тридесет година бављење спортом   окупирано новцем, под плаштом економије, потврђено силом у 
лику државе, као и да је временом постало пример  стратешког деловања и раздора повезаног са 
рационализацијом система. Комуникативно деловање и сарадња  и систем раздвојени су тек 
настанком сложенијих савремених друштава, односно друштвеном диференцијацијом.  Морамо 
нагласити да класни односи нису изгубили на значају.  Логичан крајњи исход капитализма је 
комерцијализација свега, па и спорта. У дезорганизованом капитализму  велики апетит за стварањем  
профитабилних тржишта одговоран је  и за забрињавајућу  стопу гојазности како код деце, тако и код 
младих и одраслих  и за стварање атмосфере да су и гојазни, али и они који немају тај проблем, и због 
себе и због друштва  обавезни да се из предострожности подвргну редовном, помодном и скупом 
режиму исхране и вежбања. 
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Може се рећи да је културолошка идеологија постмодернистичке културе подигла праг 
толеранције и самим тим повећала и профитабилност насиља у спорту. Иако, у глобалу, фигурациони 
примери показују да су спорт и друга подручја живота  прошли кроз процес цивилизовања, имамо 
наговештаје да неспутани облици насиља поново могу бити исплатив облик забаве. Учесници у 
борилачким и контактним спортовима, због лакоће с којом се данас може формирати идентитет, могу 
бити насилнији у улози спортисте,  а да истовремено, ван спорта буду у потпуности ненасилни. 

Сваки спорт је, историјски гледано, имао сопствена правила. Због тог својства неки спортови 
су некима привлачни, а другима неразумљиви. Ван свог подручја спортови немају никаквог смисла, и 
то како ван свог спорта, тако и ван спорта уопште. Током деведесетих година прошлог века 
британска влада се укључила да би помогла својим спортистима да остваре врхунске резултате. 
Лабуристичка партија од доласка на власт 1997. године покушава  да искористи успехе спортиста, 
али истовремено споерт јој служи и као средство за борбу против социлане дискриминације и 
унапређивања здравља. Ово је пример доминације и моћи. Ипак, и поред тога што су променама у 
регулисању спорта значајан допринос дали налогодавни односи који су производ класних односа, 
остаје чињеница да најважнију улогу у дезорганизованом капитализму има утицај класних односа. 

 
ДИРКЕМ – РЕЛИГИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И 

СОЦИЈАЛНО УРЕЂЕЊЕ У СПОРТУ 
 
За свог живота, од 1858 до 1917. године, у родној Француској, Емил Диркем је преживео 

бурне историјске промене, почев од индустријализације, урбанизације, секуларизације, 
специјализације па до светског рата. Усредсредивши се на природу и проблеме друштвеног поретка 
Диркемова социолошка пажња је била делимично и релативно конзервативна.  

Ако Диркемово учење посматрамо методолошки, можемо рећи да се он залагао за проучавање 
друштвених чињеница , односно оних друштвених сила које су независне од индивидуалне контроле 
и које формирају наше судбине. Већ смо поменули да је Диркем овај метод применио у свом делу 
„Самоубиство“ у коме је открио друштвене чињенице у вези са разликама код стопе самоубистава 
између специфичних категорија  указујући на мању вероватноћу да људи почине самоубиство у 
интегрисанијим заједницама у односу на оне у индивидуалнијим срединама. 

 Овај научни метод има очигледну и позитивну примењивост на спорт, али морамо нагласити 
да се јавља проблем изоловања најутицајнијих друштвених сила. Тако је, рецимо Лишен закључио да  
у односу на остале религиозне групе, протестанти више учествују у организованим спортовима, 
нарочито индивидуалним. Ова друштвена чињеница  би можда могла да се објасни тиме да  модерни 
спортови истичу протестантске вредности као што су индивидуализам и аскетизам. Међутим, 
статистички подаци који показују разлике у спортском учешћу широм Европе можда имају узроке 
који нису религијске природе. Друштвену чињеницу, да се рецимо Скандинавци више учлањују у 
спортске клубове од Шпанаца можемо објаснити мањим класним неједнакостима, а  приступање 
спортском клубу је колективистички чин, без обзира да ли клуб фаворизује индивидуалне спортове. 

Као што смо у претходним излагањима поменули, Диркем је сматрао да се примитивна 
друштва повезују  помоћу механичког облика друштвене солодарности,  а да у индустријским 
друштвима постоји органска солидарност са већом специјализацијом и функционалном 
међузависношћу  у подели рада. С обзиром на то да модерни секуларизам негује  култ индивидуе  
који у прекомерном облику није у стању да одржи друштвену кохезију, главна патологија 
индустријског друштва јесте пораст аномије – осећаја одсуства норми и смањена контрола морала 
међу појединцима. Класни сукоб и криминал представљају  одраз ослабљене колективне свести. 

Спорт, религија и солидарност 
На спортове Диркемов модел може да се примени пре свега када је реч о спортским 

ритуалима и религијским елементима. Бројне антрополошке студије баве се проучавањем ритуала 
спорта и физичке културе. Тако је Бромбергер уочио седмоструку подударност између религијских 
церемонија и ритуала фудбалских мечева.  Као прво, мечеви се одржавају у специфичном 
просторном окружењу (стадиони), терени поседују свете квалитете, а стадиони доводе до стварања 
интензивних емотивних стања. Друго, гледаоци су, као код религијских церемонија, просторно 
организовани на основу моћи (политички лидери и друге важне личности су у првом плану). Треће, с 
обзиром на то да фудбалска сезона има тачно утврђен календар значи да фудбал има одлучујуће 
временске и ритмичке сродности. Четврто, подела улога је церемонијална јер се присталице фудбала, 
посебно одевене, укључују у интензивне ритуалне чинове. Као пето, фудбал има сопствени 
организациони оквир, од локалног до глобалног нивоа. Шесто, редослед ритуала фудбалске утакмице 
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је доследан: припреме пре утакмице, загревање, улазак играча на терен, утакмица се игра на основу 
скупа процедура и завршетак утакмице, након кога следи одлазак навијача. И седмо, фудбалски 
ритуал ствара заједништво, заједничко мишљење, које се огледа у томе што странци имају заједничке 
циљеве, идентитете и разлоге. Ово Бромбергерево запажање односи се  и на многе друге спортске 
ритуале у разним земљама. 

Значајно је Диркемово запажање да игре обично мутирају из религиозних церемонија. Пример 
за то налазимо  широм обе Америке у којима су, још три хиљаде година пре нове ере, домородачка 
племена  играла игре лоптом уз симболичне религиозне димензије.  Многе игре лоптом  потекле су из 
времена пре хришћанства, из паганских ритуала чији је циљ био да обуздају дејство природних сила 
и обезбеде добру жетву или добробит заједнице. У средњем веку игре су одиграване за време верских  
празника као што је Покладни уторак и тада је локално становништво потврђивало своју просту 
солидарност кроз заједнички ритуал. Циљ овакве врсте разоноде био је да ствара друштвене везе и 
одвраћа материјалне, војне и духовне опасности. 

Кроз оснивање и друштвено ширење модерних спортова видљиви су јаки религијски утицаји. 
Модерни спортови имају структурна својства што значи да  подлежу правилима и орјентисана су 
према циљу, а повезана су пуританским и протестантским системима вредности  (Гатман).  Према 
Веберу,  раном развоју и експанзији капитализма помогао је подударан утицај  протестантских 
религиозних веровања,  а посебно  је калвинизам1 подржавао аскетску доктрину индивидуалног 
тешког рада и самоодрицања у потрази за вечним спасењем, што је етика коју ширење раног 
капитализма такође подржава. 

Оверман сматра да је седам елемената протестантизма помогло развој савременог спорта.  
Земаљски аскетизам који проповеда дисциплину, самоодрицање и отпорност на бол у циљу стицања 
награда. Рационализација која повезује религиозно откровење и људски ум. Индивидуализам  који 
повезује појединце са свевишњим, чинећи их истовремено одговорним за сопствене судбине. 
Усмерење ка циљу омогућава да људски поступци могу да се процењују на основу резултата, а 
остварени статус повезује успех са људском врлином. Радна етика дефинише рад као позив, а 
временска етика унапређује време у ресурс којим треба ефикасно управљати.  По Оверману сви ови 
обичаји из протестантизма преовлађују у модерном спорту. 

У складу са Диркемовим мишљењем да религија покушава да одржи солидарност модерног 
друштва, можемо рећи да спортски догађаји, са својим интегративним и квазирелигијским обичајима, 
представљају могуће ритуале за одржање друштвене кохезије. Спортски догађаји одвијају се у 
одређено време, што чврсто повезаним друштвеним групама омогућава да се диве својим светим, 
тотемским предметима и тако славе себе. Као свете предмете  подразумевамо  спортске клубове који 
представљају друштвену групу. Као други свети предмет можемо означити спортски терен или собу с 
трофејима. Најсветије, тотемске предмете можемо наћи у  свету природе, као на пример „Јаворово 
лишће“ у хокеју на леду у Торонту.  Клубовима који имају посебан „дух , „срце“ или „душу“ и којима 
играчи  „играју за дрес“ приписује се изузетан статус, за разлику од клубова „без страсти“ који не 
привлаче  околне заједнице, а ни спољне посматраче. Присталице своју љубав према клубу јавно 
исказују кроз позитивне ритуале обожавања, међу које спадају рецимо песме на стадионима и 
аутограми навијача. Значајне победе присталице славе  уз неке врсте светковина и опијање који 
промовишу заједништво. Насупрот овоме, негативни обреди служе за забрану гледаоцима да упадају 
на терен и буквално нанесу повреде играчима. У неким спортовима играчи практикују сујеверне 
ритуале како би повећали своје шансе за успех. 

У неиндустријским друштвима, најчешће нека важна веровања, подразумевају пренос 
духовних сила између предмета или особа. Магије и амајлије које носе спортисти или гледаоци имају 
дословна обележја. 

Национализам, оличен у држави-нацији, постао је значајан  модеран облик територијално 
дефинисаног колективизма. У вези са тим напоменимо запажање Лобере да су антрополози 
диркемовско размишљање недовољно искористили, јер модерне друштвене кохезије покушавају да 
објасне као национализам. И национализам и спорт могу да се објасне као узајамно  комплементарне 
силе које јачају органску солидарност. Можемо рећи да модерни међународни спортски догађаји, као 
што су олимпијаде и светска првенства имају бројне ритуале који одсликавају нацију као свету и на 
тај начин повећавају колективну интеграцију. Преносом спортских догађаја масовни медији имају 

                                                
1 Калвинизам је теолошки систем и приступ хришћанском животу који наглашава владавину Бога над свим 
стварима. Ова варијанта протестантизма је названа по француском реформатору Жану Калвину. 
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одлучујућу улогу у везивању идентификације публике за репрезентацију. Они то врше кроз 
упућивање на националне карактеристике које се подразумевају. 

Да би се објаснило како модерна културна пракса обавља квазирелигиозне функције, 
нарочито код репродуковања нације, може помоћи идеја  о „грађанској или световној религији“. Као 
примере можемо навести грађанске параде, скупове сећања, краљевска венчања или спортске 
догађаје. Амерички бејзбол  показује како митови о пореклу и приче о заједничкој традицији 
функционишу да би промовисали националну солидарност. Ипак, функционализам потцењује 
конфликте различитих друштвених група, институција и система веровања. Ова слабост нарочито је 
изражена  борбама за контролу спорта у складу са карактеристичним интересима, културним 
интересима и визијама света. У седамнаестом и осамнаестомвеку  на новим америчким територијама 
пуританци и квекери, сматрајући да игра одвраћа енергију од производних напора,  жестоко су се, 
али безуспешно,  борили  да забране спортове и игре у оквиру све развијеније, урбане мушке културе, 
која је била усмерена на забаву и предвођена новим имућним трговцима и земљопоседницима. Тек 
крајем деветнаестог века разумније вредности уграђене су у ову врсту разоноде. 

У савременим друштвима утицај религије који ремети спорт можемо видети у 
традиционалном ривалитету између два шкотска  фудбалска клуба из Глазгова, „Ренџерса“ са 
снажном протестантском и антикатоличком прошлошћу и „Селтика“ који су основали ирски 
католици и има много ирских националистичких следебеника. Значај религиозних супротности 
упућује нас на закључак да сам спорт не може да гарантује функционалну репродукцију друштвеног 
уређења, те да спорту нису потребне протестантске претпоставке. Порекло и култура аикидоа у коме 
није присутна западна рационалност, већ јапанска спиритуалност, показује нам да важни 
непротестантски елементи прожимају спорт у друштвима са другачијим религиозно-моралним 
системом. У овом спорту, акценат није на мерењима, рангирању и такмичењу стручњака, већ се 
залажу за остварење хармоничних односа између индивидуалне и универзалне  ки енергије2. 
Структурални функционализам – Парсонс и Мертон 

Можемо рећи да Парсонс није био у потпуности Диркемов следебеник. Велики утицај на њега 
су имали и Вебер, Парето и Маркс.  Парсонс се усмерио на саставне делове  друштвених система и на 
то како друштвене институције одржавају системску равнотежу. Он сматра да се сви друштвени 
системи  одржавају тако што испуњавају четири „функционална предуслова“, а сваки од њих је 
повезан са елементима дефинисања одређених структура. Овај модел, као што је  у претходним 
поглављима објашњено обухвата адаптацију, постизање циља, интеграцију и одржавање обрасца.  

Велики део Парсонсовог размишљања је крајње еволуционистички. Он тврди да друштва 
пролазе кроз различите нивое да би достигла највишу фазу у којој се налазе индустријализована 
друштва, која представљају већи степен друштвене сложености и диференцијације.  

Парсонс је утицао на многе ране социологе спорта, а пре свега на Лишена, Лоја и Хајнилу. 
Парсоновски приступ, између осталог, проучава друштвену интеграцију појединаца у спортски 
систем.  Међутим, можемо рећи да је у парсоновском размишљању погрешна претпоставка да 
друштвени систем у потпуности ефикасно функционише. За то као пример можемо навести 
чињенице да  спортске управне одборе често нарушавају интерни сукоби и борбе, да из бројних 
разлога могу бити распуштени,  а може доћи и до банкрота или губитка чланова. Мертон уводи 
модификацију структуралног функционализма, који укључује  опрезнији и скромнији фокус. Мертон 
је био склонији теоријама средњег обима које испитују кроз истраживачки рад, функционалне или 
друге аспекте специфичних елемената у друштвеном систему. 

Мертон је правио разлику између отворених и скривених функција друштвених делатности. 
Отворене (очигледне) функције одређују друштвени актери како би створили позитивно 
прилагођавање унутар друштвеног система. Друштвени актери скривене функције нису ни 
препознали нити одредили. Дисфункционалне радње друштвеном систему наносе штету, мада могу 
да буду функционалне за неке друштвене групе.  Еуфункционалне  радње су неутралне и немају 
никакав системски утицај. Тако, коришћење спорта у циљу наметања антипушачких порука има 
очигледну функцију подизања јавне свести о болести, а прикривену функцију повезивања заједничке 
идентификације публике и еуфункционално деловање безначајности за иностране посетиоце, као и 
евентуалну дисфункцију  потхрањивања здравствене неурозе или чак одвраћања пушача од спорта. 

Мертон сматра да раздвојеност унутар унутрашњих друштвених система почиње између 
културних циљева и друштвених структура, односно институционална средства. Као пример наводи 
да сиромашне заједнице могу имати исте културне циљеве као и богате, али им недостају 

                                                
2 Универзална енергија која људима помаже да развију потенцијал који имају 
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институционална средства за остварење тих циљева. Ова Мертонова теза помогла је да се опише како 
су се у Америци двадесетих година двадесетог века италијански емигранти идентификовали са 
америчким културним циљевима (стварање богатства), али су им недостајала структурална средства 
(исте могућности приликом запошљавања, образовање) за остварење тих циљева. Зато су се многи од 
њих окренули криминалу како би те културне циљеве учинили доступним. 

По Мертону појединци реагују на културне циљеве и њихова институционална средства на 
пет начина. Као  начине реаговања  на културне циљеве и институционална средства Мертон је 
навео: 
-  конформизам – када се појединци прилагођавају специфичним културним циљевима који се негују 
преко признатих институција (играње америчког фудбала на колеџима на крајње агресиван начин); 
- иновација- када појединци следе културне циљеве, али примењују сопствена средства за њихово 
остварење (на пример бављење другим спортовима, ван колеџа, на агресиван и крајње такмичарски 
начин); 
- ритуализам – када појединци губе контакт с културним циљевима и следе институционална правила 
из чисте навике ( на пример рутинска укљученост у фудбалски тим и интензивно знање његових 
правила); 
- повлачење -  када појединци одбијају културне циљеве и институционална средства (на пример у 
потпуности занемарују спорт); 
- побуна – када појединци одбацују културне циљеве и институционална средства и замењују их 
радикалним могућностима (рецимо бављење спортовима без такмичарског нагласка, ван образовних 
институција). 

За одржавање друштвеног система, конформизам је најјаснија функционална стратегија, док 
остале стратегије имају јасне функционалне карактеристике  за специфичне групе појединаца, иако су 
делимично дисфункционалне за одржавање мачизма унутар америчког фудбалског система. 

Мертонова теза помаже да се у модерном друштву објасне одступања од функционалних 
улога, упркос њиховом дисфункционалном потенцијалу за друштвени систем. Ипак, Мертонов и 
Парсонсов стални функционалистички акценат на друштвени поредак и друштвене потребе умањује 
значај сукоба између група друштвеног система. 

 
Гофман и микродруштвено уређење 
Гофман је на интересантан начин наставио развијање диркемовске социологије, иако се он 

бавио првенствено друштвеним интеракцијама, а диркемовси приступ је углавном макросоциолошки. 
Гофманова социологија ипак расветљава многе диркемовске теме, али на индивидуалном нивоу. По 
Гофмановом мишљењу заједничке  званичне вредности друштва одражавају се у појединачним 
јавним извођењима, а извођење је врста ритуала која омогућава изражајно подмлађивање и 
реафирмацију моралних вредности заједнице. 

За Гофмана образ сваког појединца представља позитиван однос који појединац стиче у 
друштвеним разменама и он је света ствар у модерном друштву. Зато ритуали позитивних и 
негативних друштвених интеракција треба да омогуће појединцима да очувају образ. У позитивне 
ритуале (обичаје)  Гофман сврстава комплименте, поздраве и друге ритуале прилаза и они одржавају 
повољне друштвене односе. Негативни обреди, у ствари садрже избегавање ритуала и то су, на 
пример свођење физичког контакта са странцима на минимум или поправне замене када се рецимо 
људи аутоматски извињавају једни другима зато што  су налетели једни на друге у улици препуној 
људи. Да би објаснио друштвени живот Гофман је употребио драматуршку метафору – као 
друштвени  актери људи теже да о себи представе посебну слику која убедљиво делује на публику, 
њихове друштвене улоге, сценарио, сценографија  и  реквизити организовани су  у односу на 
управљање утиском, а све у циљу одржања друштвеног поретка. Ако појединац  своју улогу не 
одигра добро, или публика о њему стекне лош утисак, његов површински слој искрености се распада 
и цела представа је у опасности. 

Примењено на спорт, Гофманова теза  управљања утиском помогла је да се у британском 
фудбалу објасне размене између различитих група навијача и њихове контроле. Поред тога што се 
Гофман није бавио структуралним угњетавањем у професионалним поткултурама унутар спорта, 
Гофманова теорија има недостатке и у етичком смислу, јер актери делују као себични играчи  без 
друштвене искрености. Међутим, Гофманов рад може допринети расветљавању динамике славних 
спортских личности.  Личности славних спортиста доживаљавају се више него свете, па је међусобни  
однос са њима предмет бројних и позитивних и негативних обичаја. Као пример позитивних обичаја 
можемо навести да спортски новинари поздрављају и представљају спортисте са великом количином 
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комплимената и позитивних тврдњи о њиховом високом статусу. Негативни обичаји могу се  
приметити када се новинари или неко из публике, ретко спортисти,  извињавају или преузимају 
одговорност за ма какав неспоразум  или конфузију коју су пореметили међусобни односи. У 
међувремену, познате личности пажљиво управљају утиском користећи одговарајуће  реквизите као 
што су трофеји, спортску одећу познатих марки и понашање (спремност да дају одговоре на питање, 
учтивост), а истовремено чувајући себе од информација које би их дискредитовале. 

Назјначајнију Гофманову примену на спорт даје Бирел који сматра да су спортски догађаји 
ритуална такмичења у којима појединци могу да теже херојском статусу на тај начин што свој 
карактер приказују кроз мешавину храбрости, игре, прибраности и интегритета.  Карактер има 
гофмановски капацитет који у сваком тренутку одражава нечију целокупну  такмичарску личност у 
реду и под контролом, што подсећа на класичну дефиницију у спорту да се величина открива код 
оних спортиста који приказују лепоту и шарм под притиском. 

 
Критичка разматрања диркемовског приступа 

Диркемовски приступи нуде спортским социолозима корисне теоретске моделе јер усмеравају 
пажњу на питања заједнице, интеграције, солидарности, ритуала и религиозности у спорту. Ритуали и 
религиозност веома су битни за историчаре и антроплоге, а однос спорта и заједнице  посебно су 
важни за социологе. Тако нас Парсонс подстиче да обликујемо спортски подсистем као целину и да 
истражујемо његове функционалне односе са осталим подсистемима. Мертон више узима у обзир 
дисфункцију у друштвеном систему, пре свега кроз  напетост између културних циљева и 
друштвених структура, док Гофман врши допуну других Диркемових анализа  путем преусмеравања 
појма светог на индивидуално у модерним друштвима. 

Ипак,  уочено је пет суштинских критика функционализма и његових сродних теорија: 
1. функционалистичко размишљање представља претерано детерминистичку слику друштвеног 
живота, иако велики део друштвене делатности делује као одговор унутрашњег стимуланса на 
друштвене услове; 
2.  акценат на системској равнотежи потврђује да у функционалистичким схватањима  постоји 
својствен конзервативизам, пре свега код Парсонса. Овај конзервативизам огледа се, пре свега, у 
схватању да друштвену антипатију појединаца могу да контролишу само силе репресије. Можемо 
слободно рећи да функционалистичка друштвена истраживања потцењују друштвене конфликте, а 
као пример можемо навести да су жестоке расправе о спортским догађајима довеле и до војних 
сукоба, нарочито у Централној Америци; 
3 . велики део структуралног функционализма садржи еволуционизам и етноцентризам који 
превише поједнастављују неиндустријска друштва у односу на приписане врлине модерног; 
4.  ни Диркем, ни Парсонс нису на адекватан начин размотрили како се консензус или 
конформизам у друштвеном систему  стварају кроз неједнакост моћи; 
5. нејасноћа структуралног функционализма, неразумљивост Парсонсовог језика 
дисфункционална је потребом широког познавања друштвеног система у циљу његовог опстанка. 

