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Kао по се бан фе но мен, раз ли чит од ре ли ги је, иде о ло ги ја је на по-
ли тич ку по зор ни цу, сту пи ла у XIX ве ку. Од мах се на шла под 

сна жном кри ти ком, с ра зних стра на и са раз ли чи тих идеј них по-
зи ци ја. У бор бу са иде о ло ги јом укљу чи ли су се и К. Маркс и Ф. 
Ен гелс, са де лом «Не мач ка иде о ло ги ја». По сле то га њи хо ви мно го-
број ни след бе ни ци на ста ви ли су да про па ги ра ју и раз ви ја ју њи хо ве 
те зе да је иде о ло ги ја «ис кри вље на свест». То ком XX ве ка у на пад 
на иде о ло ги ју (но ву и тра ди ци о нал ну) кре ну ли су нео марк си сти. У 
Аме ри ци су чак за по че ли це ре мо ни ју «са хра не» иде о ло ги је, про-
гла сив ши њен крај (Е. Шилз, Д. Бел, С. М. Лип сет, Ф. Фу ку ја ма и 
дру ги). Код нас и у Ру си ји ове те зе на шле су од зи ва код екс трем них 

* Виши научни сарадник у ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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де мо кра та.2) Ипак, по бе ди ла је дру га стра на, по што је иде о ло ги ја 
очи глед но по треб на, не са мо чо ве ку, већ и (по ли тич ким) ин сти ту-
ци ја ма и др жа ви.

Пре ма но ви јим ис тра жи ва њи ма иде о ло ги ја се де фи ни ше као 
си стем иде ја, по гле да, пред ста ва, осе ћа ња  и ве ро ва ња о ци ље ви ма 
раз во ја дру штва и чо ве ка, а та ко ђе и као сред ство и пут по стиг ну ћа 
ових ци ље ва ова пло ће них у вред но сним ори јен та ци ја ма, убе ђе њи-
ма, ак ти ма во ље и под сти ца ји ма (чо ве ка или љу ди) у сво јим истин-
ским стре мље њи ма и ци ље ви ма ко је су он или они по ста ви ли пред 
се бе.3)

Ва жност иде о ло ги је за кљу чу је се у ути ца ју на лич ност.4)

Овај ути цај огле да се кроз си стем вред но сти, нор ми, иде а ла, 
зна че ња и сим бо ла ко ји су са др жа ни у иде о ло ги ји.5) Вред но сти и 
нор ме ова пло ћу ју се у је зи ку, оби ча ји ма, об ре ди ма, тра ди ци ја ма, 
осо бе но сти ма сти ла жи во та љу ди, а што се ре а ли зу је по на ша њем, 
по сту па њи ма сва ког кон крет ног чо ве ка ко ји жи ви у да том иде о ло-
шком окру же њу. 

Ути цај иде о ло ги је пре ла ма се кроз ква ли тет(е) сва ке лич но сти 
ко је пред ста вља ју, са ми по се би, све у куп ност уну тра шњих цр та и 
свој ста ва кон крет не лич но сти опре де ље них уза јам ним со ци јал ним 
ути ца ји ма са дру гим љу ди ма. Да би би ло ја сно ка ко иде о ло ги ја 
ути че на лич ност ре ћи ће мо шта пред ста вља лич ност као обје кат 
со ци јал ног де ло ва ња и со ци јал них од но са уоп ште.6)

ЛИЧНОСТИСАМОСАЗНАЊЕ

Лич ност је је дин стве на и ди на мич на це ли на оп ште људ ских, 
груп них и по је ди нач них био-пси хо-со ци јал них осо би на.7)

Сва ко људ ско би ће ра ђа се и раз ви ја у окви ру дру штва и кул-
ту ре као ''све та сим бо лич ких зна че ња'' ко ја са мо чо век као вр ста 
ства ра. Сва ка лич ност је по сво јој при ро ди (људ ској и дру штве ној) 
об да ре на спо соб но шћу да све сно и свр сис ход но де лу је у за јед ни-
2) П. А. Рач ков, О смер ти и бес смерт но сти иде о ло гии, Вест ник Мо сков ско го уни вер си те-

та, Се рия 7, No 2, 1999, str. 30.
3) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Ак ту ел ност на ци о на ли зма да нас, Српскаслободарскамисао, 