Друштвени фактори спорта могу се много детаљније испитати кроз квантитативно 
истраживање да би открили како друштвене структуре стварају специфичне друштвене делатности. 
Веберовски трендови: значење и рационализација у спорту 

Модернизација спортова данас трпи многе критике, од тога да су спортисти претренирани, да 
им недостаје срчаност, па до тога да је игра претерано професионална. Овакве критике, с једне стране 
романтизују прошлост, а с друге стране изражавају забринутост због модернизације спорта. 

Хуманистички интерпретативни приступи истражују значења и мотиве друштвених актера, 
али теза рационализације уочава разочарење културних односа. 

1. Интерпретативна социологија се бави истраживањем међусобних односа поступака 
према статусу, субјективности, мотивима, значењу, симболима, контексту, сопству, идентитетима, 
улогама, процесима и друштвеној промени. При истраживању, интерпретативна социологија избегава  
позитивистичко размишљање (кроз законе и генерализације као у природним наукама). Уместо тога,  
интерпретативну социологију карактерише квалитативна методологија, која укључује релативно 
отворен разговор и етнографију3 предмета који се истражује. Интерпретативна социологија поставља 
ствари тако да појединци стварају садржајно разумевање својих субјективних мотива, делатности 
других и свог друштвеног контекста. Симболички интеракционисти  проучавају како знаци 
комуницирају значењима преко говорног језика и невербалних симбола (гестова или одеће).  

                                                
3Етнографија у класичној подели означава процес сакупљања података, као и њихово исписивање.  
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Сопство
4 повезује појединце са улогама и идентитетима, оживљавајући различите  интерпретације 

улога и изведби и разнолике  друштвене идентитете.  На друштвену интеракцију утиче  виђење себе 
које друштвеним актерима омогућава да замисле како их други виде. На њих исто тако утичу и 
стварни или замишљени одговори других који су за њих значајни (партнери који сарађују) или 
уопштених других (тим сарадника, заједница пријатеља) зависно од специфичних делатности. 

Интеракционистичка  социологија унапређује концепте који су основ нашег разумевања 
спорта. Тако  на пример  гледање бејзбола у парку захтева да посматрач разуме  значење спортских 
симбола и статус играча, а сам спорт омогућава друштвеним актерима да створе различите 
идентитете у оквиру специфичних система улога. Појединачним играчима  додељене су групе улога  
у игри и они их у току игре интерпретирају на разноврсне начине. Оснивач симболичког 
интеракционизма Џ.Х. Мид тврди да ситуације у игри и тимско размишљање  показују како деца 
стичу личност и постају органски  чланови друштва помоћу преузимања става других ради утицаја на 
то како делују у односу на заједнички циљ. 

Адлер и Адлер емпиријски су истражили социјализацију мушких спортиста у кошаркашком 
тиму на колеџу, користећи теорију улога и симболички интеракционизам. Открили су да је група коју 
су проучавали доживела „гутање улоге“ , односно да су по доласку на колеџ тежили за спортском 
славом и богатством, али на рачун других друштвених идентитета. С обзиром на то да је спортска 
улога доминирала њиховим временом, деловањем и друштвеним круговима, ова улога дошла је у 
сукоб са академском улогом.  За неке слављено сопство постало је најважније, упркос томе што улога 
спортисте подразумева самоодрицање. Све је мање људи са заокруженим културним интересима и 
различитим улогама и идентитетима. 

И поред успона током седамдесетих година 20. века, интерпретативне перспективе имале су  
релативно  ограничен утицај на социологију спорта. За то постоји више разлога. Пре свега, за 
адекватно описно тумачење група људи неопходан је дуготрајан и скуп теренски рад. Социологија 
спорта тежила је фаворизовању приступа културолошких студија уместо интерпретативних оквира 
као што је симболички интеракционизам. Спајање културолошких студија  и симболичког 
интеракционизма може да дода важна структурална објашњења односа моћи. Становишта Гофмана и 
постструктуралиста, као што је Фуко,  била су комбинована да би се испитало како се  присталице 
шкотског фудбала представљају на пријатељски, антиенглески начин пред различитом публиком у 
финалу Светског првенства у фудбалу у Италији 1990. године. Али ово спајање подразумева да 
елементи интерпретативног становишта треба критички реинтерпретирати и селективно применити 
како би се испитали специфични поступци, симболи и идентитети у спорту. 

2. Рационализација и спорт  - Вебер је испитивао како културни и нормативни чиниоци, као 
и економски, стварају друштвено раслојавање и историјску промену. Он сматра да рационализација 
даје подстрек модернизму. Друштвени односи организованији су ефикасније, захваљујући техничком 
знању, а не политичким или моралним  принципима. Бирократија има техничку супериорност за 
различите организационе облике тако што даје прецизност, јасноћу, брзину, формалност код 
докумената, континуитет, дискрецију, круту подређеност, као и уштеду у личним и материјалним 
трошковима.  

Гатман даје изразито корисну примену тезе рационализације како би објаснио  процес 
модерне спортификације физичке културе. Он препознаје седам кључних аспеката рационализације, 
који могу да се илуструју кроз поређење модерног, западног спорта и спортске разоноде древних 
цивилизација: 

1. Секуларизација -  модерни спорт је независан од религијских утицаја, док су у премодерним 
друштвима спортске и религиозне прославе биле међусобно повезане; 

2. Меритократија5 - спорт промовише фер такмичење, за разлику од премодерних друштава где је 
спорт био крајње искључив, па тако, на пример, код Грка није  био  доступан за оне који нису 
грађани, односно за жене и робове; 

3. Специјализација – модерни спорт, исто као и индустрија, има веома сложену поделу рада, 
спортисти уче и изводе специјализоване улоге, док су у премодерним спортовима учесници имали 
више специјалних улога којима су, по својо жељи доприносили колективном циљу. 

4. Рационализација – подразумева идентификацију најефикаснијег средства којим могу да се 
остваре жељени циљеви. Гатман наводи да рационално размишљање стоји иза изума кошарке 

                                                
4 Сопство (такође:  себство или јаство) је оно што чини идентитет појединачне особе. 
5 Систем у коме су талентовани изабрани и унапређени на основу достигнућа, а лидери изабрани на основу 
интелектуалних критеријума. 
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Џејмса Нејсмита укасном  деветнаестом веку, јер је  YMCA6 добио задатак да направи игру за 
одрасле у затвореном простору. Нејсмит је предузео логичке кораке при дефинисању кошаркашких 
правила,  посебно када је одредио висину коша сразмерно расту просечног играча. Премодерни 
спорт био је мање рационализован и у разликовању посматрача и играча и у интензитету припрема 
спортиста; 

5. Бирократизација – спорт контролишу пуне канцеларије и комитети управних одбора на 
глобалном, националном и локалном нивоу. Положаји у спортској бирократији, али и избор судија 
требало би да се одређују на основу рационалних, објективних мерила, као што су квалификације и 
претходно искуство.  Премодерним играма недостајали су управни одбори, а спортска такмичења 
организована су и суђена неформално; 

6. Квантификација – модерни спортски догађаји мере се статистички и упоређују, често кроз 
генерације, док то није био случај код премодерних игара; 

7. Тежња за постизањем рекорда – натпис модерних олимпијских игара „брже, више, јаче“ нагони  
спортисте да побеђују на такмичењеима и обарају рекорде. Премодерне игре биле су усредсређене 
само на побеђивање на такмичењима. 

Данашња спортска култура  остварује се кроз резултате, а не кроз задовољство, исто као  што 
је и рад деградиран, остварење људског живота мери се кроз резултате. Модерни спортови воле 
индустријска друштва, а дискриминишу и експлоатишу жене и децу. Фер такмичење се нарушава 
тако што најбогатије нације могу да купе успех преко, на пример, скупих тренинг центара. 

Гатманове тезе могу да садрже емпиријске слабости: 
1. Секуларизација – религија  и даље  доприноси спорту. Као примере можемо навести церемоније и 
молитве пре утакмица, амајлије и празноверја спортиста; 
2. Меритократија – друштвено  раслојавање у  великој мери  и даље одређује приступ и успех у 
спорту. На пример, разлике у скијашким припремама и квалитету могу да одреде резултат; 
3. Специјализација -  у многим тренерским методама, као у холандском фудбалу унапређује се 
позициона многостраност спортиста, а у атлетици статус највеће звезде има Карл Луис који је 
врхунски такмичар у више дисциплина; 
4. Рационализација -  често у игри преовлађују нерационални фактори, бирократско изграђивање 
каријере могу да наруше рационалну организацију спортских такмичења или  израду  глобалних  
спортских календара; 
5. Бирократизација -  моћне, харизматичне личности настављају да доминирају спортским управним 
одборима; 
6. Квантификација – спортска култура се све мање усмерава на статистичке детаље, а више на 
друштвено-психолошке и естетске аспекте игре. 
7. Постизање  рекорда – упркос тежњи за постизањем рекорда, унутрашња мотивисаност  која се 
одражава у самом задовољству играња и побеђивања, још увек има велики значај и за такмичаре и 
за гледаоце. 

Теза рационализације нормативно занемарује суштинска добра као што су естетика, морално 
образовање и изградња заједнице у спорту. Као и свака уметност којој треба публика, и у спорту је 
присутна импровизација као елемент који одвлачи од рационализованог и бирократизованог виђења 
естетике. 

3. Савремена рационализација – Рицерова теза мекдоналдизације 
Према Рицеровом схватању, модерно рационализовано друштво учаурено је у организациону 

логику америчког ланца брзе хране Мекдоналдс. Мекдоналдизација је заснована на четири 
организациона принципа: 
1. Ефикасност – огледа се у брзини и лакоћи пружања услуга (на пример могућност куповине из 
аутомобила); 

2. Предвидивост -  ризик је сведен на минимум, потрошачи знају да ће исте производе и услугу 
добити у било ком делу света; 

3. Квантитет изнад квалитета -  величина има предност у односу на гастрономску вредност; 
4. Аутоматизација -  људски рад се, где год је то могуће, замењују производњом у којој људи не 
учествују, тако да је производња ефикаснија и поузданија. 
Код Веберовског метода процеси рационализације имају ирационалне последице – њихова 

намена је да негирају хуманост и људски разум како оних који раде, тако и оних које они послужују. 
Искуство  обедовања се дехуманизује и  истовремено уметност гастрономије губи културна значења. 

                                                
6 Хришћанско удружење за младе мушкарце 
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Примењено на спорт ефикасност у пружању услуге олакшана је рационалном поделом рада 
између тренера, где сваки тренер мора да буде стручан за обучавање специфичних техника за 
специфичне спортске стандарде. Што се тиче предвидивости она се испољава на тај начин што у 
свету постоје сличне поделе рада и техника тренинга. Квантитет изнад квалитета у спорту  одражава 
се у смештању великог броја ученика у спортске клинике, чиме се унапређује ефикасност и исплате 
зарада, као и рад са појединачним спортистима који константно вежбају једну групу покрета. 
Аутоматизацију уочавамо у машинерији гимнастичких дворана које користе наставници, и много 
суптилније у употреби одређених програма тренинга уместо неформалних разговора између 
стручњака и ученика. 

Слабост Рицеровог модела мекдоналдизације је у томе што претерано наглашава културу 
рационализације, а истовремено  минимизира њене политичке и економске корене, јер рационална 
организација фирме Мекдоналдс има за циљ потрагу за профитом. У спорту на међународном плану 
постоје огромне разлике зато што  развијен свет себи може да приушти најсавршенију опрему и 
људство и да  продуктивност спортиста доведе до максимума. У спорту,   негативност 
мекдоналдизације  огледа се у томе што може да доведе до повреда спортиста, а сиромашне заједнице 
искључују се из друштва. 

Рицеров неовеберијанизам много је песимистичнији од  Гатмановог приступа. Док Рицер уочава 
појаву дубоке рационализације у свим културама, Гатманов аргумент површне рационализације је 
много прихватљивији. Тако се у земљама као што је Бразил, рационализација и модернизација 
ступају у сложен  дијалектички однос са специфичним традиционалним вредностима како би се 
створиле особене , синтетичке врсте спорта.  

5. Критички осврт на веберовски концепт и моћ 
Интерпретативна социологија  доприноси  да се у  оквиру спорта  објасне социјализација и 

културни идентитет спортиста. Гатман је проницљиво разрадио  спортску примену Веберове тезе 
рационализације, али  су тој разради приметни теоријски, емпиријски, естетски и нормативни 
проблеми. Рицеровој тези недостаје адекватно усмеравање на економске чиниоце. 

Стављање акцента на процесе рационализације помаже да се објасне спортске димензије 
разочарања. Сигурно је да је  значајан аспект глобализације спорта потрага за егзотиком у игри, али у 
оквиру западних спортских модела. Процена рационализације указује на могућност ирационалних 
последица. 

ЕЛИЈАС – УЗАЈАМНО ДЕЈСТВО УОБЛИЧАВАЊА 
 

 Становиште уобличавања (социологије процеса) Норберта Елијаса, немачког социолога, 
заузело је  значајно место у социологији од почетка осамдесетих година двадесетог века. Елијас је 
своје  капитално дело „Процес цивилизације“ написао пре Другог светског рата, али је на енглеском 
језику објављено тек касних седамдесетих година прошлог века. Од раних седамдесетих година 
Елијас и његови следбеници тежили су да докажу своје становиште у оквиру социологије спорта, а 
пре свега у Холандији и Енглеској. На Универзитету Лестер, 1986. године, Елијас је са Ериком 
Даунингом био коаутор дела о слободном времену „У потрази за узбуђењем.“ Тим делом извршио је 
утицај на касније социологе, између осталог на Криса Ројека, Гранта Џарвија, Кевина Јанга, Џозефа 
Мегвајера и Патрика Марфија. 
 Елијасово становиште уобличавања заснива се на посматрању друштва као да су сачињена од 
мрежа међусобно зависних људи. Уобличавање Елијас дефинише као генерички (заједнички, 
уопштен) концепт обрасца који међусобно зависна људска бића, као групе или појединци, формирају 
једни с другима. Форме уобличавања у које спадају породице, удружења за провођење слободног 
времена или радна окружења поседују различите силе и тензије. Зато се Елијасов став о уобличавању 
супротставља и подели друштвених структура на делове, као шро су на пример економска сфера или 
културна сфера, или  дихотомији7 између структуралистичке и интеракционистичке друштвене 
теорије. Елијас одбацује интерпретације  људи homo clausus8  којима се  доказује да су људска бића 
посебна форма или да су у аналитичкој супротности са ширим друштвом. Он, уместо тога, инсистира 
на концепту људских бића homines aperti (као отвореним бићима) и стога, људи представљају процесе 
уобличавања у себи самима. 
 Елијас често користи спорт као илустрацију за уобличавање. По његовом схватању, 
социолози би, методолошки, требали да посматрају сами себе као људе међу осталим људима, 

                                                
7 Дихотомија – подељеност целине на два једнака непреклапајућа дела 
8 Homo clausus -затворени човек, како то тврди Норберт Елиас у својој књизи „О процесу цивилизације“ 
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укључене у игре с другима. Да би објаснио свој концепт, Елијас, као и Бурдије, примењује моделе 
игре као што су карташке игре и фудбалске утакмице. Игре истичу међусобну зависност играча кроз 
константан ток игре и прогресивно преплитање покрета.  Као пример Елијас наводи да уколико се 
посматрају играчи како стоје и крећу се на терену у сталној међусобној зависности, може се видети 
како формирају стално променљиво уобличавање. У групама или друштвима у целини обично није 
могуће да се примети како њихови појединачни чланови формирају уобличавање једни с другима, 
иако и у овим случајевима људи формирају уобличавање једни с другима (на пример град, политичка 
партија, црква, држава). Ова уобличавања нису ништа мање стварна од оних које стварају  играчи на 
фудбалском терену, иако на први поглед  нису приметна . 
 Уобличавање спортских група не укључује само играче, већ и судије, гледаоце, управе 
клубова, као и друге релевантне групе, као што су запослени у локалној или националној влади, 
спонзори и медијски радници. Међусобна друштвена зависност онемогућава да игре и спортови буду 
концептуално одвојени од ширег друштвеног домена. По Елијасу односи силе зависе од сталних 
односа уобличавања између људи. Сила се сматра као релативно флуидна, мада обично асиметричан 
феномен који одражава ток игре друштвених односа у оквиру уобличавања. Социологија 
уобличавања залаже се за експланаторну међузависност између до сада подељених академских 
дисциплина, као што су психологија,, биологија и социологија, како би се дошло до података о 
људским бићима  која су, по Елијасу, у  већој сагласности с реалношћу. Ово захтева већу истакнутост 
људских бића као отворених (homines aperti) у  оквиру социолошке имагинације,  чиме би се 
омогућио позитиван дијалог широм  различитих теоретских оквира. Међутим, Елијас и његови 
следебеници нису успели да на прави начин посматрају ове принципе у пракси. Он оставља 
релативан  утисак  теоретског затвореног човека који је све урадио сам. 
 Оно што је позитивније у Елијасовој теорији је то што он спорт и активности из слободног 
времена смешта у основне токове социологије, и то на три посебна начина: 

1. примена метафора у циљу илустрације људских уобличавања 
2. стављање акцента на друштвену међузависност подстиче нас да спорт посматрамо као 

уплетен са осталим доменима социолошког испитивања. 
3. смештање  спорта и слободног времена у оквиру доколице,  изван плаћеног рада. 
Сва ова три начина истичу напетост између рутинизације и дерутинизације. Као прво, шаблон 

доколице укључује бригу за остварење билошких потреба и обављање кућних послова. Као друго, 
посредне активности у доколици комбинују послове са неком врстом самоиспуњења (на пример 
волонтерки и приватни послови, религиозне активности, и добровољном побољшању сопствене 
личности – од читања новина  до побољшања образовања и сл.). И као треће активности у време 
доколице које су највише рутинске и састоје се највише од  друштвене разоноде миметичке 
активности или игре  и уобичајених врста одмора ( на пример дуго лежање или сунчање). 

Категорије друштвене или миметичке активности оведе су посебно повезане. Скоро све врсте 
рекреације су друштвене, па Елијас указује на заједништво у доколици у индустријским друштвима 
где осећања ослобођена контроле омогућавају људима  улазак у стимулативнија и узбудљивија 
окружења.  Као пример, бар привременог, избегавања животне рутине можемо навести, рецимо 
опијање у друштву, када се привремено обустављају забране. Миметичке активности омогућавају 
уживање пружају емотивно узбуђење, које је тесно повезано, али ипка на специфичан начин 
различито од оних која људи доживљавају током уобичајеног дела свог живота, изван доколице. 
Многе специјализоване институције, међу њима и спортске, почеле су да  побуђују и производе 
миметичка задовоњства. Категорије миметике и друштвености комбинују се у оквиру свакодневног 
искуства, па тако спортске  институције промовишу стварање  заједништва у доколици, стварањем 
осећања заједничког идентитета  између појединаца, подстицањем дружења међу гледаоцима и 
стварањем простора за миметичко уживање.  Елијас, кроз процес цивилизације ствара  теорију 
друштвене историје емоција, друштвености и миметичког у односу на спортове. 

Процес цивилизације 
„Процес цивилизације“ представља Елијасово велико дело, иако је настало пре појаве нацизма и 

холокауста. Ово дело представља полазну основу за социологе који се баве  уобличавањем. Дело се 
састоји из два тома и у првом Елијас проучава историју лепог понашања (друштвену етикецију и 
контролу тела),  док у другом проучава формирање државе и углавном макросоциолошка питања 
везана за друштвене промене, друштвене институције и структуре. Емпиријски истраживачки рад 
обухватио је Енглеску, Немачку и Француску у периоду средњег века. 

Проучавајући историју лепог понашања, Елијас историјску промену истражује од релативно 
необузданих прописа и правила понашања  ка већем интересовању за понашање и контролу тела 
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почев  од ренесансе наовамо.  Процес цивилизације  садржи веома строга правила понашања за 
столом, повећан стид и одбојност према телесним функцијама, као и строжија правила понашања у 
спаваћој соби која се односе на скривање нагог тела  и одређивање посебних просторија за спавање. 
Збуњеност и стид захтевају већу самоконтролу у сексуалним понашању. 

 И поред тога што су изражавање емоција и несталност током средњег века уступили место већим 
самоограничавањима и одбојности према јавном насиљу или агресији, јавно узбуђење и емотивно 
учешће и даље су присутни.  Из наведеног разлога јавила се напетост између правила самоконтроле и 
основних жеља за емотивним испуњењем.  Елијасови педагошки ставову извршили су утицај на 
промене у друштвеним манирима. 
Строга контрола телесног устезања тесно је повезана  са кључним елементима дворске заједнице и 
касније формиране државе. За психолошке и међуљудске промене неопходно је било да људи живе у 
релативно стабилним политичким окружењима, што подразумева да власт делује доследно и у складу 
са очекивањима. Тако су у оквиру енглеске дворске заједнице ратници прошли кроз дворску обуку  
цивилозовања, и то делимично из политичких разлога. Ипак, и поред тога, између супротстављених 
друштвених група,  избијали су периоди насиља. У Енглеској је грађански рат подстакао 
парламентаризацију политике, а расправе и убеђивања, као и лично суздржавање и сређеније 
управљање без насиља заменили су војне сукобе. По Елијасу када држава успостави монопол на 
порезе и насиље, сукоби с насиљем су мање вероватни. Напредак цивилизације такође су унапредили 
и развој  монетарних односа и економски раст. Упоредо са цивилизацијом ишла је рационализација 
јер повећана самоконтрола приморава појединце да калкулишу и излазе с аргументима како би  
стекли утицај у друштвеном уобличавању. За  процес цивилизације карактерични су  и сложенија 
подела рада и функционална демократизација, из ралога што сложеније везе међусобне зависности на 
послу  и у другим друштвеним сферама повезују људе у бројне узајамне односе. Напредовањем 
процеса цивилизације смањују се разлике у моћи. Борба између установљених и аутсајдерских  група 
може да се јави, јер су установљене групе моћи принуђене да користе све већи притисак да би 
онемогућиле да аутсајдерске групе примењују све већи утицај и усвајају многе од друштвених 
обичаја и изгледа супериорнијих. Борба између ове две групе може да се јави између класа, полова и 
етничких група. 

Ипак процес  цивилизације није неусмерен.  Процеси  цивилизацијске декаденције јављају се 
када се повећа уживање људи у насиљу или изражајним емоцијама, а у државној формацији долази до 
настанка екстремних поремећаја. Елијас као екстремну цивилизацијску декаденцију изражену у 
појави и успону нацизма у Немачкој приписује дуготрајном немачком страху од националне претње и 
изолације, пропусту да се умири немачко ратничко племство, усађивању насилних обичаја код 
урбане буржоазије и  инфантилној зависности немачких грађана од ауторитативних личности. 