бр. 3, Бе о град, 2006, стр. 265 – 277.
4) Ви ди: Karl Man hajm, Ideologijaiutopija, No lit, Be o grad, 1968. str. 49.
5) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Модернизацијаинационализам, За слон, Ша бац, 2006. 
6) Ю. Г. Вол ков, Идеология, Мо сква, 1996, стр. 17.
7) Ни ко ла Рот, Психологијаличности, Осмо из да ње, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, 1976, стр. 5 – 6.
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ци са дру ги ма. У окви ру та ко ство ре не кул ту ре об ли ку је се сва ко 
за себ но људ ско ство ре ње – та ко што од при род не је дин ке по ста је 
осо бе но дру штве но и кул тур но би ће или лич ност. Усва ја ње кул ту-
ре по чи ње уче њем (ма тер њег) је зи ка,  усва ја њем основ них на ви ка,  
вред но сти и еле мен тар них дру штве них нор ми.

Кла сич но схва та ње лич но сти дао је Зиг мунд Фројд (Sigmund
Freud, 1856-1939) ко ји је био осни вач пси хо а на ли зе као нај у ти цај-
ни је шко ле у пси хи ја три ји и јед не од нај ва жни јих у пси хо ло ги ји. У 
ана ли зи струк ту ре људ ске лич но сти он ис ти че три глав на сло ја: 1)
би о ло шку под свест  (IdОно); 2) пси хич ку свест (Ego–Ја); дру-
штве но-кул тур ну са вест (Superego=Надја).

Лич ност се фор ми ра та ко што се про це сом со ци ја ли за ци је, а 
по мо ћу све сти и кул ту ре, би о ло шки на го ни за у зда ва ју и за ме њу ју 
(‘’су бли ми шу’’) дру штве но-кул тур ним нор ма ма. Би о ло шки на го-
ни (Id), по Фрој ду, пред ста вља ју нај ду бљи слој ко ји од ре ђу је 9/10 
лич но сти. Свест  (Ego)и са вест (Superego)чи не онај пре о ста ли 
део (1/10) лич но сти ко ји из гле да као врх по то пље ног ле де ног бре-
га ко ји је сво јим нај ве ћим де лом не ви дљив. Не ви дљи ва под свест 
од ре ђу је ви дљи ву свест и са вест.

Лич ност пред ста вља сло жен си стем, а ње го ве сту бо ве чи не 
пси хо ло шки при род ни ква ли те ти, али и зна ње, уме ће, на ви ке, вред-
но сне ори јен та ци је, со ци јал ни ста во ви и жи вот не по зи ци је. Јед но 
од ва жни јих со ци јал них ква ли те та лич но сти пред ста вља са мо са-
зна ње. Оно пред ста вља схва та ње са мог се бе, кон крет ног ин ди ви-
ду у ма у окру жу ју ћој сре ди ни. Пре ма ми шље њу не ких пси хо ло га 
са мо са зна ње пред ста вља «ди на ми чи ку су шти ну лич но сти» ко ја 
ука зу је на «зна ча јан ути цај на по на ша ње».8) Оно (по на ша ње) се 
про ја вљу је у не рас ки ди вом је дин ству са три ме ђу соб не про жи ма-
ју ће ком по нен те: 1) по зна ње са мог се бе; 2) емо ци о нал но-оце њу ју-
ћег од но са пре ма се би, и 3) са зна ва ња из бо ра у сво јим по ступ ци ма.

Са мо о це на – то је оце на од стра не кон крет не лич но сти са ме 
се бе, сво јих мо гућ но сти, спо соб но сти, успе ха, про ма ша ја, те свог 
ме ста ме ђу дру гим љу ди ма. Као ва жни је функ ци је са мо о це њи ва ња 
ја вља ју се: 1) са мо кон тро ла сво јих соп стве них по сту па ка; 2) са мо-
ре гу ла ци ја по на ша ња лич но сти, и 3) са мо ко рек ци ја сво јих по сту-
па ка и де ло ва ња.
8) К. Род жерс, К на у ке о лич но сти, История зарубежнойпсихологии, Тек сты, Мо сква, 

1986, стр. 217.
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Са мо о це на ко ју кон крет ни чо век стал но вр ши при бли жа ва га и 
од ре ђе ној по ли тич кој иде о ло ги ји (кон зер ва ти ви зму, на ци о на ли зму, 
ли бе ра ли зму, итд.)