Процес цивилизације повећава друштвено-културни значај спорта. Модерни спорт пружа 
ослобађујуће узбуђење борбе у коју су укључени физички напор и вештина, а истовремено 
ограничава могућност да неко у њој буде озбиљно повређен. 

Своје цивилизованије облике, игре и доклолица добиле су  цивилизованије облике од 
седамнаестог века, када је у Енглеској напредовао процес цивилизације. Спортизација игара 
укључивала је успостављање правила и договора у оквиру игре која су захтевала самодисциплину и 
одражавала  све већу одбојност према насиљу публике.  Тако се, рецимо, у боксу спортизација јавила 
са увођењем одређених правила борбе као што је употреба рукавица које су смањиле крварења и 
виших естетских прописа  усмерених, пре свега, на самоодбрану, а не на насиље. 

Као пример уобличавања социолози наводе фудбалску трансформацију од народне 
разбибриге до модерне спортске дисциплине. Средњовековне игре народног  фудбала биле су 
прожете изразитим дивљаштвом и релативном немоћи власти  да контролише или искорени овакву 
разбибригу. Нецивилизовани аспекти огледали су се и у непостојању бројчане једнакости између 
супротстављених страна, малој одвојености публике од играча, као и у непостојању идеје о фер – 
игри или такмичарској равнотежи. 

У деветнаестом веку фудбалске утакмице прошле су кроз спортизацију,  и то онда када су их 
прихватиле одређене  енглеске јавне школе  да би дечацима обезбедиле вежбу. Те школе су 
успоставиле правила и принципе коректности и играма, иако је насиље ипак било присутније него 
данас.  У том периоду аристократија и буржоазија ушле су  у  трајнију зависност у оквиру друштва 
које се индустријализовало. И буржоазија је желела да се такмичи и утиче на навике и норме 
аристократије. Разлике су се и даље јављале у виду различитих фудбалских прописа. Тако је, код 
аристократске класе, установљен виши ниво самоконтроле у фудбалским правилима, која су 
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забрањивала додиривање лопте руком.  Насупрот томе,  код средње и више средње класе прихваћен 
је рагби са много више насиља. 

Уобличавање и фудбалски хулиганизам 
Најважнија, спорна примена процеса цивилизације  на спорт односи се на енглески фудбалски 

хулиганизам. На основу записа Енглеског фудбалског удружења и новинских  извештаја, 
истраживачи тврде  да је до Првог светског рата, насиље навијача било саставни део присуства 
навијача на фудбалским утакмицама. Насиље је великим делом било последица догађаја на терену, а 
из њега су проистицали напади и претње фудбалским функционерима и играчима. Навијачку публику 
чинили су углавном припадници радничке класе, и поменути напади и претње одражавали су  њихову 
изразито ниску емотивну уздржљивост и допуштеност агресије и насиља. 

Након Другог дветског рата, па до почетка шездесетих година двадесетог века, фудбалски 
навијачи били су знатно цивилизованији и мирнији, а број инцидената повезаних са насиљем смањен 
је, што наводи на закључак да је самоконтрола појачана, као и праг одбојности навијача у односу на 
немире и сукобе. По мишљењу истраживача ово је последица све већег присуства  угледнијих људи 
из радничке класе   у публици, који су прихватили цивилизованије норме понашања. Фудбал је, 
такође, почео да привлачи и већи број жена и мушкараца из средње класе, што је условило 
феминизацију и још веће цивилизовање доминантних  правила понашања гледалаца. 

Међутим, оног тренутка када су припадници угледне радничке класе постали малобројни у 
фудбалској гомили и почели да слободно време проводе  више у кућним варијантама, број нереда се 
опет повећао, и то од краја педестих година двадесетог века. Млади припадници радничке класе, по 
мишљењу установљених политичких и друштвених снага, почели су да представљају озбиљан 
проблем. Смањење броја публике забринуло је фудбалске званичнике, а тај проблем додатно је 
појачан извештајима са фудбалских утакмица о насиљу младих из радничке класе, јер су они својим 
понашањем одвраћали угледне навијаче од присуства утакмицама. 

Истраживачи из Лестера тврде да појава савремених фудбалских хулигана датира од шездесетих 
година двадесетог века, као и да фудбалски хулигани углавном потичу из неотесаних места са нижом 
радничком класом. Као објашњење наводе чињеницу да су они од малих ногу време проводили на 
улици где су се сусретали с насиљем и агресивним понашањем својих другова. Хулигани углавном 
имају ограничен контакт са другим местима и културама, што јача њихову идентификацију са 
рођацима, суседима и локалним малолетничким бандама. За њихову  друштвену средину 
карактеристичне су једнородитељске породице, ситни преступи и делинквенција, као и висока стопа 
незапослености и зависности од државне помоћи. Као доказе за лестерске тезе, изнета  су хапшења  
полиције   на фудбалским утакмицама у Енглеској, телевизијски извештај у коме  говоре сами 
хулигани из лондонског клуба „Вест хем јунајтед“, интервјуи са младима из стамбеног насеља ниже  
радничке класе у Лестеру и студије Џералда Сатлеса који се бави сиротињским мултиетничким 
квартом у Чикагу. 

Хулиганске групе формирају се на основу уређеног одабира младића из различитих крајева који 
се удружују да би се као следбеници одређеног клуба тукли са одговарајућим групама које 
подржавају ривалске клубове.  Њихово понашање је мање повезано са догађајима на терену, а више 
унапред осмишљено да буде уперено против навијача ривалског тима.  Упоредо са повећањем 
инцидената на фудбалским утакмицама, на стадионе почело је да долази све више неотасаних младих 
људи. 

Истраживачи односе између угледних и неотесаних  навијача описују као континум9, при чему  се 
они преклапају и прелазе једни у друге. Уочено је да  су неотесани елементи  вредни пажње код 
средње и више класе склони насилном понашању, укључујући и фудбалски хулиганизам. Тврди се, да 
са макросоциолошких аспеката процеса цивилизације,  хулигани играју релативно пасивну улогу у 
све већој зависностима у целом комплексу индустријализације друштва. Занимања хулигана не 
омекшавају мачо тенденције. Хулигани од  афирмисанијих  друштвених група имају третман пун 
предрасуда, пре свега преко политичког принципа закона и реда који је преовлађивао у Британији 
седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века. Лестерски истраживачи закључују да су 
хулиганизам и  успон децивилизације укорењени у све већим друштвеним поделама и 
неједнакостима.  

Насупрот укључивању већине у цивилизовано друштво, знатна мањина  је искључена 
(припадници радничке класе, жене, етничке мањине и млади у оквиру похлепног индивидуализма и 
чврсте струје социјалне политике). Тек када ове неједнакости буду смањене, хулиганизам ће бити 

                                                
9 in kontinuo, непрекидно, стално. (лат.) 
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ефикасно нападнут.  Ипак истраживачи из Лестера предлажу практичније начине за решавање 
проблема хулиганизма, попут повећаног учешћа жена и породица, што би умањило мушку 
агресивност и феминизовало масу. 

Концепт друштвене  међусобне зависности помаже да се осветле основни елементи људских 
односа. Ипак, по мишљењу Ричарда Ђулијанотија модел уобличавања подлеже великим теоријским, 
методолошким, емпиријским и дијалошким слабостима. 

По Ђулијанотију основна хипотеза у  размишљању о  уобличавању гради непотпуне друштвене 
теорије које нису састављене за ригорозно тестирање. Када је реч о фудбалском хулиганизму, 
лестерски социолози, рецимо, откривају појам неотесанаца из средње и више класе да би објаснили 
доказе да многе хулиганске групе имају мало припадника из ниже радничке класе.   

 Социлози уобличавања су спорт више посматрали као арену за демонстрирање, а не за тестирање 
њихових теорија. Да би тестирали хипотезу ниже радничке класе, лестерски социолози  погрешно су 
истраживање фудбалског хулиганизма вршили  на посебно сиромашном локалитету, уместо међу 
хулиганским групама којих је био пун град. Друга грешка огледа се у томе што су приоритет 
подацима о запослењу дали  ауторима телевизијске емисије и од навијача енглеског најчувенијег 
тима радничке класе „Вест Хем јунајтеда“, мада би оправданији методолошки приступ налагао да се 
хулиганизм истражи  у клубовима као што је „Челси“, где се хулиганизам ствара на много богатијој 
домаћој локацији. 

Крутичари Елијасове теорије, али и његове присталице признале њен евроцентризам. Елијасове 
присталице не узимају у обзир на одговарајући начин развој лепог понашања и формирања државе 
ван Западне Европе, а пре свега на Далеком истоку. Процес цивилизације не пружа довољно широку 
критичку анализу ширења империјализма и неоколонијализма изван Европе. Тако процес 
цивилизације у Јужној Америци представља невероватну европску способност за инвазију, масовно 
поробљавање, геноцид и еколошку катастрофу. 

Елијасови следбеници, пре свега, Данинг и Менел,  константно цитирају делове у којима Елијас 
негира еволуционизам, иако остали његови пасуси наводе на супротно. Делује да Елијасово 
еволуционистичко размишљање подржава Магвајер када односе између западних и незападних 
друштава описује као  еквивалентне онима који постоје између дворског друштва и нижих 
друштвених класа у време ренесансе. Елијас одбацује културни релативизам инсистирајући  да су 
системи знања као степенице које морају да се пређу да би се дошло до највишег нивоа. На овај 
начин Елијасов процес цивилизације почиње да личи на крајње  софистицирану варијанту теорије 
модернизације са својим  акцентом на  еволутивни развој у складу са западним моделом модерног. 
Код анализе фудбалског хулиганизма  Елијасов модел је битно англоцентричан и компаративно слаб 
ако се примени на друге европске нације, укључујући и Шкотску. Када објашњавају нереде међу 
гледаоцима у својим друштвеним срединама,  истраживачи изван Енглеске  најчешће не примењују 
теорију уобличавања или је примењују делимично. 

 И теоријски и емпиријски случај процеса цивилизације  оставља простора сумњи. Захваљујући 
модерној технологији у  двадесетом  веку забележено је  дванаест пута више више погинулих у 
ратовима него у деветнаестом веку и давадест и два пута више него у осамнаестом веку. Овакви 
подаци не могу да се на одговарајући начин објасне јаким струјама децивилизације или аномалијама 
у формирању држава. Ове људске трагедије много боље објашњавају модели историје политичке 
економије. Елијасов недостатак интересовања за родно насиље такође указује на његов компаративни 
конзерватизам.  За разлику од њега, Фуко даје изоштренију анализу када истражује телесну 
дисциплину и надгледане. 

Важно истраживање спроведено у Енглеској и Шкотској указало је на то да савремени фудбалски 
хулиганизам тежи да укључи релативно инкорпорисане  младе људе  више радничке класе или ниже 
средње класе, а не искључиво ниже радничке класе, по тврдњи лестерских истраживача. Треба истаћи 
и то да сви спортови не могу да се посматрају у оквиру цивилизованих и децивилизованих јаких 
струја. На пример, релативно насилна игра у неким тимским спортовима може да буде одраз 
мишљења неких тренера како се са расположивим играчима могу остварити најбољи резултати. 

За објашњење фудбалског хулиганизма, Елијас и његови  поборници  узимају најједноставније 
могуће положаје уобличавања тако што инсистирају на неотесаности и смештају хулиганизам код 
припадника  ниже радничке класе, да би показали како процес цивилизације функционише као 
теорија. За објашњење хулиганизма било би добро кад би се развијали и други елементи Елијасове 
теорије, као што су  теорије неформализације, које је он зачео. По Воутерсу, неформализација 
представља одраз нових нивоа самоконтроле обележених  већом самосвешћу и размишљњем. 
Зависност између формализације и неформализације је сложена. Неформализација се не јавља код 
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друштвених група које нису на прави начин доживеле формализацију процеса цивилизације, иако 
она, у ствари, одражава  веће приближавање код традиција понашања радничке и средње класе. 
Фудбалски хулиганизам управо налазимо у класном приближавању, а не код ниже радничке класе, 
како су тврдили лестерски истраживачи. Неформализација нуди неке повољне могућности за 
објашњење како они из инкорпорисаног друштвеног статуса могу да склизну у релативно 
инструментализовано насиље у строго дефинисаним периодима – данима када се одржавају 
утакмице, против  дефинисаних ривала (противничких хулигана, а не било којих противничких 
навијача).   
 

БУРДИЈЕ – РАЗЛИКА, СИМБОЛИЧКО НАСИЉЕ И БОРБА 
 

 Пјер Бурдије  (1930 - 2002) био је  један од водећих француских послератних  социолога у свету. 
Његово капитално дело „Разлика“  познато је у целом свету. Бурдије је жестоко критиковао 
савремене системе доминације, посебно западне неолибералне политике које доносе несигурност у 
послу, криминал, друштвени стрес и занемаривање света у развоју. 

Бурдије је написао неколико радова о спорту, а у „Разлици“ има намеру да пружи социологију 
културних склоности. Спорт и физичка култура су елементи доминантне анализе која открива 
настанак и обичаје унутар дубоких друштвених и културних борби. Бурдијеа спорт није интересовао 
сам по себи, већ фактори социјализације и друштвене диференцијације који стоје иза њега и 
постепено усађују различите спортске склоности. 

Бурдијеа нарочито интересују следећа питања: како се ствара потражња за спортским 
производима; како људи стичу склоност према спорту и како врше избор спорта – као за активност 
или спектакл? Он је тврдио да је његова социолошка теорија поништила социолошке двојне 
супротности субјективизма и објективизма, акције и структуре.  Објективизам  је, у ствари, 
структуралистичка друштвена теорија. За структуралисте сва друштва садрже основне логичне 
структуре модела који постоје изван свести чланова друштва и њих могу да идентификују научници 
који се баве проучавањем друштва. Насупрот објективизма, субјективизам је ближи  
интерпретативној социологији, јер ствара друштвене теорије засноване на субјективним схватањима 
и објашњењима друштвеног света. Основне критике објективизма  односе се на то да структурализам 
не успева да објасни критичке и креативне способности друштвених актера, док субјективизам  не 
објашњава како друштвене структуре обликују и ограничавају појединачне акције. Насупрот овоме, 
Бурдије жели да избегне оба екстрема и да при томе задржи појмове акције и структуре. 
 Бурдијеово поништавање подела субјекат – објекат убрзава структуралистички резултат. Он 
се залаже за генетски структурализам. За Бурдијеа пракса код људи открива и практично 
разумевање друштвеног света и начин на који је сачињена друштвена реалност. Кроз друштвену 
праксу људи траже да  управљају својим свакаодневним активностима. Практично разумевање света 
утиснуто је у субјективности, у смислу да свет „обухвата мене“ и „ствара мене“ .  
 Тело има централну улогу у практичном владању светом. Спорт је посебан терен на коме је 
оваква пракса најочигледнија, спортски обичаји су обичаји у којима је разумевање телесно. Спорт, по 
Бурдијеу, чини свет садржајним тако што спонтано предвиђа себи својствене  тенденције у понашању 
играча с лоптом, који је обдарен визијом терена у жару акције  тренутно наслућује кретање 
противника и на саиграча не делује несмотрено или из рачуна, већ на инспиративан начин. 

Друштвена реалност је за Бурдијеа суштински  реалциона, што значи да је створена из односа 
између друштвених група,  а не од суштинских квалитета појединаца унутар група. Он инсистира на 
томе да је логика истраживања неодвојиво емпиријска и теоријска. Бурдије предлаже да социолози у 
току истраживања врше објективизацију учесника, за шта је потребно потпуно разумевање 
свакодневног света предмета који се истражује. Он препознаје три нивоа предрасуда које нарушавају 
социолошку перспективу: 

1. специфично друштвено порекло истраживача; 
2. релативан положај истраживача у оквиру специфичне академске области и генерални положај 
научника који се баве проучавањем друштва у оквиру ширих односа доминације; 
3. супериорни интелектуални статус истраживача који га наводи да друштвене обичаје опажа као 
спектакле за објективну врсту интерпретације, а не као практичне активности у које су укључени 
друштвени актери. 

Ове предрасуде могу да функционишу у социологији спорта. На пример, привилеговано 
економско и културно порекло истраживача може да створи амбивалентност или презир према 
спортским поткултурама радничке класе. Исто тако, истраживач може да игра академску улогу да би 
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напредовао у каријери,  обезбедио донације за  истраживања или  осигурао објављивање  својих 
радова у добрим часописима, избегавајући експлицитну критику значајних социолога и њиховог 
рада, а да истовремено умерено критикује доминантне групе које су генерички непријатељски 
расположене према социолозима спорта ( на пример државни званичници, личности у спортским 
управним органима). Такође, научник може да напише посебну, мисаону, па и неинтересантну 
интерпретацију друштвених обичаја групе коју проучава, уместо да те обичаје посматра због онога 
што  они представљају за друштвене актере. 

Habitus, капитал и област - Habitus представља систем класификације који обликује обичаје 
људи, веровања, навике, склоности и телесне технике. Habitus тежи да функционише изван 
самосвести појединаца и увек је усмерен ка практичним функцијама. Habitus има неограничени 
капацитет за стварање мисли, опажања, изражавања и поступака, а њихове границе одређене су 
историјским и  друштвено постављеним условима. На другим местима, за Бурдијеа habitus  такође 
означава начин постојања, уобичајено стање (посебно тела) и нарочитио предиспозицију, тенденцију 
или сколоност. 

Појединци у односу на капитал имају различите  области и врсте. Економски капитал се 
односи на материјална добра; културни капитал на културне ресурсе (нпр. образовно и уметничко 
знање); друштвени капитал на мреже друштава састављених од пријатеља, породица, колега па све до 
ширих кругова; симболички капитал се односи на престиж, поштовање и сл.  Области се више односе 
на објективну друштвену реалност и састоје се од скупа објективних, историјских односа између 
положаја учвршћених у одређеним облицима моћи. Бурдије сваку област схвата као врсту игре. 

Habitus  једне особе у комбинацији  са њеним капиталом који је додат њеном положају у 
области одредиће њене културне навике. Habitus је облик субјективности, али социјализоване, област 
је објективни појам сачињен од спорних односа између друштвених актера. 

Област поседује специфичну doxa10, која одређује здрав разум или прећутно прихваћене 
идеале. Doxa  је безусловно унесена од стране доминантних и група над којима се доминира. 

Већ смо рекли да је Бурдије област схватио као игру. Друштвени чиниоци заузимају места у 
игри на основу својих различитих habitusа  (који одређују њихове различите врсте осећања за игру) и 
различитих доприноса у капиталу у односу на захтеве игре. Заузимање положаја  у току игре никад 
није у потпуности предвидиво. Свака игра има своје коначне интересе и и улоге које означавају 
разлике између играча; покушајима неких играча да се пребаце кроз области (у друге игре) обично се 
противе они који желе да заштите раније установљене положаје унутар друге игре. Спорт, као игра, је 
насупрот других игара релативно аутономан, јер његова историја, чак и у периодима великих догађаја 
у друштвеној и економској историји, има свој темпо, сопствене законе еволуције, кризе. 

Играчи у игри имају различите мешавине капитала којима располажу и помоћу којих треба да 
обезбеде или побољшају своје позиције. Играчи усвајају разне тактике како би заштитили или 
увећали свој капитал. 

Бурдијеов модел игре – области има значајну примену у спорту, нарочито у тренуцима 
напетости. Олимпијски комитет   једна је од спортских области у коју спадају различите групе играча 
који се такмиче (спортисти, тренери, званичници, медијски радници, спонзори и др.) и имају 
различите мешавине капитала.   Олимпијски комитет има много doxa-е узете здраво за готово, као 
што је врховни ауторитет МОК-а, олимпијски наставак древног грчког спорта пуног врлина и 
специфичну етичку равнотежу  између аматеризма и професионализма (робног положаја). 
Револуционарној трансформацији  оломпијских игара противе се скоро у целом свету како би 
заштитили огромне капитале које поседују разни играчи. Интерпретативни радници, као што су 
новинари, одржавају олимпијску област тако што стварају њену историју, говоре о њеној традицији, 
разрађују и преуређују његову doxa-у. Најмоћнији спортисти, тренери и званичници приказују своје 
богатство, чиме играју на главну карту у  да би обезбедили и увећали своје позиције. 

Сви ови процеси почели су осамдесетих година двадесетог века и настали су из борбе за 
прелазак  многих олимпијских спортова из званичног аматерског у професионални статус. Овај 
процес одвијао се због све већег утицаја оних који имају велики економски капитал у олимпизму, а то 
су, пре свега, телевизијске корпорације, спонзори и елитни спортски радници – тренери и  спортисти. 
Водећи званичници МОК-а задржали су своју моћ тако што су са опадањем њихове аристократске и 
симболичке  моћи остварили контролу над капиталом који је ушао у игру.  Парадоксални, 
неочекивани играчи као што су истраживачки новинари, откривају  диктатуру МОК-а, корупцију и 
издају олимпијских идеала. Ипак, ни један играч не захтева потпуно укидање игре, најрадикалнији 

                                                
10Doxa је углед који неко ужива, у ширем смислу онај углед који сва бића скрива и открива у своме изгледању 
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међу њима залажу се за поновно проналажење система који ће донети правила игре, њену процедуру 
и расподелу капитала. 

Културне поделе и симболичко насиље 
Бурдије друштвену класу дефинише  више у културним, него у неомарксистичким појмовима, 

као групу  чинилаца који деле исте интересе, друштвена искуства, традиције и вредносни систем  и 
који теже да делују као класа и себе одређују у односу на друге групе чинилаца. Свака класа се бори 
да се наметне колективним habitusима других друштвених класа и да обезбеди доминацију у 
одређеним областима. Habitus сваке друштвене класе открива се кроз спорт и остала занимања у 
култури. 

Кроз систем спортских навика које се супротстављају друштвеним чиниоцима изражавају се 
супротности између полова, класа и класних фракција. У односу на класу, спортови су распоређени 
по класама и  поређани по рангу који регилушу. Приликом одабира одређених спортова друштвени 
чиниоци следе склоности свог habitusа како би нашли спортове по својој мери. Ексклузивни спортски 
клубови ограничавају чланство на оне с крупним капиталом, који може да се односи на економски 
(годишња чланарина), културни (етничка припадност, начин одевања, опште понашање) или 
симболични капитал (носиоци спортских титула). Недостатак капитала везује појединца за једно 
место и интевизира осећање ограничености. 

Бурдије дефинише симболичко насиље (које одражава мане области код друштвених група са 
мањим примањима) као облик друштвене неправде која се примењује на друштвеним чиниоцима уз 
њено или његово саучесништво. 

Образовне институције спроводе интензивно симболичко насиље, тако што школе намећу 
прописе, вредности и предиспозиције доминантних група и тако доводе групе над којима се 
доминира у ситуацију да сарађују  у својој симболичкој принуди. Симболичко насиље подразумева  
друштвено искључивање одређених популација (пре свега жена и етничких мањина) из учешћа у 
спортовима. Као последица тога код жена и припадника неких етничких група (азијског порекла) 
ствара се уверење да они не припадају спорту, односно да нису спортисти по природи, као и да 
немају способности да поднесу интензивне напоре. 

Спровођење материјалног насиља сувишно је и неефикасно када може да скупи  више моћних 
психолошких и културних ресурса да би се нарушио људски потенцијал група над којима се 
доминира. 

„Разлика“ - раслојавање спортских склоности  
У свом делу „Разлика“ Бурдије износи претпоставку да доминантне групе користе свој већи капитал 
како би стекли право на склоност или културни легитимет својих културних предности. Ова разлика 
културно раздваја доминантне групе од група којима се доминира. У  борби између група, свака од 
њих изражава одбојност према склоностима других група. 

Бурдије препознаје три димензије везе између друштвеног раслојавања и  културне склоности. 
Прва је вертикална димензија и она мери разлике између вредности капитала (економског и 
културног) од најбогатијег до најсиромашнијег. Хоризонтална димензија прави разлику између врста 
капитала, нарочито економског и културног, док временска димензија трага за општом историјском 
путањом (узлазном или силазном) сваке специфичне групе. Тако, на пример, у Великој Британији 
више класе које су наследиле богатство по вредности капитала (вертикалној димензији) на веома су 
високом месту, по хоризонталној димензији полажу веће право на културни него на економски 
капитал (етикеција, мешовито образовање и поседовање земље) и имају дуготрајну (временска 
димензија) моћ. Зато елита са наслеђеним новцем преферира традиционалнне спортове, као што су 
коњички спортови, за које су потребна велика  финансијска средства јер су трошкови почетног 
тренирања и одржавања опреме веома велики. Због тога ови спортови нису обична  разбибрига  која 
тражи унутрашњи профит, они стварају друштвени профит који има дистрибуциони значај између 
различитих класа. Обратно, дизање тегова, на пример, може да има унутрашњи профит у погледу 
снаге код припадника радничке класе, али његов слаб друштвени профит му онемогућава признање 
међу аристократским олимпијским званичницима. 

Спорт и класни habitus 
Habitus доминантних класа фаворизује спортове који су естетски, мисаони и здрави. Као такве 

спортове препознајемо, на пример, тенис, голф, једрење, јахање, скијање или мачевање. Доминантне 
класе избегавају  вулгарне гомиле која се скупља око популарних спортова. 

Спорт разликује групе унутар домуинантне класе. Подршка аристократске класе рагбију 
представља симбол отвореног противљења доминантним елементима у оквиру доминантне класе, као 
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што су универзитетски наставници и уметници који приоритет дају културном богатству. Рагби је 
дефинисан као мушки, срчан спорт који изграђује карактер и снагу воље. 

Обратно, радничка класа тело схвата инструментално. Интересовање мушкараца за, рецимо, 
бокс или дизање тегова културно је сродно мануелном раду, кроз болне вежбе и покоравање. Исти 
случај је и са суровом игром у фудбалској или рагби лиги.  Иако су жене из радничке класе 
игнорисане у свету спорта, Бурдије у њиховом држању дијете или нези лепоте наговештава њихово 
телесно оруђе. За ниже радничке класе карактеристично је да они телесну филозофију усвајају до 
крајњих максимума. За њих је гимнастика оличење аскетског уздизања издржљивости и сурових 
дијета и прихватања научних теорија које налажу практичне поступке за остварење предодређених 
циљева. Буржоаску доминацију  и склоност  ка   скупим спортовима  доминантних група,  не одређују 
само материјалне поделе, већ и породичне навике, спортско искуство из детињства, технике 
социјализације и сл. 

Појединци који имају велико спортско искуство могу да располажу стручним културним 
капиталом  (тренерски сертификати), економским (зарада), друштвеним (контакти, елитни кругови), 
симболичким (титуле, позитивно представљање у медијима). За групе  над којима се доминира спорт  
представља несигуран пут каријере која зависи од  њихове физичке спремности.  

За класни habitus  везују се генерацијске разлике, па су тако популарни, енергични спортови у 
вези са младима. Рагби, фудбал и бокс мушкарци из радничке класе обично напуштају кад уђу у 
зрело доба, јер се вишак  либидо енергије или оне везане за игру усмерава у брак и потребе 
домаћинства. Међутим, буржоаски спортови, као што су тенис и голф, захтевају мање физичког 
напрезања, што омогућава бављење њима дужи део живота, здравије вежбање и друштвене користи у 
локалном клубу. 

За Бурдијеа спортски терен није статичан – доминантно значење било ког спорта може да се 
трансформише кроз друштвену борбу. У својим истраживањима шездесетих и седамдесетих година 
двадесетог века Бурдије је идентификовао успон калифорнијских, контракултурних спортова  који 
фаворизују аутентичне природне производе или произведену опрему и испољавање друштвеног  и 
телесног  бестежинског стања, као код лета на змају и сурфовања у ваздуху. Ово су омиљени 
спортови нове ситне буржоазије. Насупрот старе ситне буржоазије која се залаже за скромност, 
самоограничење и самоконтролу, нова ситна буржоазија  задовољство сматра личним и етичким 
императивом. 

Примене у социологији спорта 
Бурдијеов рад подстакао је у оквиру француске социологије спорта истраживање које повезује 

спортска значења и праксе с друштвеним идентитетима и поделама. Концепт капитала посебно је 
интересовао његовог сталног сарадника Вакана, који је објавио неколико студија о чикашкој 
боксерској култури.  Дефранс је пратио друштвену историју француске гимнастике и других 
спортова од касног осамнаестог века па наовамо. 

У борилачким спортовима класни habitusi одражавају се кроз различите склоности, па тако 
установљена буржоазија цени естетско обликовање тела и економичан покрет (у аикиду), док ниже 
класе фаворизују телесни контакт, физичке размене и снагу (у рвању). 

Студија урађена у Мемфису открила је да чланство у фудбалском клубу младих разграничава 
приградску културу белаца од урбане искварености и разлике локалног становништва ниже класе 
небелаца. Истраживање у Канади потврдило је међусобни однос између habitusа и физичке 
активности – жене из средње класе воле тренинге, аеробик и пливање, што представља одраз 
самонаметнутих правила  понашања да се остане витак  и здравог изгледа, док су  жене из радничке 
класе најмање активне, јер вежбање нема много инструменталних предности – виткост нема никаквог 
утицаја на радни живот рецимо машинског радника. 

На крају, рецимо да је Бурдије  показао да је спорт једно од многих културних средстава 
преко којих различите друштвене класе себе издвајају и захваљујући којем се међусобно разликују. 

Политика истраживања 
За Бурдијеа,  социологија није ослобођена политике. По њему западни конзервативизам  је 

произвео веће неједнакости и друштвену несигурност преко запослености (нарочито међу младима), 
малих зарада и криминализације. Култура је комерцијализована, њоме управља трговина која 
подрива друштвено – научно критичко испитивање и уметничку креативност. Уместо тога Бурдије се 
залаже за економију среће која признаје нематеријално, симболичне зараде и губитке. Таква 
економија омогућила би обрачун са законом о одржању насиља.   

Друштвене групе које су од стране доминантних друштвених група одбачене бивају 
представљене као неморалне, глупе и  невредне политичког утицаја. Нови друштвени покрети, као 
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што су еколошки, пружају друштвени отпор, али је њихова моћ у преношењу порука слаба у односу 
на симболичну моћ конзервативних снага. По Бурдијеу, интелектуалци су елемент над којим се 
доминира у оквиру доминантне групе, али њихова неангажована политика, прерушена у 
професионалну способност је неприхватљива. Он сматра да  научници треба да се ангажују око нових 
социолошких покрета унутар спорта, да објављују научне студије које критикују транснационалне 
корпорације и њихова управна тела. 

Бурдије се залаже за оне вредности које свет спорта проглашава и које су веома сличне 
вредностима уметности и науке – некомерцијалне, које су саме по себи циљ, вреднују фер-плеј и 
начин на који се игра, уместо жртвовањa свега зарад резултата.  

Бурдијеов рад има много позитивних социолошких страна. Он избегава произвољност тиме 
што даје предност структуралистичком усмеравању на силу неједнакости. Његова социолошка 
мешавина теорије и доказа  захтева објашњење у истраживачким областима као што је спорт. 
Међутим, Бурдијеове емпиријске  тврдње које повезују класу и културне навике  су оспорене. У 
Финској је рецимо интересовање за спорт прелази класне границе, мада неке разоноде, као што су 
голф и сурфинг, носе разлику између и унутар класа. Ово нас упућује на закључак да је Бурдијеов 
теоријски оквир очигледно недовољно јак да би објаснио културне конфликте и симболичне разлике 
које настају унутар специфичних спортских области. 

 
КУЛТУРОЛОШКЕ СТУДИЈЕ 

 
У оквиру студија спорта интердисциплинарне културолошке студије представљају 

најутицајнију теоријску и истраживачку парадигму
11.  Културолошке студије настале су из  

друштвено-научних настојања да се објасне  основне културне борбе у послератном периоду уз 
подстицај покрета за грађанска права црнаца у Северној Америци, међународне фрминистичке 
покрете, растући еколошки покрет и француску политичку побуну у мају  1968. године. 

Културолошке студије  прерадиле су марксистичку теорију како би лоцирале  културолошку 
политику у навикама слободног времена подређених заједница раслојених класно, од стране младих, 
према половима и етничкој, односно расној припадности. 

У Британији су интелектуално интересовање за културу радничке класе побудили Хогарт и 
Томпсон. Европске теорије постале су утицајне. Културолошке студије брзо су се развиле у  у широк  
интердисциплинарни академски домен, који обухвата социологију, историју, књижевну критику, 
лингвистику, географију, политички активизам и студије културе неког подручја. 

Културолошке студије усмеравају пажњу на културне стратегије које се јављају између 
доминантних група (које стварају званичну културу) и подређених група (које стварају популарну 
културу, укључујући и спорт). Популарна култура суштински је контрадикторна и парадоксална, она 
може да поремети друштвени поредак, али је стварају доминантне групе од материјала и 
симболичких ресурса који олакшавају доминацију. На пример спортски гледаоци куповином 
улазница и бодрењем националних  спортиста одржавају  друштвени поредак, али тај исти поредак 
нарушавају ексцесним понашањем које вређа доминантне групе и стварањем поткултура које 
критикују спортске званичнике. 

Аналитичари културолошких студија, за разлику од  већег дела неомарксиста, прерађују 
Маркса како би одредили подређене групе као активне чиниоце у обликовању и преобликовању 
идентитета и праксе у складу са историјским приликама. 

Први је овај приступ применио  Центар за савремене културолошке студије, основан 1964. 
године на Универзитету Бирмингем, да би анализирао како стилови културних подгрупа младих 
усвајају и престилизују свакодневне елементе модерне материјалне културе. На пример, зихернадле и 
кесе за ђубре постале су панкерска мода, која је представљала симбол солидарности младих у бекству 
од  досаде модерног образовања, индустријског рада и унапред одређеног слободног времена. 
Бунтовнички стилови не уништавају друштвени поредак, јер предузетници унутар доминантне 
културе прерађују аутентичне  стилове младих уклањајући њихов радикалан садржај ради њиховог 
ширења у оквиру робе широке потрошње за масе. 

  Тумачење културе и друштва Рејмонда Вилијамса значајно је утицало  на Центар за 
савремене културолошке студије. За Вилијамса култура  није елита, она је обична, део заједничке 
културе која заслужује да буде истражена. Идеју о заједничкој култури развио је Вилис ( 1990)  да би 

                                                
11 Скуп основних претпоставки или правила које узимамо здраво за готово у циљу поимања стварности и њених 
феномена 
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истражио симболичку креативност и уземљену естетику  културе младих. Симболичка креативност 
захвата много начина  на које млади људи користе, хуманизују, декоришу и дају значење свом 
заједничком и непосредном животном простору и друштвеном понашању. Уземљена естетика 
односи се на селективно стварање динамичких, естетских  значења за одређене симболе и понашања. 
Вилис је ове термине илустровао кроз везу с друштвеним односима у спортском учествовању и 
културним значењима која настају код фудбалских навијача. 

За Фискеа поп-култура се састоји од  полисемичних текстова, од којих сваки садржи 
вишеструка  значења која дају разнолике свакодневне интерпретације. На пример, Дејвид Бекам 
преноси разнолика текстуална значења која актери различитих  друштвених категорија  тумаче на 
различите начине. Зато Бекам за неке жене може да буде секс симбол и хомосексуалац, док је за 
мушкарце који су већи традиционалисти он отелотворење изразито феминистичких црта. 

Вилијамс је наглашавао значај заједничке културе у заједницама радничке класе. Дубоку 
заједницу преносе структуре осећања њихових чланова које чине њихова веровања, претпоставке, 
начин говора и понашање, као и осећање припадности. Структура осећања дефинише постојећу 
културу повезујући чланове заједнице и и откривјући  њихов антагонизам према доминантној 
култури. За разлику од идеологије, структура осећања није систематска. Спортска пракса и ритуали 
често су инспирисани моћним структурама осећања. Хогарт је приметио да су тимови у рагби лиги  
били важан елемент у групном животу у областима са радничком класом. 

Вредан модел за испитивање  политике културе даје и Вилијамс. Он сматра да су на било којој 
историјској раскрсници у игри разне доминантне, преостале и нужне силе.  Доминантне силе 
успостављају најконвенционалније облике друштвених односа и поступака у друштву; преостали и 
нужни трендови, сваки за себе, обухватају снаге прошлости и будућности. Преостали се разликују од 
архаичних, јер архаично долази из прошлости и намерно је оживљено, док се преостало такође 
појављује из прошлости, али остаје дубоко укључено у садашњу културу. Слично овоме, нужно је 
суштински алтернативно или супротно доминантним силама, при чему ново само продужава 
доминантну културу. Да би се ови политички односи преобликовали помажу промене у оквиру 
класне културе. 

Вилијамс, у вези робног статуса, тврди да  појединци и друштвене групе могу да имају три 
различита односа према културним институцијама. Чланови  сматрају  да неекономски реципроцитет 
и узајамне обавезе постоје између појединаца и институција. Купци  су више утилитаристи и остају 
одани институцији, али од ње очекују да испуни одређене потребе. Потрошачи  су чисто оруђе и 
купују по институционалним тржиштима. Објашњавајући идентитете енглеских фудбалера и 
навијача Кричер примењује ове класификације. Он запажа снажан пораст код купаца и потрошача, 
што као последицу има стављање у инфериорни положај (преостали) структуру чланства у клубовима 
радничке класе и њихова осећања. Алт слично запажа да су у америчком фудбалу ритуали и 
идентификације навијача с локалним тимовима уступили место верности која се пребацује странама 
које побеђују. 

Од  касних седамдестих година двадесетог века, заједница као идеал је посебно нападана. 
Широм света нова десница ниподаштавала је колективно размишљање. Као пример може да послужи 
невероватна максима Маргарет Тачер да не постоји тако нешто као што је друштво, већ само 
појединци и породице. Ова антисоциолошка филозофија формирала је државне политике, када је реч 
о обезбеђивању новчаних средстава и управљању спортом, током осамдесетих и деведесетих година 
прошлог века. Много уверљивије критике друштва (које унапред  не укидају концепт друштва) 
прихватају да структура осећања такође гура у страну, искључује или жртвује она друштва која на 
неки начин одступају. Било који став културолошких студија мора да буде критичан у односу на 
нетолерантне  заједнице и требало би да разматра облике заједница које су просвећене, културно 
различите и толерантне. У спорту су се у покушаје да се заједнице представе као толерантне 
укључивале групе гледалаца с локалним антирасистичким иницијативама. 

Постструктуралистичке  критике заједнице  указују да културолошке студије учитавају лажне  
нивое аутентичности у супкултурне навике. Друге, пак, тврде да су традиције и идентитети заједница 
у суштини измишљени митови, као што су афричке племенске идентитете измислиле колонијалне 
управе, док су британске националне традиције у великој мери аристократске измишљотине. Овде се 
истичу две ствари. Као прво, аргумент о измишљеним традицијама најефикаснији је када се 
критикује како су доминантне групе желеле да обликују популарне културне навике. Културолошке 
студије би требале да се усредсреде на то како су специфична значења заједнице и традиције сама по 
себи спорно подручје у које су укључени различити елементи доминантних и подређених група. Тако 
у спорту дефиниција истинског навијача представља предмет веома критичке дискусије у којој 
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различити фудбалски званичници, медијски извештачи, корпоративни спонзори и различите врсте 
група навијача измишљају разне историјске варијанте ове митске творевине. Зато би критички 
социолози требало да испитају како моћнији елементи (спонзори, фудбалски званичници и медијски 
извештачи, пре свега) историјски измишљају навијача. Социолошко истраживање не би требало да се 
бави омаловажавањем идентитета група присталица чије су традиционалне навике (нпр. 
размењивање увредљивих коментара са супарницима, стајање за време игре) предмет забрана. 
 
ТЕОРИЈА ХЕГЕМОНИЈЕ  

У  културолошким студијама Грамшијев концепт хегемоније један је од најважнијих. 
Хегемонија описује непостојане односе моћи, методе и технике у класном друштву, при чему 
доминантне групе обезбеђују контролу преко идеолошке сагласности, а не кроз  физичку принуду над  
групом којом доминирају. Доминантне групе примају елементе подређене друштвене класе у 
хегемонистичком блоку, колико год да се појављују  отпорне контрахегемонистичке формације. 
Хегемонија се успоставља у различитим друштвеним доменима (политици, индустрији, бизнису, 
култури) у којима различите класе или класне фракције улазе у односе сукоба, супротстављања, 
манипулације, преговора и прилагођавања. Теорија хегемоније ефикасније објашњава модерну 
реалност изборне демократије, слободног времена и приватног живота. Она заробљава културне 
традиције о обичаје такве какви јесу у личне односе, слободно време, уметност и забаву. 

Односи државе и грађанског друштва помажу у обликовању хегемоније. Држава стимулише 
сагласност у целом грађанском друштву, док се хегемонија увек редефинише и оспорава, делимично 
преко конфликата у удружењима и институцијама. Интелектуалци стварају и комуницирају идејама, 
веровањима и расправама који стварају хегемонију  широм грађанске заједнице. У интелектуалце 
модерног капитализма убрајамо и функционере нижег нивоа и државне администраторе који само 
примењују хегемонистичке принципе и идеје. Грамши разликује традиционалне интелектуалце који 
идеалистички траже независност од класног утицаја или локације и органске интелектуалце који се 
појављују из специфичних класних локација и зато у случају подређених класа имају прогресивнији 
потенцијал. 

Иако Грамши више истиче улогу отпора и борбе у оквиру његовог појма хегемоније, његов 
рад има концептуалне сличности са Алтисеовим. Алтисе сматра да репресивни и идеолошки државни 
апарати функционишу да би обезбедили друштвену доминацију, ау идеолошке апарате спадају 
образовни систем и медији. Поред тога Алтисе додаје концепт идеолошке интерпелације  при чему се 
народ препознаје  као посебна врста субјекта и уздижу посебни идентитети. Као пример можемо 
навести да спортске догађаје које преноси телевизија окружују рекламне слике које нас препознају  
као потрошаче, на шта одговарамо самопрепознавањем. Спортски коментатори захтевају објашњења 
разних облика идентитета и тако нас препознају као мушкарце (а не жене), белце или црнце. Кроз 
тумачење  наши препознати идентитети одржавају друштвени поредак у друштвеној подели, 
ефикасној производњи и потрошњи. Алтисе користи Грамшијеву фразу да би доказао да су 
политичке и идеолошке суперструктуре друштва релативно аутономне од своје материјалне базе и 
зато исходи хегемонистичких борби унутар спорта нису предодређени економском моћи. Ипак 
Алтисе је више заокупљен тиме како се доминација обезбеђује, а не и како се оспорава, па зато 
неутемељено тврди да економска структура јесте још увек у крајњој инстанци детерминанта. 

Очигледно је да теорија хегемоније садржи разлике које су вези са идеолошком одређеношћу 
и критичким друштвеним акцијама. Ова теорија је најубедљивија када избегава детерминизам. 
Тражење идеолошког објашњења користе доминантне групе и институције. Али  друштвени актери 
не усвајају нужно и лако  ове поруке, нити стварају могућа светска виђења која представљају одраз 
подређености (на то указују концепти као што су релативна аутономија и органски интелектуалци). 
Треба се, и поред признавања легитимитета обичне културе и њеног одбацивања економског 
редукционизма, чувати од давања превеликог  друштвеног значаја популарној култури. 

Теорија хегемоније у спорту 
Теорија хегемоније имала је снажан утицај на бројне анализе спорта. Манган је тврдио да су 

директори британских школа били интелектуалци  у ширењу и озакоњивању доминантних убеђења 
која су се односила на предности империјализма. Локални ученици су прихватали успостављање 
националпопуларног  онемогућавајући неслагање тако што је империјалистичка зависност деловала 
уобичајено. Тако је британска колонијална држава увела крикет у западноиндијско грађанско 
друштво као безопасан одушак за масовне фрустрације, учвршћујући на тај начин хијерархију расе, 
пола и класе. 
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Ипак, како Грамши признаје, подређено небелачко становништво створило је јединствене 
интелектуалце, као што је С.Л.Р. Џејмс како би оспоравали доминацију у спорту и грађанском 
друштву.  

Стјуарт Хол такође користи Грамшијев оквир приликом објашњења фудбалског хулиганизма. 
Одговор медија и државе на фудбалски хулиганизам одражава се у растућој десничарској 
популистичкој идеологији која осуђује слабије елементе у друштву. Ипак, каснији аналитичари 
пронашли су јаке везе између индивидуализма слободног тржишта Маргарет Тачер и шовинизма и 
ксенофобије неких енглеских навијача на утакмицама у иностранству.  

Најбитнију обраду  британске теорије хегемоније усмерену на спорт унапредио је Џон 
Харгрејвс који тврди  да је, историјски посматрано, спортска култура средњег викторијанског доба 
помогла у успостављању разлике између буржоаске класе и подређених класа. Учешће у масовним 
спортовима појавило се осамдесетих година деветнаестог  века када су припадници  цењене радничке 
класе  стекли веће ресурсе (материјалне, образовне и грађанске).  У оквиру хегемонистичког блока 
господа више класе и продорнији капиталистички елементи сукобили су се око аматеризма у спорту. 
Комерцијализам је ушао у многе спортове, а пре свега у оне са масовном популарношћу, али су 
господа-аматери задржали утицај тако да је хегемонистичка структура остала непромењена. 
Популарни спортови су касније редефинисани као комерцијална забава. Држава је помагала 
хегемонију пословне класе тако што је представљала спорт  као потрошачки, пре свега преко јавног 
сервиса BBC-a. У међувремену је посредно међународни спорт на нивоу елите помогао у стварању 
националпопуларног, чиме је јавна свест скренута с класе и осталих подела како би се одржала 
буржоаска хегемонија. Харгрејвс признаје да су се незадовољство и противљење редовно понављали 
и критикује неуспех  британске левице да организује алтернативне, контрахегемонистичке спортске 
институције. Без обзира на то, спорт је отворио три контрахегемонистичке пукотине. Слаба спортска 
политика британске државе у осиромашеним крајевима служила је за интензивирање, а не за 
ублажавање отуђивања и противљења. Осим тога напетост је остала између разигране и експресивне 
димензије спорта и њено претварање у политички ритуал и комерцијално ослобађање. И као треће, 
борба за једнакост полова у спорту се наставила, њен крај имаће непроцењиве последице, посебно за 
радничку класу. 