ИНТЕРЕСИИУБЕЂЕЊА

Ин те ре си исту па ју као но ви ква ли тет у по на ша њу чо ве ка, од-
но сно као ме ха ни зам под сти ца ја да се чо век (лич ност) упо зна са 
но вим чи ње ни ца ма, иде ја ма, по гле ди ма, те о ри ја ма, (мо гућ но сти-
ма) пре о бра жа ја по на ша ња, а све у са гла сно сти са сво јим пред-
ста ва ма, по тре ба ма, ци ље ви ма итд. Дру гим ре чи ма, ин те ре си 
под сти чу да чо век при хва ти или не при хва ти од ре ђе не по ли тич ке 
иде о ло ги је.

Ин те ре си се ис по ља ва ју као те жња или на сто ја ње по је ди на ца 
или гру па да пот пу ни је од дру гих за до во ље сво је раз ли чи те по тре-
бе и пре  дру гих до сег ну по жељ не ци ље ве, при о ри тет ним за до би-
ја њем огра ни че них до ба ра.

Као та кви,ин те ре си од ре ђу ју пра вац сва ком де ло ва њу по је ди-
на ца и гру па, по ве зу ју ћи у кон крет ном скло пу дру штве них од но-
са за до во ља ва ње по тре ба са оства ре њем ци ље ва.Као со ци о ло шка 
ка те го ри ја ин те ре си увекпо сре ду ју «из ме ђу» по тре ба и ци ље ва,а 
ти чу се не јед на ких дру штве них  мо гућ но сти да по је дин ци и гру-
пе пот пу ни је од дру гих за до во ље сво је раз ли чи те по тре бе и пре 
дру гих до сег ну по жељ не ци ље ве.. Овим се ин те ре си ве зу ју за дру-
штве ну моћ и по ста ју јед на од нај ва жни јих со ци о ло шких ка те го-
ри ја. У том сми слу је ва жна окол ност да се дру штве на моћ обич но 
ис по ља ва као мо гућ ност да се дру ги ма на мет ну соп стве ни ин те ре-
си или да се у за до во ља ва њу соп стве них ин те ре са има дру штве но 
оси гу ра на пред ност у од но су на дру ге. За то про у ча ва ње ин те ре са 
и је сте је дан од ва жни јих за да та ка со ци о ло ги је, а ин те ре си су из-
у зет но зна чај на ка те го ри ја и у еко ном ским и по ли ти ко ло шким ис-
тра жи ва њи ма. 

Сам из раз «ин те рес» је ла тин ског по ре кла (од лат. interesse – 
«би ти из ме ђу», interesum – уче ство ва ти, узе ти уде ла) и ука зу је на 
ре ла ци о но зна че ње пој ма бу ду ћи  да се он пре све га ти че од но са 
ме ђу за ин те ре со ва ним ак те ри ма. Раз ли чи ти ин те ре си по је ди на ца 
и дру штве них гру па мо ти ви са ни су истим или слич ним по тре ба-
ма ко је тре ба за до во љи ти, а од ре ђе ни су раз ли чи тим објек тив ним 
мо гућ но сти ма за њи хо во за до во ља ва ње. По пра ви лу су не јед на ки 
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дру штве ни из гле ди да јед ни љу ди до ђу до истог  ци ља и сво је по-
тре бе за до во ље пре не го не ки  дру ги, што обич но за ви си од раз-
ли чи тих дру штве них уло га ко је вр ше и по ло жа ја ко је по је дин ци 
и гру пе за у зи ма ју у кон крет ном дру штву. Окол ност да ви ше по је-
ди на ца и гру па има слич не по тре бе, а да су сред ства ко ји ма се те 
по тре бе мо гу за до во љи ти нај че шће огра ни че на до бра, ства ра на пе-
тост у од но си ма ме ђу они ма ко ји на до тич на до бра по ла жу пра во. 
Кад год по сто ји ви ше оних ко ји има ју циљ да са мо за се бе осво је 
не ка дру штве на до бра или да до ђу у дру штве но по вољ ни ју по зи-
ци ју ко ја им омо гу ћу је да пре или пот пу ни је од дру гих за до во ље 
сво је по тре бе, ме ђу њи ма се ја вља не ка кво над ме та ње ко је у уре ђе-
ним дру штви ма под ле же од го ва ра ју ћим пра ви ли ма.