Скоро три деценије касније, Харгрејвсове пукотине захтевале су модификацију. Као прво 
спортски прописи у сиромашним заједницама остали су недокучиви. Затим, давање хиперробног 
статуса спорту подстакло је већу доминацију већег дела буржоазије и мање учешће посматрача, што 
је даље слабило елементе разиграности спортске културе. И као треће, док је државна максима више 
жена у спорту, робни статус спорта девалвира њихово учешће (као награђиване и богате 
спортисткиње) и онемогућава приступ женама из радничке класе. 

Харгрејвсова анализа указује на детерминистичку слабост  у теорији хегемоније. Историјски 
гледано, не може да се види да су колонизатори психолошки манипулисали колонизованима, јер иако 
су групама над којима се културно доминирало често наметани спортови; оне су такође често на свој 
непожељан начин на силу улазиле у спортове из којих су доминантне групе желеле да их искључе. И 
кад је у питању историјско јединство хегемонистичког блока, има се утисак да Харгрејвс  претерује. 
Тако је у Британији елита била подељена око могућности спорта да хармонизује друштво, док 
спортски професионилазам и опстанак неких премодерних спортских пракси показују да је 
популарна култура радничке класе могла да избегне масовно потчињавање буржоаским вредностима 
и моди. Наравно да ове критике не негирају теорију хегемоније, већ само оне флексибилне примене 
које потцењују релативну аутономију и друштвено посредовање у популарној култури радничке 
класе. 

Отпор 
Отпор, као кључни концепт у културолошким студијама дефинише како подређене групе 

оспоравају доминацију кроз културне обичаје. Отпор може да  има физички активне или 
симболичније облике. Међу спортистима насилни отпор може да буде сублимиран кроз такмичење. 
Фиск прави разлику између отпора који обухвата конфронтациону семиотику, и избегавања које 
обухвата безопаснију праксу међу подређеним  групама. Као пример можемо навести да су на 
отварању Игара хомосексуалаца 1994. године, у поворци која је прошла кроз Менхетн многи 
учесници били обучени на начин који одражава њихову сексуалност, чиме су се семиотички 
(симболично) одупирали хетеросексуалним нормама. Насупрот овоме, Фиск сматра да хедонизам 
ослобођен рада или сурферска култура  избегава дисциплинску рутину капитализма. Међутим, 
слободнија  интерпретација омогућила би нам да у исто време игноришемо како друштвени актери 
сами разумеју своје активности. Ипак, избегавање, као друштвена неактивност може да означава 
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друштвено спорење, пре свега у основном начину размишљања и спортској политици. Тако је у 
Чилеу јавна одбојност према Пиночеовој владавини била пренесена масовним одбијањем одласка на 
национални стадион у Сантјагу, где су цивили мучени и убијани. 

На западу се спортски оквир углавном своди на културну политику у релевантном спорту, а 
отпор се изражава кроз генерално противљење према робном статусу спорта, пре свега када се 
такмичење или право на такмичење одређује новчаним и маркетиншким надокнадама. 

Де Серто је истраживао како начини на које друштвени актери користе производ могу да 
створе недисциплину да би свакодневним навикама дали политичку димензију. Он прави разлику 
између тактичког и стратегијског облика отпора. Тактички отпор укључује прорачунату акцију 
слабих која се изводи на терену и који је под контролом стране силе, док се стратегија јавља на 
изолованим местима која контролишу сами друштвени актери.  Ову поделу икористио је Јелвингтон 
да би  објаснио отпор локалног становништва у западноиндијском крикету. За време колонијализма 
западноиндијска еманципација повезала се тактички са крикетом јер с националистичког, 
антиимперијалистичког становишта није било  ниједног алтернативног културног простора. После 
стицања независности крикет је постао стратегија за ремоделирање и поновно измишљање старих 
колонијалних облика културе који су требали да представљају одраз особеног западноиндијског 
идентитета. 

 Теорија отпора није без проблема. Неки аналитичири културолошких студија идентификују 
скривени отпор буквално  свуда у популарној култури. Међутим, ако је код толико много популарних 
друштвених обичаја присутан отпор, онда је требало да доминантни друштвени односи производње и 
потрошње одавно пропадну. 

Културолошке студије омогућавају да се  испита како очигледније културе отпора и протеста 
у спорту неутрализује и/или усклађује хегемонистички блок. На пример, на Олимпијади 1992. године 
политички протест у америчком дрим тиму  чинили су првенствено играчи чији је спонзор Nike, који 
су прекривали симболе робе конкурентских компанија, чиме је отпору дат робни статус. 

Положај културолошких студија мање је ефикасан у објашњавању поткултура отпора које 
активно прихватају робни статус, који представља прикривени бизнис у спортској индустрији. 
 

Прекршај и карневал  
Када објашњава обичаје који очигледно крше друштвени поредак, убедљиву алтернитиву  

отпору даје антрополошки концепт прекршаја. Прекршајем се  сматра прелажење граница, посебно 
кршење моралних норми или хијерархијских прописа. За разлику од отпора, који подразумева 
намерно друштвено противљење, прекршај се усредсређује на последице акција, омогућавајући 
социолошку идентификацију начина  на који популарна култура може да крши усвојена правила 
понашања доминантне културе, без извођења закључка да иза друштвених обичаја стоје неке 
скривене намере.  

Културолошки прекршаји често се препознају у карневалима и карневалском у народној 
култури. Од средњег века широм европских градова и села одржавани су разни народни карневали, 
обично под контролом локалног становништва представљали су пијачну  културу необузданог 
понашања и телесног задовољства. Бар два аспекта карневала су политички узнемирујућа. Прво, 
карневал увек има могућност за слом друштва, а као друго, чак и ако делује да карневали промовишу 
дуготрајан друштвени поредак, исмевање моћних фигура (које је карактеристично за карневале) 
представља прекршај који пружа тренутке власти. 

И у спортским догађајима могу да се препознају елементи карневалског: неумереност, 
преокретање, прекршај, смех и давање предности доњим слојевима друштва над горњим. Премодерне 
карневале и народне игре имају историјске везе са савременим спортовима. Коњске трке, утакмице 
крикета, рвање и песничење често су се приређивали за време народних фестивала и задржали су 
елементе те културе и у време модернизације (коцкање на пример). Популарни играчи у фудбалу, али 
и у многим другим спортовима познати су по испадима, пре свега спектакуларним и драматичним 
вештинама за време игре и опијањем и сексуалним авантурама изван спорта. Ипак, и поред 
наведеног, у модерном карневалском понашању доминантне групе и институције намећу правила и 
теже ка остваривању зараде.  

Културализам и друштвено посредовање 
Културолошке студије увеле су обичну културу у центар научног истраживања и 

реафирмисале вредност заједнице у оквиру друштвене анализе. Културолошке студије су, такође, 
уочиле да културни обичаји  потичу из односа релативне аутономије  насупрот осталих структура. 
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Иако неки модели теорије хегемоније нису успели да захвате сложеност друштвених односа у 
спорту на било којој историјској раскрсници, Вилијамсов модел историјске промене ипак објашњава 
односе сила унутар спорта. 

Ђулијаноти  предлаже четири начина на која становишта културолошких студија могу да 
унапреде своје анализе спорта и популарне културе. Као прво, велики део теорије хегемоније личи на 
оно што Италијани називају диетрологија, односно наука посматрања неприметног, распознавања 
скривених мотива иза дела и исказа људи.  Диетрологија има критичку социолошку вредност код 
објашњавања праксе и међусобних односа хегемонистичкох група. Она је кључна херменеутичка12 
компонента многих популарних култура која омогућава друштвенима актерима да разговарају и 
спекулишу о фундаменталним механизмима моћи, било у спорту или у широј политици.  Ђулијаноти 
даље наводи  да има велике проблеме са диетрологијом  када се она претвори у теорију завере у 
пуном замаху. Озбиљнији проблем настаје када аутори културолошких студија примењују 
диетрологију на подређене групе да би распознали скривени отпор у свим врстама културне праксе. 
Уместо тога треба прихватити перспективу средњег обима, квалитативно истраживање које открива 
културне вредности, значења и мотиве специфичних друштвених актера и група и та открића треба да 
доведемо у везу са одређеним оквирима моћи. 

Као друго, Ђулијаноти  сматра да треба да се вратимо на обавезе теренског рада Центра за 
савремене културолошке студије како  би се отклониле слабости у тумачењима људског посредовања 
у културолошким студијама. Велики број аналитичара избегава теренски рад, тако што ради 
текстуалне студије које објашњавају  популарну културу у њиховим, а не у условима друштвених 
актера. 

Као треће, преко овог теоријског метода анализе културолошких студија  треба да дају оно 
што Ђулијаноти  назива структурно полифоно13 истраживање.  Структурни елементи тичу се 
околности друштвених актера, посебно историјских, структуралних и географских локација, њихових 
животних шанси и њихових материјалних и симболичких ресурса, укључујући изворе и доминантна 
значења у вези са овим ресурсима. Полифони аспекти истраживања треба да обухвате отвореност 
друштвених акција и културних односа у оквиру овог контекста и рефлексивног, дијалошког начина 
у коме ови актери дају смисао  својим непосредним и структуралним  околностима.   

Коначно, потребна је већа нормативна компонента  у оквиру критичких анализа спорта.  Да 
бисмо ово оправдали потребно нам је детаљније објашњење Хабермасовог  става. Хабермас даје 
оптимистичније теоријско виђење од својих претходника из франкфуртске  школе.  Он тврди да  
недовршен, историјски пројекат модерног  карактеришу вера у напредак,  разум, рационално 
размишљање, просвећеност и људску еманципацију.  Слаже се  да је савремен  модеран капитализам 
обележен  бирократизацијом и дехуманизирајућим разочаравајућим нагласком на  инструментални 
разум.  Хабермас критикује слабљење демократске јавне сфере политичког простора за грађанску 
дебату. Он сматра да пројекат просвећености и даље може да  оствари оно што се назива заједницом 
идеалног говора. У оквиру такве демократске заједнице  свака комуникација је ослобођена 
искривљавања јер се локални интереси и идеологије укалањају, а аргументи се просуђују на основу 
рационалне дебате и размишљања, а не према статусу или богатству говорника. 

Важност Хабермасове критичке теорије за модеран спорт демонстрирао је Морган који сматра 
да је спорту учињена лоша услуга порастом инструменталног разума у односу на нормативно 
размишљање и акцију, процес који води ка насиљу и корупцији међу спортистима, званичницима и 
присталицама. Уопштено, спортом у либералним демократијама доминирају инструментални медији 
новца, испитивања јавног мнења и образаца гласања, а не животних светова учешћа народа, критичке 
дебате и моралног одраза. 
 

РАСА,  ЕТНИЦИТЕТ И НЕТОЛЕРАНЦИЈА  У СПОРТУ 
 

Као и остале домене друштвеног живота и спорт су увек карактерисали расни друштвени 
односи. Циљ расизма је да се усредсреди на различиту  боју коже и на основу тога  на 
претпостављене  психолошке разлике међу људима. Историјски посматрано реч  раса имала је 
различита значења. Тако рецимо, научни расизам  потиче из средине деветнаестог века и класификује 
народе  у типологије или врсте. Ова расна логика је обезбедила европским колонистима и белцима 

                                                
12 Херменеутика је научна дисциплина која се бави тумачењем, као вештином разумевања неког облика који 
садржи смисао  и откривања његовог значења 
13 Полифоно - групно 
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досељеницима тобожње идеолошко оправдање за потчињавање и уништавање староседелачких 
народа широм света. Иако су после рата питања људских права избила на површину, последице 
насилне европске цивилизације су остале као неизбежне: кључне неједнакости при запошљавању, у 
образовању,  друштвеној мобилности и богатству опстале су код различитих етничких заједница. 
Иако су суровије варијанте дискредитоване, расистички системи знања задржали су се у области 
културе, што значи да ни спорт не представља изузетак. Расне и етничке студије постале су призната 
академска дисциплина, пре него студије полова. 

Научни расизам фаворизовао је класификацију људи на расне типове. Крајем педесетих 
година  деветнаестог века Артир де Гобино  залагао се за утицајну тезу која је белу расу описивала 
као физички и интелектуално најјачу. Дарвинове теорије о природној селекцији и борби за опстанак 
које су објашњавале еволуцију у природи биле су деградиране да би се одржао друштвени расизам. 
Социјалдарвинисти  су тврдили да еволуција обавезује белце да освајају, потчињавају и модернизују 
остале расе. Расна диференцијација није  увек била заснована на боји коже. У Британији су Ирце 
представљали као нешто између црња  и горила или (заједно са Јеврејима) као средишњи део ланца 
еволуције, при чему су Англосаксонци били на врху, а црнци на самом дну. За британске колонисте 
спорт је олакшавао расни развој и представљање физичке и моралне супериорности.. Након 
демонстрирања атлетицизма црнаца, касније расистичко размишљање измислило је псеудонаучни 
однос између физичког и интелектуалног. Тако су англосаксонци сматрани напреднијим 
интелектуално него физички, док су црнци били све супротно.  

Историјски посматрано,  различита психолошка и генетска објашњења  не успевају да 
преживе постојећа истраживања. Генетски аргументи потцењују напоран рад и посвећеност 
успешних спортиста. 

 
РАСИЗАМ И СПОРТ  - НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 
Сједињене државе 
Расистичко угњетавање црнаца у спорту почело је за време ропства. Власници плантажа 

подстицали су бокс међу афричким робовима и при то полагали велике опкладе. Иако је после 
Грађанског рата ропство укинуто, закони Џима Кроуа14 реафирмисали су расну сегрегацију која је 
имала неизбежне последице и у спорту. Организован спорт био је раздвојен, мада су црначке лиге  у 
бејзболу приказивале вештине црнаца у спектакуларним утакмицама које су привлачиле мешовиту 
публику. Током тридесетих година двадесетог века Џо Луис (бокс) и Џеси Овенс (атлетика) постали 
су први црни спортски хероји за белце. У очима белаца обојица спортиста су знала где им је место  и 
успешно су представљали Америку широм света. У тимским спортовима сегрегација је на 
најсимболичнији начин оспорена 1947. када се Џеки Робинсон прикључио бејзболском тиму 
„Бруклин доџерс“. Кроз спорт Афроамериканци су пројектовали захтеве у вези са грађанским 
правима и друштвеном демократијом. Ипак, без обзира на то, америчке спортске институције 
третирале су црне спортисте на њихову штету, у смислу лошијих услова и уговора. Спорт и даље има 
двосмислено значење за афроамеричке заједнице. У неким спортовима, пре свега у кошарци, 
доминантност црних играча промовише културни понос и пркос. Ипак, талентовани црни спортисти 
остају потцењени у односу на белце, а одлучивање у  спортским организацијама и даље припада 
белцима. Веза спорт-расизам хвата у замку друге етничке групе, а пре свега америчко староседелачко 
становништво.  

Афрички  трендови 
Спортови су у колонијалној Африци били део британске империјалистичке мисије. У Кенији 

Африканци су дуго практиковали трчање, бацање и скакање на такмичењима, обредним плесовима и 
у свакодневним пословима.  Организован спорт био је уведен  да би одвратио пажњу од политичких 
немира, ублажио ласцивне локалне обичаје и усадио цивилизоване обичаје. Реакција домородачког 
становништва  мењала се са друштвеним раслојавањем. Бела елита пригрлила је спортове 
интензивније него у Британији. Међу афричким дечацима школског узраста више је фаворизовано 
образовање, а не спорт, због друштвене мобилности и политичке аутономије. У афричким градским 
подручјима спортови као што су бокс и фудбал стекли су највећу популарност. Фудбалу су 
недостајала  идеолошка додатна заначења белаца која су постојала у рагбију или крикету и захтевао 
је мало опреме. У антиколонијалним сукобима улога спорта била је најистакнутија у борби против 

                                                
14 Закони Џима Кроуа, који су легализовани на локалном и савезном нивоу, прописивали су где Афро-
американци могу да једу, иду у школу, седе у аутобусу и са ким могу да се венчају, а били су на снази од 
седамдесетих година 19. до шездесетих година 20. века. 



 50 

јужноафричког апартхејда, који је покренут 1948. године и подразумевао  је потпуно систематско 
потчињавање Африканаца од стране белаца. У периоду након апартхејда Јужна Африка се борила да  
спорт учини праведнијим. Национални  спортски тимови можда представљају симбол јединства и 
помирења, али белци и даље имају боље тренере и образовање, па стога доминирају елитним 
спортом, док расизам и даље постоји у неким  спортским структурама.  

Аустралија 
Аустралијски колонијални насељеници  су од четрдесетих година деветнаестог века до 

почетка двадесетог века систематски истребљивали хиљаде Абориџина.  Ипак, неке изузетне групе 
Абориџина играле су крикет, привлачиле мешовиту публику и чак 1868. године ишле на турнеје по 
Енглеској. Заштитнички закони и домаћи резервати касније су изоловали Абориџине од белаца, мада 
је Абориџин Чарли Самјуелс био аустралијски водећи спортиста деветнаестог века. Између два 
светска рата, да би ушли у спорт, Абориџини су морали да се преруше као Маори или 
Западноиндијци или да подносе крајње штетан и покровитељски третман од стране белаца. 
Политичке и материјалне препреке једнакости у спорту остале су огромне. У најудаљенијим 
абориџинским заједницима спортски објекти се још увек састоје од необележених комада прашњаве 
земље за играње фудбала или крикета. 

Британија  
После 1945. године дошло је до масовне имиграције афрокарипских и азијских народа у 

Велику Британију, али постоје тајне приче које се односе на учешће неевропљана у спорту. Као 
пример се наводи Артур Вортон, који је био шампион у спринту и први црнац професионални 
фудбалер у Енглеској током средине  осамдесетих година деветнаестог века. Азијски играчи крикета 
дуго су представљали Енглеску, пре свега принц Кумаср Шри Ранџицинџи током  деведесетих година 
деветнаестог века. Од шездесетих година двадесетог века изизетно су почели да се истичу 
Афрокарибијци који су чинили 20% енглеских професионалних фудбалера и доминантних 
атлетичара. 

Расизам је неизбежно био присутан у спортским искуствима црнаца и Азијата. Спортски 
гледаоци су, посебно током осамдесетих година двадесетог века, певали подругљиве песме и 
упућивали разне расистичке увреде елитним црним спортистима, на пример фудбалеру Џону Барнсу. 
Иако је данас таква врста расизма незаконита, и даље је присутан институционални расизам и 
структурно искључивање. Мали број небелаца се налази на местима тренера или извршних 
директора.  
СПОРТ, КУЛТУРНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И АНТИРАСНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

Спорт не треба да буде аналитички изолован до те мере да   му приписујемо наношење штете 
мањинама или  да га хвалимо зато што даје изузетну причу о достигнућима црнаца и друштвеној 
мобилности. 

Културна политика расе  у спорту, почев од времена борбе за грађанска права, увек се тицала 
спортиста небелачког порекла, који су били изложени институционализованом расистичком 
злостављању. Овакве увреде нису биле само експлицитне или ограничене  на гледаоце, оне се везују 
и за спортску инструменталну професионализацију. Тако су, на пример, аустралијски спортисти 
често вређали или вербално злостављали  противнике да би стекли такмичарску предност, али су 
увреде лако прелазиле у расизам. Данас, фудбалска антирасистичка организација свој рад усмерава ка 
подизању навијачке свести у односу на предрасуде и нетолеранцију. Овакве иницијативе показују 
како аргументи културолошких студија који се тичу социјалне правде могу да буду од користи за 
политику спорта. 

У спорту расна логика масе односи се, поред оних који су афричког или азијског порекла, и на 
националности и континенталне регионе. Тако Скандинавци представљају изванредно рационалне 
белце, јужни Европљани и келтске расе сматрају се ватренијим , темпераментнијим и често физички 
храбријим. Верује се да Латиноамериканци поседују природну ватреност, док се мисли да ненаучна, 
ирационална природа Африканаца открива саму себе кроз магичне интуитивне изведбе којима 
недостају повезани планови игре. 

Културна политика спорта одражава се антирасистичким иницијативама и унапређењима 
етнички маргинализованих заједница  у оквиру спортских институција. Ипак, расне друштвене 
структуре и културне навике опстају на релативно трајне начине, као кроз нагомилавање у спортским 
тимовима,  просвећени расизам популарне културне публике и симболичног  „бељења“ елитних 
црних спортиста (Мајкл Џордан).  
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ПОСТМОДЕРНА – ПРЕДСКАЗАЊА ВИРТУЕЛНОГ,  
ПОСТИНДУСТРИЈСКОГ СПОРТА 

 
Велики део постмодерне друштвене теорије одбацује нашу модерну веру у научно, 

рационално знање.  Свака наука жели да  надмаши локалне обичаје и систем веровања да би створила 
особене , универзалне метаприче (вишезначне, вишедимензионалне приче). Свака  метаприча ствара 
културни легитимитет кроз спекулативне, универзалне тврдње о истинама и залаже се за 
еманципацију људи. 

Модернистичко уверавање у спорту је да физичка вежба ствара јача, здравија, срећнија и боља 
тела као облике личне  и колективне еманципације.Међутим, постмодерна неверица у односу на ове 
ставове одражава се кроз повећање  јавне свести када је реч о скривеним ценама спорта, од повреда и 
бола, па све до сталног сексуалног узнемиравања, друштвене контроле и експлоатације. У физичкој 
култури нетакмичарска пракса јавља се заједно са повратком у природу кроз шетње по брдима и 
планинарење. Западне контракултуре спајају  источно спиритуално знање са западном организацијом 
и комерцијализацијом. 

Постструктуралистичке друштвене теорије садрже важну врсту постмодернистичке теорије. 
То се односи, пре свега, на Деридине и Фукоове теорије. Постструктурализам  открива међузависност 
моћи и знања и улогу научних ставова у дисциплиновању и управљању популацијама. Модерна  
универзална етика  мора да пролази кроз стално критичко испитивање, али основна универзална 
етика, која се односи на права грађана, неотуђива је. Да бисмо  комуницирали језиком спортских 
игара морамо да тежимо деконструкцији обавезних значења спортске етике. 