Што је број оних ко ји по ла жу пра во на не ка до бра или ис ка-
зу ју пре тен зи је на  по вољ ни је дру штве не по зи ци је ре ла тив но ве ћи 
од оби ма по жељ них до ба ра и ка па ци те та по вољ ни јих дру штве них 
по зи ци ја кон ку рен ци ја ме ђу ин те ре сен ти ма   се за о штра ва. Да кон-
ку рен ци ја не би пре ра сла у бор бу за “би ти или не би ти” (на “жи вот 
и смрт”) сва ко дру штво се ор га ни зу је та ко што ства ра дру штве на 
пра ви ла ко ји ма кон тро ли ше и уса гла ша ва раз ли чи те, а на ро чи то 
ме ђу соб но су прот ста вље не ин те ре се и у по жељ ном прав цу усме-
ра ва њи хо ве но си о це (за ин те ре со ва не ак те ре).

Макс Ве бер сма тра да  ин те ре си, а не иде је, ди рект но од ре ђу ју 
по на ша ње чо ве ка.

Ин те рес је, по пра ви лу, те сно по ве зан са усме ре но шћу лич-
но сти да по стиг не, за ње га или за со ци јал ну гру пу, ва жне ци ље ве. 
На при мер, за зна ча јан број по ли тич ких де лат ни ка та кав је циљ 
по бе да на из бо ри ма, за тим ути цај на по на ша ње дру гих љу ди, по-
сти за ње успе ха у ка ри је ри итд. Њи ма је, та ко ђе, свој стве на сна жна 
ма ни фе ста ци ја же ље да они до но се од лу ке за дру ге и у име дру гих 
љу ди, да при мо ра ва ју (дру ге) да по сту па ју на њи ма же љен на чин, 
да при вла че па жњу на се бе, да има ју след бе ни ке, да се окру жу ју 
«вер ним» исто ми шље ни ци ма и са рад ни ци ма. Оправ да но се ка же 
да ова кви љу ди има ју сна жан мо тив да по се ду ју власт, тј. да вла-
да ју.

Ин те ре си и усме ре ност лич но сти сли ва ју се у јед но и до во де 
до фор ми ра ња убе ђе ња. Од свих со ци јал них ква ли те та лич но сти 
убе ђе ња су у нај ве ћој ме ри про же та иде о ло шким ком по нен та ма. 
Че сто се мо же чу ти да не ког чо ве ка од ре ђу је ње го ва (по ли тич ка) 
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по зи ци ја: «Он је убе ђе ни на ци о на ли ста», или: «За ње га је нај ва-
жни ја ве ра у Хри ста»! 

Убе ђе ња се пре пли ћу са ста во ви ма лич но сти. Ста во ви пред-
ста вља ју спрем ност лич но сти на ак тив ну со ци јал ну де лат ност, 
усме ре ну ка оства ре њу од ре ђе ног жи вот ног иде а ла. Иде о ло шки 
ста во ви по ли тич ких ди си де на та у ко му ни зму, на при мер, би ли су 
усме ре ни на ру ше ње то та ли тар ног ре жи ма вла сти и фор ми ра ње 
де мо крат ског со ци јал но-по ли тич ког си сте ма. 

Ста во ви и убе ђе ња лич но сти ор ган ски су по ве за ни са ње ним 
ин те ре си ма, што се, у од ре ђе ној ме ри, ис по ља ва кроз вред но сне 
ори јен та ци је. Оне ис пу ња ва ју уло гу тач ке ослон ца и ре гу ла то ра ка-
да ин ди ви дуа до но си ва жне од лу ке. Вред но сти су ду хов не тво ре-
ви не ко је озна ча ва ју по жељ на  (иде ал на)  свој ства по ја ва, пред ме-
та, по сту па ка и си ту а ци ја – и као та кве осми шља ва ју  сва ко људ ско
по на ша ње,  од ре ђу ју ћи му кон крет не  ци ље ве и уну тар њу свр ху. 