 Модерно је одвојило  материјално и експресивно приземне културе, спортове радничке класе 
од умније, естетски вредне узвишене културе средње класе, као што су уметност и књижевност. У 
модернизацију  спорта укључена је потпуна просторна диференцијација публике и спортисте.  
Постмодерна диференцијација потиче из маркетиншких размишљања која гледаоце чине учесницима 
у програму (улазак гледалаца у паузама на терен, мешање маскота тима са публиком и сл.). 
Савремена  технологија и институционална глобализација омогућавају да се слике, људи и капитал 
глобално крећу све већом брзином и учесталошћу. 
 

РОДНИ ИДЕНТИТЕТ И СЕКСУАЛНОСТ У СПОРТУ 
 

До пред крај деветнаестог века многе премодерне доколице биле су прожете неотесаном 
поткултуром нежења, крвавим спортовима као што су такмичења у суровом песничењу, поред 
коцкања, дружења и уобичајеног насиља.  Буржоаска империјалистичка идеологија касног 
викторијанског доба доводила је спорт и вежбу у везу са мишићавим хришћанским џентлменима и 
неоспартанским влинама стоицизма, срчаности и издржљивости. Нова спортска етика створила је 
дисциплиноване мушкарце, а индивидуалност је потчињена тиму. Промовисање контролисаног 
супротстављања извршено је кроз мит фер-плеја између дечака укључујући усаглашеност,  
бруталност и такмичарско насиље.  

На основу изнетог очигледно је да не следи учешће жена у спортовима. Де Кубертен  је, 
рецимо, инсистирао на томе да ће учешће жена у спортовима прекршити предодређену судбину жена 
као мајки и супруга, а упадљив труд жена довођен је у везу са сексуалном девијацијом. Овакви 
ставови, који се залажу за мушку доминацију и данас су присутни.  

Жене у  модерном спорту до 1945. године 
Борба жена за једнакост у спорту је веома дуга и некомплетна. У  периоду пре 

викторијанског, није било вероватно да ће  припаднице средње класе, које су биле утицајније, 
тражити да учествују у спортским активностима, нарочито зато што су се тадашњи спортови 
састојали од традиционалних активности као што је трчање жена у радним оделима, а не од 
озбиљних атлетских такмичења. 

Након тога класне поделе тежиле су да поделе викторијанске жене у модерном спорту. У 
Британији је, на пример, умерен пораст учешћа жена у спорту био скоро потпуно ограничен на 
средњу класу. Напредак жена у спорту често су контролисали и смањивали мушкарци у складу с 
патријрхалним нормама. У викторијанском периоду лекари су за жене препоручивали благе вежбе, 
лековиту гимнастику и масажу  ради јачања без преоптерећења женског тела и његових виталних 
репродуктивних функција. Упоредо  са ширим законским, политичким и грађанским борбама 
повећало се и учешће жена у физичким вежбама. Први талас феминизма, који је почео 1850. и трајао 
до тридесетих година двадесетог века, помогао је да жене стекну политичко право гласа, образовне 
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могућности и могућности да се запосле, али и да се супротставе сексуалној подређености. Жене су 
добиле  енергичније улоге у периоду између два рата, с обзиром на то да је америчка култура масовне 
потрошње промовисала младалачки и добар физички изглед, док је главни допринос жена за време 
рата остао дубоко урезан у сећање. Одобривши учешће жена од 1900. године, МОК је невољно 
признавао резултате жена 1924. године, али су успешне спортисткиње и даље трпеле уобичајене јавне 
говоре о половима.  
 Социјалистичка друштва промовисала су женске спортове упоредо са званичном политиком 
изградње нација  и женске индустријске једнакости. Совјетска држава процењивала је спортисткиње  
као  храбре, веште, грациозне и снажне особе које стичу углед за клуб, фабрику, етничку групу и 
државу. Фашистички режими представљају парадоксални контраст јер, с једне стране  величају 
традиционалну покорност жена у друштвеној политици, а с друге стране користили су националне 
спортске успехе оба пола. 

Жене спорту у послератном периоду 
Учешће жена у спорту полако се повећавало у време Хладног рата, али углавном у званичним 

аматерским спортовима. Из политичке перспективе може се рећи да су западне нације тежиле да се 
супротставе доминацији источног блока на олимпијским такмичењима. 

Спортске институције данас уобичајено промовишу живот жена у породици кроз улоге 
специфичне за полове. У оквиру локалних спортских клубова женама се обично додељују 
добровољни кућни послови у оквиру локалних спортских клубова.  И у професионалном спорту 
поделе могу да буду оштре. Партнерке спортиста обављају супружничка, репродуктивна задужења у 
вођењу домаћинства и труде се да се прилагоде владајућим културним  дефиницијама које се односе 
на младалачку привлачност. 
 Класни и етнички фактори још увек угрожавају потенцијал за реформе полова у спорту. 
Многи голф клубови с приватним чланством још увек као чланове имају мушкарце, пре свега из 
бизнис класе који се окупљају у овим изолованим уточиштима где за жене нема места. Велике 
поделе у односу на полове остале су у новчаним спортским наградама и спонзорствима, што је одраз  
очигледне доминације мушкараца у гледалиштима и маркетингу, али и поновног успостављања 
патријархалних обичаја у спортској култури.   

Женственост и сексуалност 
  Многе жене од учешћа у спорту одвраћају строги патријархални прописи. Физички напор  
неизбежно ствара мишиће, а традиционалистички обичаји већу мишићавост повезују са 
мушкобањошћу. Главне мете ових коментара су жене боди-билдери. Режим женских вежби знатно је 
проширио границе дозвољене мишићавости и чврстине женског тела. Телевизијске мреже и 
корпоративни оглашивачи образују огромне институционалне структуре  у рутинском поновном 
успостављању патријархалних норми. Спортски медији искључиво се усредсређују на атрактивне 
спортисткиње, без обзира на њихове неуспехе,   чиме обесмишљавају  остварења жена у спорту.   

Политика спорта, реформа родова и профеминистичка политика 
 Политика једнакости отвара врата дискриминисаним групама, укључујући и жене. Политика 
правичности реструктурише систем спорта сам  по себи да би осигурала да спортска искуства буду 
квалитативно слична и за мушкарце и за жене. Примена политике правичности  је крајње 
проблематична. 

Џенифер Харгрејвс истиче три политичке стратегије за жене у спорту. Прва је кооптирање 
које подразумева да жене  стигну мушкарце у мушким спортским доменима, преузимајући већи број 
улога које су створили мушкарци и које су још увек под њиховом контролом. За кооптирање се 
залажу либералне феминисткиње које одбацују конзервативне тврдње да  биолошке разлике или 
традиционалне вредности полова спречавају жене да учествују у спортовима.  

Друга стратегија, сепаратизам, подразумева  самоостварење жена кроз организацију 
спортских турнира или удружења независно од мушкараца. Сепаратизам заговарају радикалне 
феминисткиње. Сепаратизам негује реакционарне елементе јер одбацује дијалошки спортски модел у 
који су укључени и мушкарци и жене. 

Трећа стратегија, кооперација између  мушкараца и жена помаже да се успоставе нови 
спортски модели који негирају разлике између полова. Кооперацију заступају социјалистичке 
феминисткиње које прихватају хетерогеност друштвених борби (укључујући расу и сексуалност)  и 
креће се ка ослобођењу. Очигледно је да је политика кооперације најпрактичнија и 
најсофистициранија. 
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Моделирање мушкараца кроз спорт 
Историјски посматрано, идеализована мушка правила спорта имају дубоке сличности с 

култовима ратничке мушкости фашизма двадесетог века. Рестриктивне норме мушкости у спорту 
жртвују оне друге девијантне, укључујући жене, хомосексуалце, старе, децу и хендикепиране.  
Спортски мушки обичаји често физички, друштвено и психолошки онеспособљавају мушкарце. 

Аустралијски теоретичар Р.В. Конел  указује на то да је међуполна сагласност установљена  за 
доминантне мушке идентитете. Хегемонистичка мушкост садржи културно идеализован облик 
мушког карактера концентрисан на издржљивост и конкурентност, подређеност жена и 
маргинализацију хомосексуалаца. Ипак хегемонистичка мушкост не мора код свих мушкараца да 
буде ни уобичајени ни најугоднији мушки идентитет. То је релативан, а не фиксиран идентитет који 
открива друштвену хијерархију и везе између мушкараца и жена. 

Конел је недавно своје становиште изградио  на четворострукој аналитичкој структури. Као 
прво родни односи моћи омогућавају студију опстанка патријархата упркос оспоравању од стране 
разних покрета. Друго, производни односи, односно  подела рада модерног капитализма остају 
родно-специфични, усмеравајући, по потреби, жене на различите послове. Треће, емотивни односи 
тичу се политике жеље у дефинисању полних објеката и исправној расподели задовољстава. И 
четврто, симболизам се односи на улогу комуникације људи у  репродукцији полног поретка. Свака 
аналитичка структура може да се примени  да би се објаснили неки суштински аспекти спорта. 

Ипак, уместо да спорт буде смештен у четири постојеће Конелове структуре, било би боље да 
буде укључен у нову, пету структуру која јасно говори о односима у слободном времену. Родна 
подела у односима  у слободном времену има значајне паралеле и међувезе са оним у производним 
односима. Побољшан положај жена на послу обезбеђује већу расположиву зараду која делимично 
може да буде усмерена у потрошњу везану за спорт. 

Историјско и антрополошко виђење мушкости 
Историјски приступ показује критичко просуђивање друштвених актера о стварању 

национално различитих обичаја мушкости у спорту. Код различитих фудбалских правила ове разне 
мушкости често се уобличавају кроз носталгична размишљања. 

Антропологија олакшава да се схвати како се популарни културни ритуали повезују с 
националношћу и мушкошћу. У Мексику, на пример, традиционална латино мачо култура  
представља многе облике понашања, као што је јавно приказивање срдачности и љубави према деци, 
који се у Северној Америци доводе у везу са  женственошћу. 

Доминантан, мушки идентитет Марадоне у великом је контрасту са нагласком социолога 
спорта на хегемонију насилне, агресивне мушкости. Напротив, највећи хероји нису жестоке силеџије 
у хокеју на леду или деструктивни бацачи у америчком фудбалу, већ уметници који су као и 
Марадона, често мали растом и наизглед рањиви (нпр. Зико, Бађо, Платини у фудбалу). 

 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА- ПОЛИТИКА „ГЛОКАЛНОГ“ СПОРТА (РОБЕРТСОН) 
 

Глобализацију обележавају бројни друштвени процеси: све већа глобална међузависност 
између појединаца, група и друштава, повећана глобална циркулација људи, робе и идеја, пораст 
транснационалних веза између држава, корпорација и невладиних организација и интензивирање 
субјективне  свести  јавности о глобалној повезаности, заједничким интересима, вредностима и 
будућности у различитим гранама хуманости. Оснивач студија глобализације  Роналд Робертсон 
обухвата све ове објективне и субјективне процесе кроз своје схватање глобализације као сажимања 
света и интезификације свести о свету као целини. 

Глобализација има веома базичне, историјске, економске, културне, политичке и социјалне 
димензије. На то указују модерни спортски догађаји, као што су олимпијске игре, које су постали 
светски догађај од четрнаест земаља учесница 1896. до сто деведесет и девет 2000. године. И са 
економске тачке гледишта олимпијаде обезбеђују глобалне приходе од  телевизијских права 
емитовања широм света, спонзорства корпорација и продаје карата. Друштвено, олимпијаде  
привлаче гледаоце и спортисте из целог света. 

Несумњиво, глобално ширење игара било је нераздвојно повезано с британским 
империјализмом, мада се истакнутији аргумент културног империјализма дуго вртео око приметне 
американизације светске културе. Почетна потврда произилази из изгледа да америчке телевизијске 
станице образују глобални медијско-индустријски комплекс који има овлашћење да америчке 
спортове преноси целом свету. Међутим, иако је садржај  америчких медија доступан у читавом 
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свету, на већини континената телевизијска публика радије гледа локалне, а не америчке спортове, а 
фудбал и даље остаје најпопуларнији спорт на свету. 

Концепт глокализације 
Концепт глокализације  потиче из јапанске пословне праксе и битна је одлика савремене 

глобализације. Глокализација описује како локални друштвени актери интерпретирају глобалне 
процесе или феномене да би одговарали њиховим одређеним потребама или културним контекстима. 
Зато глобалне, стандардизоване спортске догађаје уоквирују или интерпретирају локални медији у 
складу са одређеним интересима и укусима. Историјско  ширење спорта представља одраз 
глокализације  тако што одређене културе  мењају и прилагођавају технике играња, правила и 
организацију спорта да би одговарале локалним потребама. 

 
 

ДИСЦИПЛИНА, ПОНАШАЊЕ И ЗАДОВОЉСТВА СПОРТА 
 

Тело је постало главни домен социолошког истраживања од средине осамдесетих година XX 
века. Следећи Ничеа Фуко је  утврдио да се  моћ и знање међусобно не искључују, али да су 
међузависни. Тело има суштински значај за нове, модерне политичке технологије моћи које 
истражују, доводе у ред и контролишу грађане. Фукоове анализе наглашавају основне промене 
између система знања и представљања који дефинишу   историјске епохе. Модернизам укључује 
пренос моћи са старих владара (краљева, цркве) на нове институције (државу, буржоаске 
професионалце), што резултира новим политичким значењима и употребама за тело.  

Док се послушна тела – објекти  (која поштују одређени режим вежби, рада, исхране и 
одмора) обликују међу нижим класама, стварање модерних исповедничких тела – субјеката помаже у  
обликовању буржоаског понашања. Исповедничка тела откривају своје најдубље ја , примењујући 
посебне технологије личности (нпр. часописи за самопомоћ) да би помогли самоанализи и остварили 
самопобољшање. Смисао ослобођења може да се доживи, али професионални експерти и даље имају 
водеће, управљачке улоге  које су од суштинског значаја. 

Фуко је током својих последњих година скицирао концепт управног. Управно обухвата моћ 
која функционише на даљину кроз активна (а не послушна) тела. Упутства за самопомоћ, планови 
исхране, часописи за читање у слободном времену представљају педагогију стила живота која 
управља нашим понашањем у оквиру потрошачког друштва.   

Управно потврђује Фукоове тврдње да  моћ није само негативна сила, пре ће бити сила  која 
ствара реалност – домене објеката и ритуале истине. Иако се Фукоова постструктуралистичка теорија 
гради на Диркему, његово песимистичко тумачење разумевања и рационализације ближе је Веберу и 
Адорну. Телесна дисциплина помаже индустријском капитализму, мада Фуко приоритет даје 
пређашњем над каснијим. 

 
 
Фукоовски спорт 
Фукоовска имагинација позива на примену социологије на спортске дисциплине. Бурдије 

објашњава у фукоовским оквирима да секуларни аскетизам код тренирања модерних спортова од 
тела добија оданост коју ум може да одбаци. Модерни тренери смањују акције играча на рутинске 
задатке које треба вежбати док тело не почне да их понавља интуитивно. Спортска педагогија 
класификује и распоређује тела  на основу биомедицинских ставова, који  физичке карактеристике  
повезују са спортским склоностима (нпр. расистичке  и претпоставке које због мушке доминације 
забрањују девојкама да се баве контактним спортовима, а црначку децу искључују из водених 
спортова). Професионални спортисти у модерним спортским клубовима подвргнути су режиму 
сличном затворском, строго се контролишу вежба, исхрана и одмор, а сваког појединца прегледа 
лекар специјалиста како би се искључило постојање физичких недостатака и карактерних дефеката. 

Модерни спортови, дакле, култивишу дисциплинована тела спортиста, гледалаца и 
званичника. Ипак Фуко преувеличава  изненадну, потпуну промену с једног разумевања на друго, 
чиме  умањује значај опстанка архаичне или преостале културне праксе.  

Фукоовски аргументи осветљавају улогу масовних медија у стварању телесног управљања 
унутар спорта кроз логику воајеризма. Спортски медијски воајеризам  функционише преко виђења 
(гледања телевизијских спортских емисија) и преко звука, кроз исповедачку  логику спортских 
интервјуа. У тим интервјуима од појединих спортиста се не тражи да објасне своју спортску технику, 
већ да исповеде своја унутрашња осећања. 
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Ипак нису све спортске популације дисциплинивaне, нити се њиховим понашањем ефикасно 
управља. Као пример можемо навести хулиганизам фудбалских навијача. 

Модерни спортови дали су један изузетно важан  културни домен за разликовање снажних  
(учесника) од хендикепираних (искључених). Први организовани спорт за хендикепиране особе био 
је под великим утицајем лекарских ставова који су фаворизовали вежбе за рехабилитацију. Одвојена 
такмичења за све хендикепиране људе појавила су се свуда у свету, што је довело до отварања 
Параолимпијских игара 1960. године и од тада се одржавају сваке олимпијске године, под управом 
Међународног параолимпијског комитета. Специјалне олимпијске игре за ментално ретардиране 
особе сада широм света пружају целогодишњи програм спортских догађаја. 
 Телесна дисциплина у спорту 
 Пре Фукоа, критичка анализа тела у спорту усмеравала се посебно на  антинтелектуалистичке, 
фашистичке импулсе. Нацистичка физичка култура имала је три основна елемента: етос расне 
надмоћи, здравље народа и војно образовање тела. Упркос поразу нацизма, Тансјо (2000) тврди да 
претерано хваљење спортске снаге задржава фашистоидне елементе, јер спорт побуђује исмевање 
слабих што може да легитимизује њихово истребљење.  

Телесна презентација може да буде замена индивидуалности спортисте зарад националних 
интереса. Олимпијски спорт окренут је националном, а не личном идентитету спортиста. Ипак таква 
деперсонализација  нија сама по себи фашистичка, већ укорењена у основним везама капитализма и 
рационализације. 

За испитивање спортске телесне презентације, у односу на фашизам, бокс је много бољи 
домен за истраживање. Презентација боксера јавља се делимично кроз трансформацију њиховог 
телесног капитала у боксерски капитал ради освајања победа, титула, статуса и богатства. Боксери 
прихватају као професионалну рутину повреде тела, али и константно страхују од повреде мозга и 
деформације лица после само једног незгодног ударца. Бол, повреда и погоршавање телесног стања 
својствени су боксу, али боксери ипак од себе стварају херојске, ненадмашне личности у оквиру 
њихове телесне вештине. 

Сви остали контактни спортови имају насилне стратегије игре и технике. Спортско насиље 
није посебно индивидуално, већ је производ социјализације. Политички и притисак јавности може да 
наведе спортске дисциплине да искорене опасне игре. Промена правила може да ублажи, пре него да 
искорени културе квазинасиља (које прихватају агресију и насиље као централне за игру).  Да би 
овакве културе биле више оспораване,  треба поново да буду измишљене моралне компоненте унутар 
спорта уз строжи критички осврт. 
 Физичке повреде спортиста можемо да замислимо кроз Бекову теорију ризичног друштва, 
које по њему карактерише  рефлексивна модернизација где су друштвени чиниоци веома добро 
обавештени, критични и учествују у обликовању друштвених структура. Модерно друштво 
произвело је ризике које чиниоци повратно идентификују, мере и минимализују. Ова терија зхатева 
примену на телесне ризике у спорту. На пример, у Британији сви учесници се суочавају с ризиком да 
се придруже скоро милиону људи  који претрпе спортске повреде, што представља годишњи просек. 
Рефлексивна модернизација у спорту подразумева изоловање, смањивање или уклањање узрока 
физичких повреда и бола и у исто време задржавање техника и стратегија својствених спортовима. 

Упркос све већем размишљању о питањима здравља, спортисте и даље уче да игноришу знаке 
и ризике бола који означавају физички слом. Рушење препрека бола дуго се означавало као храбро 
или као ознака правих супарника. Способност спортисте да игнорише акутну нелагодност и да тело 
учини невидљивим, представља саставни део спортског професионализма. 

Још је Аристотел запазио да су људи ретко успешни на олимпијским играма и као дечаци и 
као одрасли људи, јер њихово озбиљно тренирање у дечачком периоду доводи до тога да губе снагу. 
Данас закони о раду и кривични закони, као и међународни споразуми (као што је Конвенција 
УНИЦЕФА  о правима детета, коју само САД  и  Сомалија нису ратификовале)  успостављају 
заштитне стандарде који се односе на децу. Ипак спортови као што је гимнастика и даље изазивају 
акутни бол и хроничне повреде међу децом, а нарочито девојчицама. Законске, политичке, педагошке 
и естетске мере могле би да смање телесне ризике  за  децу у спорту. 

Медицина и спорт 
Телесни ризици који су у вези с погрешним лечењем најочигледнији су код високоризичних 

спортова, као што је амерички фудбал. Клупски лекари су под сталним притиском да крпе  повређене 
играче уместо да им омогуће одговарајуће лечење, чиме се повећава опасност од трајног оштећења. 
Лекови за умирење болова слободно се  користе да би се наставило са  учешћем на утакмицама, 
понекад и са радикалним последицама, као што је зависност.  Повређени спортисти добијају мало на 
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име основне помоћи, а обавезне уговорне обавезе које се тичу повређених играча, краткорочне су и 
игноришу погрешно лечење и поступке тренера.  

Професионална поткултура елитних спортиста може да садржи значајне биолошке ризике 
изван терена  који су повезани са стилом живота (свака трећа млада особа у Јужној Африци заражена 
је вирусом ХИВ-а). У Северној Европи највећи проблем је алкохолизам, а у Северној Америци око 
седамдесет посто НБА играча користило је кокаин током раних осамдесетих година двадесетог века. 

Надлежни у спорту првенствено су концентрисани на илегалне супстанце које спортисти 
користе за побољшање учинка  и физичких могућности. Ризици су  озбиљни  и потенцијално 
фатални. Спортисти су увек користили недозвољена средства. Годину дана након смрти британског 
бициклисте Томија Симпсона за време трке Тур де Франс 1967. године, пошто је претходно узео 
амфетамине, МОК је установио листу  забрањених супстанци и обавезно тестирање спортиста. Од 
краја осамдесетих година двадесетог века  ригорозна тестирања показала  су постојање многих 
прекршаја у допингу (између осталих Дијего Марадона и Марлен Оти). Годину дана након што су на 
трци Тур де Франс 1998. откривне велике количине илегалних супстанци и прибора за догирање (због 
чега су три бициклистичка тима искључена из такмичења) олимпијски покрет установио је Светску 
антидопинг агенцију (WADA) чија је обавеза надзор међународног спорта. 
 Задовољства спорта 

За психологе спорта унутрашња мотивација  означава лична уживања и задовољства која 
пружа спорт.  Аптерова теорија преокрета за предуслов има два основна социјално-психолошка 
стања индивидуалног узбуђења. Сврховити појединци теже рационалним циљевима, па је висок ниво 
узбуђења стресан, али не представља уживање, док насупрот овоме спонтани појединци су разиграни, 
жељни забаве и уживају у великим узбуђењима. Доживљаји узбуђења су највећи када су способности 
и изазови високи. Одсуство равнотеже између способности и изазова убрзава остале сазнајне  
реакције: уколико способности далеко премашују изазов то  резултира досадом;  превелики изазов 
резултира узнемиреношћу; у случају да су способност и изазов подједнако ниски јавља се 
безвољност. 

Екстремни спортови објашњавају међусобну повезаност психолошких, феноменолошких и 
социолошких димензија. Социјално-психолошка становишта откривају како  учесници подносе бол, 
страх и узнемиреност – што је патња интензивнија остварење  има  убедљиви лични значај, а 
задовољство је веће због успеха да се одоли изазову  одустајања. 

Потрошачка култура промовише тумачење свог унутрашњег ја  кроз изглед тела. Телесне 
културе савременог спорта наговештавају шире културно прихватање хедонизма уместо аскетизма. 
Калифорнијски спортови, као што су сурфовање на ветру, глајдинг, вожња ролерима захтевају мање 
ригорозне тренинге од осталих спортова. 

Потрошачка култура саставни је део језика задовољства у спорту и популарној култури 
уопште. Будући домен међусобног дејства  спорта и потрошачке културе налази се у  модификацији 
тела и оживљава нове облике спортског учешћа и дубље промене у смислу усађеног ега. Потребно 
нам је дубље разумевање спортске и поткултуре гледалаца да би се објаснило како ове спортске 
процесе обликују психолошке, структуралне и  и историјске силе. Ово захтева истраживачки приступ 
у оквиру спорта, пре него примену претходно одређених нормативних правила која се односе на 
друштвене актере.  
 

ВРЕДНОВАЊЕ ТОПОФИЛИЈЕ 
 

Слободно време добило је робни   статус, тако да је у контексту чистог слободног тржишта  
новац има већу  вредност  од осећања. 

Главна личност новоустановљене географије спорта био је Џон Бејли који је применио термин 
топофилија  како би описао емотивне везе  људи с материјалним окружењем и да би обухватио 
њихову карактеристичну љубав према месту.  Бејл указује на то да се спортска топофилија 
доживљава на различите начине кроз његову примену пет метафора ради обухватања узвишених 
значења која у јавности имају фудбалски стадиони. Као прво, стадион је свето место које пројектује 
посебну  духовност међу својим верницима. Друго, стадион може да има сценске квалитете што значи 
да спортистима и гледаоцима пружа  изузетна визуелна задовољства. Треће, стадион као дом играча и 
навијача за време утакмица  даје психолошке предности у односу на госте и навијачи се често 
противе уколико клуб жели да се пресели. Четврто, стадион може да буде и туристичко место, место 
традиције где се за посетиоце организују обиласци са водичем.  И пето, стадион може да буде извор 
дубоког локалног поноса, тим представља  центар повезаности заједнице  и извор реконструкције  
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неког бившег периода када је већина људи знала једни друге, и људи су били у интеракцији једни са 
другима као читав народ, а не као пуке улоге у социјалном вакуму. Чак и данас,  грађански лидери 
још траже  финансијску и политичку помоћ за заштиту клубова суочених са опасношћу изостанка 
подршке и дугова. 

Супротна топофилији је топофобија код које окружење има негативна значења. Често 
преовлађују класни чиниоци, па тако становници богатих предграђа могу да се противе томе што 
ниже  друштвене класе користе локалне јавне просторе у спортске сврхе. Проблеми који су настали 
због стадиона могу да утичу на локалне фирме и становнике. Многи фудбалски терени у Британији 
саграђени су у густо насељеним местима пре 1914. године па су се неки локални становници дуго 
борили с негативним спољашњим манифестацијама стадиона, као што су опијање, уринирање, гласно 
певање, вандализам и туче навијача. 

Политичка економија и спортско окружење 
У друштвима заснованим на тржишној економији скоро сви спортски простори су полујавни 

спортски објекти (Рајс) у приватном власништву појединаца где се публици наплаћује улазак. Игре 
су претворене у профитабилне спектакле које појединци плаћају да би гледали. Новац од улазница 
професионализовао је спортове преко плаћања спортиста. На стадионима скупљи простори су били 
са седиштима резервисаним за буржоазију, док су на пространијим просторима за стајање 
доминирали  гледаоци из радничке класе. 

Бројни економисти спорта тврде да финансијски трошкови изградње стадиона обично 
превазилазе корист коју они доносе. Власници клубова и запослени често добијају скупе концесије, 
као што су првокласни канцеларијски простори, пореске олакшице и скупи објекти за тренинге 
Велике суме  које се из градских буџета издвајају за изградњу стадиона остављају велики недостатак 
у градским  буџетима  за основне социјалне установе  и услуге, као што су образовање, здравство и 
транспорт. 

Необичан, северноамерички систем спортске франшизе омогућава клубовима да се преместе у 
друге градове и на друге стадионе, што је довело до тога да традиционална публика одлази са 
доласком новог капитала. Франшизни односи носе са собом озбиљне структуралне неједнакости. 
Шимел (2001) наговештава да се у Северној Америци ера навијача као жртве можда завршава. Тако 
су се, на пример 1996. године навијачи „Кливленд браунса“ организовали да би онемогућили 
пресељење клуба у Балтимор, док су други градови предузели законске мере да би оспорили 
премештај. Међутим,  овакви маневри не мењају хијерархијске односе. Ако локални становници 
одлучно настављају да чувају тимове и стадионе који су  драгоцени за њихове структуре осећања, за 
ту привилегију мораће добро и да плате.Тако су грађани Кливленда  платили милијарду долара за 
капиталне пројекте да би задржали спортску прву лигу. 

Перспектива политичке економије има основе за социолошку анализу спортских простора. 
Расправа о топофиличној везаности навијача за стадионе помаже да се разјасни како друштвени 
актери интерпретирају материјално окружење на културно богате, појединачне начине.  Тамо где се 
капитал ефикасно повезује с јавном елитом, корпорације поседују моћ да затворе стадион и униште  
снажан систем симбола који га окружује тако што ће спортске станаре преселити на нову локацију. 

Озбиљне утицаје на позитивне просторно-културне доживљаје гледалаца може да има и 
рационализација стадиона ради повећања његове профитабилности. Код каснијих, модерних бејзбол  
стадиона је на рачун квалитета  наглашен квантитет преко високог капацитета седишта и 
вишенаменског дизајна, квалитет је нарушен лошим угловима гледања. Повећана је и ефикасност 
преко вишенаменског дизајна стадиона ради максималне зараде мимо бејзбола. Технологија која 
замењује раднике очигледна је код електронских машина за издавање карата и киоска за храну у 
којима раде само продавци. Све ово је утицало на то да стадиони постану беживотни и изгубе 
чаробне квалитете који су привлачили гледаоце. 

Постмодерни стадиони за бејзбол граде се од деведесетих година прошлог века. Они 
представљају симулирану демекдоналдизацију која ублажава рационализацију стадиона и поново, на 
суптилне начине, очаравају навијаче. На стадионима су смештени шопинг центри, музеји, палате 
хране, видео аркаде,  као нова средства потрошње.  Семафори су последња реч технологије, ватромет 
и стимулативне химне поздрављају добру игру домаћих тимова. Све то повећава спектакл и 
профитабилност стадиона. Постмодерни бејзбол стадиони привлаче многе корпорације и богате 
навијаче из средње класе.  Редови седишта на трибинама  рационално су замењени корпоративним 
боксовима или луксузнијим седиштима у које се смештају богатије породице које слободно троше на 
разну робу, храну и друге врсте забаве. 
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Изван Северне Америке за стандардизацију и модернизацију стадиона  најзначајнија су  била 
питања контроле и безбедности масе света, а с обзиром на то да фудбал има дужу историју 
катастрофа које је на стадионима изазвала оронула или лоша опрема. Катастрофе на Хејселу и 
Хилсбороу промениле су начин размишљања Европљана о  овим питањима. Тако у Великој 
Британији сви главни стадиони имају седишта, фудбалска међународна управна тела инсистирала су 
на сличним мерама на теренима који су домаћини великих утакмица. 

Дугу борбу око контроле простора у Британији водили су полиција и хулигани. Током 
шездесетих и седамдесетих година прошлог века фудбалски терени су били главно поприште сукоба 
хулигана, јер је свака група  тежила да освоји и полаже право на крај који припада другој. Након 
увођења разних мера, почев од  њиховог одвајања високим оградама  или редовима полицајаца, 
инциденти хулигана  постали су изражајнији ван терена. 

Потрошња, друштвена искљученост и виртуелно надгледање продиру у постмодернизацију 
спортских простора. Ипак у спортској народној култури постоји еластичност која подржава значај 
топофилије и карневалског. 

 
КОЛОНИЗАЦИЈА И МЕДИЈАЦИЈА СПОРТА 

 
Хиперкомерцијализација фудбала 

 Као и многи други спортови и фудбал је у ери дезорганизованог капитализма у школама 
доживео пад. Фудбалска асоцијација наводи да ученици у енглеским школама имају 70 посто мање 
прилике да играју фудбал. Истовремено, петоструко се увећао број независних, нешколских клубова 
у којима фудбал уче дечаци узраста од  девет до шеснаест година.  

Корени фудбала сежу у далеку прошлост. У неолитском добу у кинеској провинцији Шуан Си 
прављене су камене лопте које су шутирали учесници у тадашњим играма. Постоје докази да су ране 
форме фудбала постојале и у Европи и у обе Америке. У Енглеској, фудбал вуче корене из народне 
доколице када је често попримао и насилне форме. Шутирање, ударање и опште туче  биле су 
уобичајена појава, јер су супарнички играчи игру користили за измиривање старих дугова, а повреде, 
па чак и смртни случајеви били су уобичајени. У  шеснаестом веку утакмице у народном фудбалу су, 
по свему судећи,  приређиване током религиозних светковина када је владала атмосфера слична 
карневалској. Утакмице између супарничких села, градова и еснафа биле су део разоноде, као и борбе 
паса и петлова.  Диркемове присталице сматрају да је фудбал служио за очување локалног 
друштвеног поретка, као и да је био јавни свети знак преласка младића из адолесценције у зрело доба 
и унапређивања снажног осећаја друштвене солидарности. 

Народни фудбал није могао да одговори захтевима све већих индустријских заједница и 
прохтевима средњег сталежа. Противљење народном фудбалу није била нова појава, али је постало 
много израженије у новом урбаном контексту Енглеске деветнаестог века. Иако се средња класа у 
градовима као што је Дерби опирала фудбалу, у јавним школама су установљавана нова фудбалска 
правила. Мејсон је документовао да се овај процес одиграо између 1845. и 1862. године у седам 
јавних школа. Тај процес обухватао је редефиницију  граница прихватљивих физичких способности. 
Бивши студенти универзитета у Кембриџу и Оксфорду наставили су да експериментишу 
покушавајући да сачине скуп формалних правила.   Фудбалска асоцијација која је основана 1861. 
године, била је нуспроизвод  фудбалера запослених у Лондону који су некада похађали јавне школе и 
универзитете. До 1871. године постигнута је довољна усаглашеност око правила што је омогућило 
одржавање утакмица између Фудбалске асоцијације с југа и Фудбалског клуба „Шефилд“ који су 
1857. године основали бивши ученици шефилдске академске школе. 1871. године основана је и Рагби 
унија   чиме је озваничено раздвајање рагбија од фудбала. Сва фудбалска правила су потпуно 
изграђена  до 1877. године, а  Фудбалска асоцијација  (која је постала главни ауторитет у овом 
спорту) признала је и прихватила неке иновације из Шефилда.  

И у фудбалу, као и у другим спортовима, дошло је до сукоба између аматеризма и 
професионализма. Они који су традиционално били склони аматеризму осуђивали су промене 
тврдећи да професионализам квари спорт и да ће уздрмати све клубове осим највећих и најбогатијих. 
Ипак, ни они нису могли да се одупру. Фудбалска асоцијација је 1885. године легализовала 
професионализам, а професионална фудбалска лига основана је 1888. године и у њој се такмичило 
дванаест клубова, међу којима је била и Астон Вила, Вест Бромвич Албион, Евертон.  Многи 
клубови своје порекло вуку из цркава и капела, док су други оснивани на радним местима, у 
локалним пабовима и комшилуцима, неки и на улицама. Клубови који су сачињавали прву 
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професионалну лигу, за своју економску стабилност могу да захвале расту куповне моћи јер су зараде 
у периоду од 1875. до 1900. године порасле  скоро за трећину. 

1894. године основано је посебно куп такмичење за аматере, а 1907. је једна група с југа 
Енглеске основала Аматерску фудбалску асоцијацију. Реч аматер избрисана је из правилника 
Фудбалске асоцијације 1975. године, када је одигран последњи аматерски куп. 

Својства која су фудбал чинила савршеним претендентом на звање светске игре су  следећа: 
није потребно много опреме и релативно је јефтин; његова правила је релативно лако схватити; фино 
су избалансирани различити аспекти игре -  снага и вештина, индивидуална и тимска игра, напад и 
одбрана. 

Професионални фудбал је  своје присталице имао у припадницима радничке класе и заједно је 
са трговином захватао нова подручја која су била под утицајем британског царства, али са 
различитим дочеком. Опште  је познато  да у Северној Америци никада није прихваћен, за разлику од 
Јужне Америке, где је фудбал прве корене пустио шездесетих година деветнаестог века у великим 
британским заједницама у Аргентини и Уругвају.  

У раној фази професионализма тежило се ка ограничењу зарада фудбалера, па је тако у сезони 
1901/02. одлучено да максимална зарада буде четири фунте (још увек дупло више од зарада 
занатлија) и уведена је забрана исплате премија након утакмица. Фудбалери су се организовано 
побунили, а несумњиво је да су неки богатији клубови тајно исплаћивали веће зараде својим 
играчима. Унија фудбалера основана је 1907. године и на њеном челу се у почетку налазио фудбалер 
„Манчестер Јјунајтеда“ Чарли Робертс. Иако се унија много трудила, фудбал је и даље остао спорт 
радничке класе који је обухватао напоран рад. Захваљујући случају Џорџа Истама из 1963. године 
нестала је свака контрола над приходима и трансферима играча. До краја шездесетих година прошлог 
века  захваљујући звездама  као што је био Џорџ Бест и члановима енглеске репрезентације која је 
1996. године освојила Светско првенство,  зараде фудбалера прве лиге су порасле и они су годишње 
зарађивали до три до пет хиљада фунти. Иако је по правилима Фудбалске асоцијације фудбалерима 
било забрањено да имају агенте,  до 1978. године ниједан врхунски фудбалер није био без агента, 
рачуновође и банкарског саветника. До тог доба, организовани капитализам почео је да уступа место 
дезорганизованом капитализму. Каријере чувених фудбалера из осамдесетих година биле су примери 
савременог фудбалера и бизнисмена.  

Добсон и Годард тврде да су, укупно гедајући, седамдесете и осамдесете године прошлог века 
биле период економске кризе у фудбалу, због малог броја гледалаца што је било изазвано социјалним 
и демографским променама, али и ескалацијом хулиганизма. Трагедије на Хејселу, у Брадфорду и 
Хилсбороу убразале су процес реформи. Али, опоравак фудбала током деведестих година двадесетог 
века одиграо се  истовремено са великим  порастом финансијске и такмичарске неједнакости међу 
клубовима. Промењена ситуација у вези са приходима у фудбалу одраз је технолошких промена у 
преношењу фудбалских утакмица и његовом двојаком статусу као спорта за публику као 
телевизијког спектакла. 

Иако енглеска Премијер лига  у целини још  има такмичарску равнотежу, бар судећи по 
бодовној разлици међу клубовима, остаје чињеница да ће се победници увек наћи у малој групи 
елитних клубова. Босмановим правилом из 1995. године укинуто је обештећење клубовима из којих 
је играч ако му је уговор истекао. Такође је укинуто и правило по коме су на утакмици могла да 
наступе само три страна фудбалера.   Утврђено је да је у оба ова случаја кршен члан 48. Римског 
споразума о слободи кретања радне снаге. 

Жан Марк Босман  је крајем осамдесетих година двадесетог века пожелео да напусти 
тадашњи клуб Стандард Лијеж јер му је истекао уговор, а жеља му је била да пређе у француски 
Данкерк. Лијеж му је нудио нови уговор уз мању плату што је он одбио да би потом Белгијанци  
затражили од малог француског клуба чак 600 хиљада евра. Данкерк није имао да плати, а Босман је 
решио да случај истера на суду не сањајући да ће неочекивана победа у спору против Фудбалског 
савеза Белгије, Стандарда и УЕФА резултирати правилом које данас познајемо као Босманово 
правлио - право фудбалера да по истеку уговора слободно бира где ће и за кога ће играти. 

Босманово правило је из корена променило фудбалско тржиште. Енглески лигашки клубови 
су и пре 1995. године  трошили велики новац на довођење играча, али после ступања на снагу 
Босмановог правила  пораст је био спектакуларан.  

Босманов случај променио је и однос снага међу лигашким клубовима, пруживши 
најбогатијим клубовима несметани приступ најбољој професионалној радној снази. Док су деведесете 
великим европским лигама донеле концепт супербогатих власника клубова, прву деценију двадесет 
првог века карактерише масовна појава страних власника, који у Енглеској држе више од половине 
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клубова у Премијер лиги, а допиру све до четвртог ранга. У неким случајевима та је појава била 
корисна: Мохамед Ал Фајед већ дванаесту сезону у низу држи Фулам у Премијер лиги, Рому је 
страни капитал буквално спасао, а Роман Абрамович је разуверио све сумњичаве и ближи се пуној 
деценији на челу Челсија, крунисаној европском титулом у Немачкој. Већ крајем деведестих година 
двадесетог века  било је нормално да најбољи играчи у врхунским клубовима годишње зарађују више 
од милион фунти.  

Ипак, значај Босмановог правила не треба прецењивати, јер је оно више последица, него 
узрок,  и по много чему последица  системски вођеног процеса глобализације и несређености 
тржишта. 

Многи сматрају да је симбиоза између телевизије и фудбала највише нарушила такмичарску 
равнотежу и постала највећи изазов с којим се суочава професионални фудбал. Фудбал је постао 
саставни део пословања многих телевизија, док су приходи од продаје телевизијских права постали 
важан извор прихода за фудбалске клубове. По речима Мороуа тај узајамно зависни однос  настао је 
онда када је наступила промена у економији телевизијског тржишта. У прошлости је било много 
програма а мало канала који би га емитовали. Почетком деведесетих година двадесетог века 
ситуација се преокренула, било је много канала, а релативно мало програма, што је енормно повећало 
укупну вредност уговора за пренос утакмица. Механизми за увећање прихода  од  продаје 
телевизијских права  су у Енглеској довели до оснивања  Премијер лиге 1992. године, а у Европи су у 
сезони 1992/93. довели до преображаја Купа шампиона у Уефину Лигу шампиона. У земљама попут 
Шпаније, где је фудбалским клубовима дозвољено да сами уговарају продају телевизијских права, 
највећи део тог новца слива се у касе највећих клубова. Међутим, и у лигама чији клубови заједнички 
преговарају, постоје докази да приходи од тих права бивају поларизовани. 

 С обзиром на то  да приходи од телевизијских права не захтевају никаква улагања, клубови те 
приходе посматрају као неочекивано наследство и одмах их троше на куповину или плате играча.  
Постојећи системи су осмишљени за непрекидно јачање најјачих клубова, такмичење је у опасности 
да буде замењено структуралним самоодржавањем. У такмичењима, као што је енглеска Премијер 
лига, клубови који желе да преживе мораће да троше огроман новац. Због све већег притиска, они 
који управљају клубовима су приморани да приликом одлучивања не размишљају много о 
дугорочним последицама. 

Дакле, иако је енглески фудбал током деведесетих година двадесетог века повратио извесну 
стабилност, попримио је нова и забрињавајућа својства. Однос са телевизијским компанијама је 
парадоксалан, клубови траже све више новца, али прилив тог новца ствара такмичарску неравнотежу  
која умањује привлачност њиховог производа и ствара претњу  да у будућности смањи приходе од 
телевизијских права.  

Фудбалски клубови, нарочито врхунски, данас су праве компаније, али због фудбалске 
регулативе имају ограничене могућности за ширење, како преузимањем других компанија које се 
баве истом делатношћу (хоризонтална интеграција), тако и ширењем уназад ка изворима ресурса или 
унапред ка потрошачима (вертикална интеграција). Разлоге за ова ограничења налазимо у страху да 
би поједине компаније на овај начин стекле исувише велику контролу над енглеским фудбалом. У 
Сједињеним Државама имамо много веће интеграције у велике медијске и забавне конгломерате.  

Иако су неки чланови капиталистичког естаблишмента много глобалније орјентисани и 
вођени похлепом,  може се рећи да је неколицина врхунских клубова имала велику добит од нових 
власника. За разлику од неких власника  и директора клубова који се фудбалом баве искључиво због 
профита, за друге пресудну улогу има логика части, што значи да су  статусни односи битнији од 
класних односа. 

Добсон и Годард тврде да је захваљујући новцу телевизија, уопште,  а Руперт Мардок 
посебно, главни покретач колонизације енглеског фудбала.  Шездесетих и седамдесетих година 
прошлог века телевизијски фудбал је имао сва обележја робе широке потрошње, а утицај телевизије 
је минималан јер су надокнаде за преносе биле минималне. Ипак, чак и тада су мањи клубови били 
скрајнути, јер су углавном преношене утакмице већих клубова. Зато су они били несразмерно 
погођени када је седамдесетих и осамдесетих година опао број гледалаца на утакмицама. 
Прекретница је настала крајем деценије када су на сцену дошли Мардоков BskyB и претплатничка  
телевизија. Захваљујући незампаћеној експанзији потенцијалне публике која је пажњу поклонила 
неколицини великих клубова, што клубове  и играче није коштало ништа, створени су услови за 
велико повећање зарада и довођење најбољих фудбалера у те клубове. Главни узрок за то, по 
Добсону и Годарду  је промењен ниво и састав прохтева публике, иза којих стоји технолошки 
напредак који омогућава преношење утакмица. 
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Сасвим  је јасно да телевизија има главну улогу у колонизацији фудбала, као и да је  током 
деведесетих година двадесетог века структурални спој између фудбала и радничке класе био доведен 
у озбиљну опасност.  Већина стадиона је реконструисана и старе трибине су замењене новим, 
скупљим, где цела породица може да дође на утакмицу. Изгредници којима је забрањен улазак на 
стадион морају да плате скупу претплату да би могли да утакмицу гледају преко  телевизије, а због 
рекламирања и својих деоничара клубови покушавају да привуку богатије навијаче из целе државе, 
уместо локалних присталица. Некадашњи клупски хероји постају путујуће међународне звезде који 
више не потичу из сиромашних градских четврти, већ из богатих предграђа. Истовремено, радничка 
класа је прошла кроз велике структуралне промене у дезорганизованом капитализму, смањена је 
индустријска радничка класа. Новопечена сиротиња налази се на дну класне лестивице и њој 
припадају навијачи који су најупадљивије протерани из новог фудбалског света. Фудбал је данас 
намењен породицама,  првој генерацији средњег сталежа и младој велеградској елити, која је битно 
утицала на обликовање новог лица фудбала. 