По је дин ци и гру пе при хва та ју од го ва ра ју ће вред но сти та ко 
што про це њу ју су бјек тив но зна че ње и објек тив ни зна чај све га око 
се бе – с об зи ром на сво је по тре бе, ин те ре се и мо гућ но сти њи хо вог 
за до во ља ва ња.. Вред но сти су увек ре зул тат су бјек тив не про це не 
објек тив них или прет по ста вље них свој ста ва по ја ва (ли ца, пред ме-
та, по сту па ка, рад њи, по на ша ња) ко јом се оне ква ли фи ку ју као ви-
ше или ма ње по жељ не за су бјек та ко ји их про це њу је. Вред но ва ње 
је дру штве но и пси хо ло шки де тер ми ни сан кул тур ни чин ко јим не-
ки су бјект ис ка зу је свој ин те рес за не ки објект. За то су вред но сти 
увек су бјек тив но-објек тив на ка те го ри ја и као та кве су уну тар њи 
(ин те грал ни) еле ме нат сва ког дру штве ног де ло ва ња и по на ша ња. 
Вред но сти пре суд но ути чу на из борпо жељ них ци ље ва  и као «иде-
ал но тре ба» усме ра ва ју и осми шља ва ју сва ко дру штве но де ло ва ње 
и по на ша ње љу ди.

Вред но сти су (слич но ин те ре си ма) ти пич не ре ла ци о не ка те-
го ри је, по што ни су ни чи сто су бјек тив не ни чи сто објек тив не, већ 
увек из ра жа ва ју од нос су бјек та, ко ји вред ну је, пре ма објек ту, ко ји  
се  вред ну је. За то се по у зда но мо же твр ди ти да не по сто је ап со-
лут не и објек тив не вред но сти не за ви сне од су бје ка та ко ји би их 
сво јим ви ше или ма ње су бјек тив ним вред но ва њем оце њи ва ли и 
узи ма ли као ме ри ло за сво је или ту ђе, ак ту ел но или ал тер на тив но, 
по на ша ње или де ло ва ње.

У том сми слу све вред но сти су  ре ла тив не, али из то га не сле ди 
оба ве зан и про из во љан ре ла ти ви зам у схва та њу вред но сти.
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Раз ли ку ју се два основ на ви да ових ква ли та тив них  ка рак те-
ри сти ка чо ве ка:

1. пот пу не (це ло куп не) вред но сне ори јен та ци је ко је у се би са-
др же иде а ле, жи вот не ори јен та ци је, ва жни је ци ље ве (здра-
вље, лич на сло бо да итд), и

2. ин стру мен тал не иливред но сне ори јен та ци је. Оне са др же у 
се би одо бра ва ње сред ста ва од стра не дру штва или со ци јал-
не гру пе за по сти за ње од ре ђе них ци ље ва.

Јед но од ва жни јих ква ли те та лич но сти пред ста вља њен иден-
ти тет. Иден ти тет се де фи ни ше ка ко уну тра шњим свој стви ма лич-
но сти, та ко и ње ним окру же њем, тј. спо ља шњим ути ца ји ма – еко-
ном ским, по ли тич ким, иде о ло шким итд. Про ме на би ло ко је од 
спо ме ну тих ком по нен ти мо же до ве сти до из ме не лич но сти, тј. 
иден ти те та. На при мер, мно ги убе ђе ни ко му ни сти по сле рас па да 
СССР-а и КП за ме ни ли су свој бољ ше вич ки иден ти тет ан ти со-
вјет ским, ли бе рал но-де мо крат ским или кон зер ва тив ним иден ти те-
том.9)

Сви со ци јал но-пси хо ло шки ква ли те ти лич но сти, на не ки на-
чин су по ве за ни са ак тив но шћу, тј. спо соб но шћу чо ве ка да са мо-
стал но и енер гич но ства ра со ци јал но зна чај не по ступ ке и де лат-
ност, би ло у са рад њи са дру ги ма или одво је но од њих, па чак и 
про тив дру гих љу ди и со ци јал них гру па. 

Ова кон цен три са на уоп ште на ак тив ност до во ди до ства ра ња 
тзв. са мо нор ма тив но сти, тј. де лат но сти ко ја ни је стро го са гла сна 
са дру штве ним или груп ним нор ма ма, али по ти че из схва та ња лич-
но сти о сво јим оба ве за ма, по зва њу и слич но. Са мо нор ма тив ност је 
по ве за на са про це сом ко ји је зна ме ни ти аме рич ки пси хо лог А. Ма-
слов на звао са мо ак ту е ли за ци ја, тј. спо соб ност лич но сти не да то-
ли ко опре де ли (пре по зна) сво је спо соб но сти и мо гућ но сти, ко ли ко 
да уз ве ли ку ак тив ност ис ко ри сти исте за са мо у са вр ша ва ње, раз вој 
сво јих та ле на та, зна ња, уме ћа, за по ве ћа ње сво је ком пе тент но сти 
и дру штве ног зна ча ја у на у ци, умет но сти, спор ту, по ли ти ци итд.