Фудбал на врхунском нивоу се више не гледа на стадиону, већ путем телевизијских преноса. 
Многи навијачи нису никада уживо гледали утакмицу. Млади људи се све мање баве спортом, што 
замењују пасивним гледањем телевизије. 

Деведесетих година прошлог века проширен је јаз између немедијацијског и медијацијског 
фудбала и спорта уопште. Фудбал је на телевизији заменио појединачну перспективу у заједничком 
окружењу (на фудбалском стадиону) заједничком перспективом у појединачном окружењу (у 
приватном дому). Телевизијски фудбал је постао свеобухватан,  утакмице се снимају из разних 
углова и позиција, све је више успорених и поновљених снимака, тако да је телевизијски пренос 
прерастао у симулацију, која је постала важнија и од саме утакмице. 

Створен је и јаз између јунака модернистичке  и постмодернистичке културе. Можемо  
приметити да модернистичкој култури припада Мохамед Али, постмодернистичкој Дејвид Бекам, док 
је, рецимо, Мајкл Џордан негде између. Оно што је карактеристично за Алија, нису спортски успеси, 
већ  то што је отворено показао оданост исламу променивши име из Касијус Клеј у Мохамед Али, а 
1966. године позвао се на приговор савести и затражио да буде ослобођен служења војног рока. 
Након завршетка боксреске каријере Али се посветио хуманитарном раду. Многобројне спортске 
организације из САД-а и других земаља су Алија 1999.  године прогласиле су за једног од најбољих 
спортиста двадесетог века. 

Мајкл Џордан је постао глобална звезда захваљујући рекламама за „Nike“, што је било 
вредније од новца који је добио од те фирме, јер је Џордан постао светска икона, а Nike“  је постао  
лидер на тржишту. Иако се може рећи да је Џордан природни производ дезорјентисаног капитализма, 
Дејвид Бекам је то много више. Разлог лежи у томе што се Џордан бавио кошарком која више од било 
чега фасцинира Американце,  а Бекам је истакнути представник фудбала кога многи још увек 
сматрају народним спортом  и најважнијом игром на свету. Може се рећи да је Бекам, као и многи 
тамнопути спортисти, одједном  постао и радник и природни савезник капиталистичког 
естаблишмента и новог средњег сталежа којим доминирају белци. 

 
 

СОЦИОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У СПОРТУ 
 
ФУНКЦИОНАЛИЗАМ 

Функционализам је до сада био најозбиљнији  кандидат за место  доминантног узора за оно 
што се у социологији  може сматрати нормалном науком. Неколико аналитичара спорта усвојило је 
Диркемову перспективу да се спорт најбоље може разумети као симболичан приказ друштвеног и 
личног идентитета. Спорт може побудити осећај светости, а спортске игре могу бити прихваћене као 
тотеми.  И заиста , за неке људе, могу постати симбол њиховог  унутрашњег  идентитета. 

Стога, за неке присталице Диркемових ставова, ритуали и табуи који структуришу  спортске 
активности откривају појединцу друштво и друштвени поредак, и код тог истог појединца  обликују 
доживљај прошлости, садашњости и будућности. 

Темеље већине анализа спорта поставили су Парсонс и Мертон. За Мертонов приступ може се  
рећи  да је први (структурални) елемент, док је Парсонсов други (функционални) елемент. По 
Парсонсу сваки људски систем акције мора се суочити са четири изазова који су функционални 
предуслови система деловања. То значи да сваки систем деловања мора да се адаптира на окружење; 
располаже средствима за  коришћење ресурса како би остварио циљеве и стекао признање; очува 
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унутрашњу координацију саставних делова и нађе начин за излажење на крај са одступањем од 
уврежених мерила и колико је то могуће одржи стање равнотеже. 

Парсонсов систем има релативно малу суштинску примену на спорт, а  један од ретких 
аналитичара који  га користе  је Хајнила да би приказао фудбал као друштвени систем. Хајнила тврди  
да се правила фудбала сасвим добро уклапају у Парсонсове функционалне предуслове и императиве: 
правила тренирања служе функцији  адаптације, техничка правила фудбала унапређују остваривање 
циљева, правила суђења доприносе интеграцији (координацији саставних делова), а правила 
такмичења и бирања испуњавају услове за одржавање обрасца.  Хајнилове  микрофункционалистичке 
студије  указују на то да групе спортова представљају друштвене системе. 
 Још важнија од појединачних студија, каква је Хајнилова, јесте чињеница да је  целовит 
приступ  који садржи функционализам, помогао првим социолозима који су се бавили изучавањем 
спорта да спорт сматрају друштвеном институцијом и да се детаљније позабаве спортом као одразом 
свеукупног друштва и његовим сложеним односима с другим институцијама. 
 Студије попут оних чији су аутори Хајнила, Лушен, Стивенсон и Никсон, у већој или мањој 
мери, показују да своје постојање дугују Парсонсовом функционализму. Поред тога, свака од њих 
подложна је критикама којима су у социологији иначе изложени функционалистички пројекти. Лој и 
Буд су те критике сврстали у три групе: савремено предубеђење, једногласно предубеђење и 
конзервативно предубеђење. Савремено предубеђење односи се на доказани неисторијски карактер 
функционализма, који не само што се не бави друштвеним променама, већ искључује и саму 
могућност бављења тиме. Што се тиче једногласног предубеђења функционализму се приговара што 
преувеличава важност заједничких норми и вредности и што пренаглашава „ јединство, стабилност и 
хармонију друштвених система.“ На тај начин функционализам не оставља довољно простора ни за 
сам друштвени сукоб, нпр. између надређених и подређених интересних група, нити за улогу коју 
друштвени сукоб има у, најчешће нередовним и недоследним, друштвеним променама. Критика 
конзервативног предубеђења односи се на то што функционализам наглашава  структуру на уштрб 
покретачке силе. 
 ТЕОРИЈА КОНФЛИКТА 
 Поборници теорије конфликта су највише оптуживали функционализам за једногласно 
предубеђење.  

По Марксу људи су, за разлику од других створења, обдарени свешћу и способношћу да свест 
повежу са деловањем. Да би људи искористили свој потенцијал мора постојати природна узајамна 
свеза између људи и њихових стваралачких активности, производа њиховог рада, њихових сарадника 
и онога што на основу свог потенцијала могу да постану. По Марксу отуђење је настало када је 
раскинута та природна узајамна свеза у либералном, организованом друштву. Обичан рад је у 
савременом капитализму прерастао у рад за новац. 

Џарви и Мегвајер прикладно су применили ову основну Марксову поставку на спорт и 
индустрију забаве рекавши да у оквиру капиталистичког процеса рада, капиталисти на тржишту 
купују производна средства, тимове, картеле и организације за забаву. Спортисти, тимови, музичке и 
филмске звезде раде под надзором капиталиста и производ њиховог рада остаје власништво онога ко 
поседује средства за производњу. Сврха капиталистичког радног процеса је стварање профита или 
робе чија вредност надмашује  вредност рада и средстава утрошених у процесу производње. 

Укратко речено, капитализам аутоматски изазива сукоб између „господара производње“ 
(капиталиста или власника средстава за производњу) и  „непосредних произвођача“, тачније речено 
радника. Обе ове групе се могу окарактерисати као класе које се  боре за моћ  упркос томе што 
капиталисти економски искоришћавају раднике који раде за плату, исплаћујући им зараде које су 
мање од економске вредности произведене робе и политички их тлаче. Маркс је препознао релативну 
аутономију културолошког процеса, али је инсистирао на томе да је њена примена у пракси  ретка. 

Међу првим покушајима да се примене Марксове теорије спада и Бромово дело „Спорт: 
тамница измереног времена“. Уопштено гледано,  Бром  је тврдио да се са друштвеног становишта 
спорт може разумети једино као израз интереса империјалистичког капитала (као пример за то 
наводи олимпијске игре) и да спортом владају такмичарски принципи и прецизно мерење времена, 
простора и достигнућа. За Брома, као и за многе ортодоксне марксисте  спорт је савезник рада. 

У Харгвисовом делу „Спорт, моћ и култура“ у једној од полазних тачака  спада и Грамшијева 
анализа хегемоније. Грамшију је била потпуно страна разлика између основе и надградње, као и  
узрочно последичнна  повезаност коју она садржи. По њему, монопол над  хегемонијом не мора да 
има само један сталеж. Надградња може да утиче на основу, али и основа може да утиче на 
надградњу. Попут Груноа и Харгвис примењује теорију хегемоније на спорт. Он каже да однос 
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између спорта и капитала може попримити различите облике, од којих је он описао пет. Прво, то је 
настојање да се оствари што већи профит, што је случај у боксу и коњским тркама. Међутим, многи 
спортови не могу да остваре зараду. Зато други однос између спорта и капитала  настаје када 
спортови, у финансијском смислу, покушавају да остану на површини и при том прибегавају 
стратегијама као што су прикупљање новца од локалне заједнице. Треће, спорт може стимулисати 
индиректан прилив капитала. То је случај када створи тржиште на коме се продају роба и услуге као 
што су опрема, дресови и отварају спортске кладионице. Четврто, спорт може допринети 
индиректном увећању капитала стварањем могућности за рекламирање и склапање спонзорских 
уговора. И пето, спорт може привући инвестиције иза  којих се не крију економски разлози – када 
директори фудбалских клубова теже за престижом, кредибилитетом или забавом. 

Опирање рационалној рекреацији је варирало и неки спортови радничке класе попут фудбала, 
те окове су раскинули много брже и одлучније од атлетике. 

Иако теорија конфликта није ни близу тога да буде сведена на марксизам, марксистичка црта 
која је прожима  је веома изражена. Познато је да је марксизам највише критикован зато што превише 
наглашава утицај економских сила, подразумева да капиталисти  кроје спорт према својим 
интересима и пориче потенцијал спорта да буде заиста креативно и ослобађајуће искуство. Свака од 
тих критика има одређену тежину. Марксизму се још може приговорити и то што истиче значај рада 
на рачун интеракције (Хабермас). 

ИНТЕРПРЕТАТИВНА СОЦИОЛОГИЈА 
За разлику од претходних теорија, чини се да је интерпретативна социологија нераскидиво 

повезана   са покретачком силом. Порекло вуче пре из Веберовог размишљања, него Марксовог или 
Диркемовог, док Парсонса или Мертона ту не проналазимо. Према Веберовом мишљењу циљ 
социологије  је да омогући интерпретативно разумевање субјективно смисаоног људског деловања 
које мотиве учесника, односно узроке његовог поступања  изводи на видело. Деловање је друштвено 
ако онај ко учествује у њему и ко му даје субјективни смисао, узима у обзир понашање других и на 
тај начин успева да  усмери његов правац. Постоји очигледан континуитет између Вебера и Шуца 
чија су настојања да усаврши Веберов пројекат, тако што је на пример увео разлику између мотива и 
зато.  

Због тога што  поборници интерпретативне, поред феноменолошке и егзистенцијалистичке 
социологије, као и социологије свакодневног живота сматрају да је интерпретација проблематично 
поље и да превазилази моћ расуђивања самих учесника, Донели је у интерпретативну социологију 
сврстао и  симболички интеракционизам, Гофманову драматуршку социологију, теорију 
етикетирања, етнометодологију. 

Гатман у  делу „Од ритуала до рекорда“ отворено подржава Веберове ставове. Он каже да 
спортске активности потичу од спонтаног испољавања физичке снаге и да им је порекло 
ирационално. Спорт је алтернатива, али  истовремено и одраз савременог доба. Потиче из таме нашег 
инстиктивног живота, али за облик који данас има одговорно је савремено друштво. 

Донели је заиста детаљно приказао интерпретативну социологију, али је признао да 
поствеберовске интерпретативне студије о спорту које су обављене током шездестих, седамдесетих и 
осамдесетих година двадесетог века за своје постојање највише дугују симболичком 
интеракционизму и Гофмановој драматуршкој социологији. Од тог доба, утицај културолошких 
студија био је веома јак. Према Донелијевом мишљењу преовладале су две теме: спортске поткултуре 
и социјализација. У почетку је испитивање недевијантних каријера, укључујући и спортске био 
природан наставак пионирских испитивања девијантних каријера. Олсонова студија, којом је 
обухватио професионалне рагбисте из Велса показује да спортска каријера обухвата фазе развоја, 
стицања професионалног статуса, стицање имена, достизање зенита и фазу пред завршетак активног 
играња. Све те фазе могу стати у нешто више од једне деценије, мада су играчи увек изложени 
великој  опасности да због повреде каријеру окончају и раније. 

С временом је идеја о каријери измештена у социологију спортских поткултура због стављања 
нагласка на збијено описивање, на свеобухватно и детаљно представљање друштвених околности. 
Међу најпознатије производе овог заокрета у размишљању спадају студије о британским хулиганима, 
чији су аутори Вилијамс и његов колега Ђулијаноти, а ту је и низ француских студија. 

Други важан предмет којим се бави интерпретативна социологија  је социјализација и спорт. 
Процесом постајања спортисте и постајања одрасле особе донекле су се бавили теоретичари који се 
баве изучавањем поткултура, укључујући и оне који користе поставку о спортским каријерама. 
Међутим, друга фаза тих студија бави се документовањем потенцијала којим спорт располаже, на 
пример да ојача или да оповргне  конвенционалне стереотипе о половима. Тема социјализација и 
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спорт прожета је наративном социологијом која најчешће користи технике студиозног и историјског 
приступа. 

ФЕМИНИЗАМ 
Постоји општа сагласност да се феминистичке теорије спорта нису појављивале у писаној 

форми све до негде осамдесетих година двадестог века, али од тада интересовање за њих је нагло 
порасло. 

Скратон и Флинтоф анализирањем феминистичких теорија, које су касније применили на 
спорт, утврдили су да су феминистичке теорије утемељене на либералним демократским уверењима 
(либерални феминизам); структуралним односима међу силама (радикални феминизам, 
социјалистички феминизам) и постструктуралистичким идејама о разликама и силама као о нечему 
што је вишеструко и продуктивно (црни феминизам, постструктурални феминизам). 

Либерални феминизам се бави једнакошћу могућности и прилика. Одбацујући биолошка 
објашњења за подређеност жена у спорту, либерални феминисти сматрају да је пол заправо 
друштвено конструисан и проблематичан преовладајући образац социјализације и расподеле улога 
између мушкараца и жена. Сам спорт није проблематичан  и зато се ставља акценат на то да се 
женама омогући да имају једнаке могућности и прилике као мушкарци. Зато што жене немају једнаке 
могућности и прилике одговорне су структуре које покрећу друштво. 

Радикални феминизам изданак је радикалне политике шездесетих и седамдесетих година 
двадесетог века. Настојећи да свесно запоставе друштвену структуру, која је тако очигледна у 
либералном феминизму, ови аналитичари су као полазну основу за анализирање радикалног 
феминизма узели структуралне односе међу силама који су проистекли из систематичног одржавања 
моћи мушкараца кроз патријархални систем у коме мушкарци као група доминирају над женама.  

 Црни феминизам бави се свим важним темама у постмодернистичкој култури, истиче разлике 
између жена, говори о идентитету црнаца и њиховој подјармљености. Чак су и савремене расправе о 
женама у спорту углавном етноцентричне (просуђују културе других народа из аспеката властите 
културе) и показују да учесници у њима више нагињу једном полу. С друге стране, у писаним 
радовима који се баве расом, етничком припадношћу и спортом, обично се не помињу односи међу 
половима. 

ФИГУРАЦИОНА СОЦИОЛОГИЈА 
Фигурациона социологија повезана је са иновативним теоријама Норберта Елијаса и његових 

ученика из Лестера. Елијас је развио фигурациону поставку да би помогао да се превазиђе дубоко 
укорењна теорема да су појединац и друштво узајамно зависни објекти. Уместо тога, социологија се 
бави људима који су повезани  динамичним структурама. Оно што повезује људе је мрежа узајамне 
зависности која постоји међу њима. Таква зависност је основа фигурације – структуре узајамно 
орјентисаних људи који зависе једни од других. С обзиром на то да више или мање зависе једни од 
других они постоје искључиво као мноштва, искључиво у фигурацијама. 

Насупрот марксистима, Елијас инсистира на томе да важност  економских односа варира од 
ситуације до ситуације. Сем тога, моћ увек обухвата релативне равнотеже које су динамичне и стално 
у покрету. Елијас јесте најчувенији по својим анализама социјализујућег процеса, по главној тези да је 
Западна Европа од средњег века па до првих година двадесетог века прошла кроз процес 
усавршавања манира и стандарда и да се у њој појавио нови притисак друштва на појединце да 
испољавају самоконтролу над осећањима и поступцима. Принуда споља је пружила основ за 
самопринуду и савест је постала важнији регулатор понашања. Друштвени стандарди су усађени 
дубље унутар човека и почели су да функционишу не само свесно, већ и испод нивоа рационалности 
и свесне контроле, на пример путем јављања осећања срама, кривице и забринутости. Важно је рећи 
да је праг гнушања за непосредно и симболично физичко насиље код људи данас знатно нижи него 
раније. Штавише, насиље се данас рутински повезује с психопатологијом. 

Не би се могло рећи да Фигурациона социологија има широку примену у спорту. По 
Елијасовом мишљењу, процес спортизације, то јест ефикасна примена правила која можемо наћи у 
данашњем спорту, и који је имао два таласа, одиграо се у Енглеској у осамнаестом  веку. Разлог 
зашто у Енглеској лежи у томе што је тамо  најпре (у седамнаестом веку) избио грађански рат који је 
ограничио моћ тамношће монархије, а извршна власт је била подељена између монарха и партија  
које су имале своје представнике у парламенту. По Елијасу спортизација доколице одиграла се у исто 
време када и парламентизација политичког сукоба. Цивилизованије навике аристократије и племства 
дошле су до изражаја приликом организовања мање насилних, цивилизованијих облика забаве. 

Међу прве студије урађене по угледу и на основу Елијасовог фигурационог приступа спада 
Данингово и Шердово дело „Варвари, џентлмени и играчи“ које говори о значајној улози коју су 
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школе одиграле у другом таласу спортизације у деветнаестом веку. Школе су биле релативно 
независне од државе, што је допринело организовању такмичења међу школама и увођењу иновација 
које су биле једини предуслов за спортизацију фудбала и стварање данашњих облика фудбала и 
рагбија. Процеси који су уследили, комерцијализација и професионализација, неизбежно су довели 
до институционализације спорта у озбиљан феномен. Спорт више није био само забава, барем спорт 
на врхунском нивоу, и прошао је кроз процес деаматеризације. Врхунски спортисти више нису могли 
да се баве спортом из чистог задовољства. Да би се успело на највишем нивоу потребно је савесно 
напрезање. Сем тога, најбољи спортисти почели су да представљају заједнице, округе и државе, 
појавили су се покровитељи,  „власници“ и навијачи које је требало задовољити. Нимало не чуди што 
је у том контексту, како кажу Данинг и Шерд, срачунато прибегавање „недозвољеном насиљу“ да би 
се постигао успех постало не тако ретка појава. 

Данинг је увео фигурациони приступ фудбалском хулиганизму. У студији коју је спровео са 
колегама из Лестера, тврдио је да, насупрот увреженом гледишту, фудбалски хулиганизам није 
феномен новијег датума и нуспроизвод попустљивих  шездесетих година двадесетог века. Иако су тај 
назив добили педестих или шездесетих година прошлог века, забележено је да су се изгреди хулигана 
у енглеском фудбалу дешавали још од седамдесетих и осамдесетих година деветнаестог века, што је 
био период настанка фудбала као професионалног, савременог спорта. Међутим, фудбалски 
хулиганизам је до посебног  изражаја дошао  после Другог светског рата.  Разлог за то можемо наћи у 
бољој инфраструктури и бољој економској ситуацији, захваљујући којима су навијачи почели да 
прате своје клубове и на гостујућим теренима. Туче супарничких навијачких група постале су 
учестале тек шездестих година прошлог века. 

Иако фудбалски хулигани  потичу из свих слојева друштва, аналитичари тврде да велика 
већина  тих хулигана, до 85 одсто долази из грубљих подручја радничке класе. Разлоге за то треба 
тражити у релативном сиромаштву,  сталној продукцији и репродукцији  уличних банди, доминацији 
мушкараца, породицама са самохраним мајкама и склоности младих да на улици утичу на своје 
вршњаке или млађе од себе.  

Трајна вредност Елијасовог рада огледа се у томе што је  помогао да се схвати колико лагани 
историјски процеси могу помоћи да се схвати садашњост. 

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗАМ – ПОСТМОДЕРНИЗАМ 
Постструктурализам се везује за језик у овом периоду, док постмодернизам има шире 

значење. Постмодернизам  треба схватити као мешавину  намерно неодређених и   флуидних идеја. 
Постмодернисти посебну пажњу поклањају начину изражавања.  Они поричу постојање реалности 
коју карактерише структура, обрасци и и неформални односи. Фуко каже да је разум  фикција, а да је 
истина пристрасна, локализована верзија стварности. Он сматра да су расправе прилике за 
сучељавање мишљења и утврђивање односа међу силама. По Бодијару стварност се све  више 
симулира за људе и њу измишљају мас-медији и друге културолошке институције. Дерида сматра да 
је свако штиво несхватљиво зато што скрива сукоб између штива и њговог подштива, оно што 
наизглед жели да се каже неким штивом, немогуће је разумети без осврта на темеље које је оно 
поставило да би било разумљиво.  За већину постмодерниста стварност је заснована на језику и може 
се изразити у виду штива. На свако штиво утичу друга штива, па је зато свако штиво написано с 
намером да се нешто представи обавезно некомплетно и пристрасно, Овакав постмодернизам 
очигледно угрожава и саму територијалну целовитост савремене социологије.  

Постмодернизам оставља простор за анализе недостатка суздржаности и самоконтроле 
понашања, штавише подстиче на њих најпре у социологији спорта, али свака корист од њих је 
случајна зато што оне немају утемељење у универзалној, а самим тим  принудној рационализацији. 

ЕКЛЕКТИЦИЗАМ НАСУПРОТ СИНТЕЗИ 
Сваки програм истраживања, без обзира на своје мане, може да понуди нешто корисно за 

социолошко описивање и објашњавање спортских процеса. Постоји кључна разлика коју треба 
направити између два облика учења.  

Еклектицизам подразумева начин мишљења када неко не ствара свој сопствени систем, него 
бира из других система оно што му изгледа тачно и згодно, па онда од тога гради целину и систем. 
Насупрот еклектизму, синтеза подразумева покушај да се створи убедљива и доследна теоретска 
идеја која узима у обзир разноврстан, пристрасан и некада контрадикторан допринос наших предака 
и која ће и сама дати свој допринос. 
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