Сва ка иде о ло шка док три на те жи да се раз ви ја и уса вр ша ва и, 
што је нај ва жни је, да се ре а ли зу је у прак си (у убе ђе њи ма, ста во-
ви ма, по на ша њу сво јих след бе ни ка) и да про ши ри сфе ре свог ути-
9) Про ме на спо ља шњих ком по нен ти је дан је од узро ка по ја ва и ве штач ких на ро да. О то ме 

ви де ти на шу књи гу: ОдМалоруса доУкрајинаца, при лог про у ча ва њу про ме не кул-
тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ма ло ру са, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во, 2008.
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ца ја. А то се мо же по сти ћи са мо уко ли ко има след бе ни ке и ве о ма 
ак тив не при ста ли це.

Иде о ло ги ја у про це су свог функ ци о ни са ња де лу је не то ли ко 
на сва ки од спо ме ну тих еле ме на та лич но сти, већ, пре све га, на цео 
си стем.

У про це су ути ца ја иде о ло шког си сте ма на лич ност по ја вљу ју 
се че ти ри основ на аспек та ути ца ја на ин ди ви ду ал но са зна ње и по-
ступ ке би ло ког чла на дру штва: 1) ког ни тив ни; 2) ор јен та ци о ни; 3) 
вред но сни и 4) циљ ни.

Ког ни тив нии аспект са др жи у се би ка рак тер у усме ре ност зна-
ња, иде ја и те о ри ја ко је дру штво кроз свој си стем обра зо ва ња и 
вас пи та ња пре но си на лич ност, а он их усва ја и ре а ли зу је кроз сво-
је по ступ ке.

На тај на чин фор ми ра се по глед на при ро ду и дру штво, исто-
ри ју и кул ту ру, на ме сто и уло гу чо ве ка у све ту, тј. по глед на свет 
чо ве ка као јед не од глав них цр та ње го ве лич но сти, за тим се фор-
ми ра ју иде а ли, схва та ње нео п ход но сти фор ми ра ња соп стве не 
стра те ги ја жи во та.

Ори јен та ци о ни аспект до зво ља ва фор ми ра ње од но са сва ког 
«ЈА» пре ма раз ли чи тим објек ти ма окру жу ју ће ствар но сти (љу ди-
ма, до га ђа ји ма, чи ње ни ца ма итд.) с тач ке по сма тра ња за до во ље ња 
ин ди ви ду ал них пи та ња, ин те ре са и по тре ба. Он од го ва ра усво је-
ним ин фор ма ци о ним обра сци ма и ин фор ма ци о ној струк ту ри ко је 
су чо ве ку нео п ход не за опре де љи ва ња и ре а ли за ци ју по ста вље них 
за да та ка то ком жи во та.

За ори јен та ци ју лич но сти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, раз ли-
чи том окру же њу, раз ли чи тој де лат но сти итд. ка рак те ри стич не су 
две осо бе но сти: 1) аспект из бо ра и 2) аспект оче ки ва ња у да тој 
си ту а ци ји.

Пр ви аспект озна ча ва да сва ка ори јен та ци ја има не са мо ал тер-
на ти ву, већ не ко ли ко мо гућ но сти, а да чо век би ра нај бо љи. Дру ги 
аспект зна чи да сва ка ори јен та ци ја пред ста вља не са мо ори јен та ци-
ју на са да шњост већ и на бу дућ ност (чак ви ше не го на са да шњост).

Вред но сни аспект са др жи се у то ме да сва ка лич ност сле ди 
од ре ђе не иде а ле, вред но сти, нор ме, да схва та по сле ди це из бо ра 
раз ли чи тих обје ка та, њи хо ву осо бе ност и зна чај, тј. да ис пу ња ва 
функ ци ју оце њи ва ња.
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На кра ју циљ ниаспект се за кљу чу је у то ме да де ло ва ње по-
след њег усме ре ња на иде ал ни или ре ал ни пред мет (не)са зна тог 
стре мље ња су бјек та, у кон крет ном се сво ди на ре зул тат на ко ји 
је усме ре на де лат ност. На овај на чин ко нач ни циљ де ло ва ња има 
двој но зна че ње: 1) циљ као за ми сао и мо тив ори јен ти сан на по-
сти за ње од ре ђе ног ефек та, ре зул та та и то ме слич но; 2) циљ као 
до стиг нут ре зул тат.

У сва ком иде о ло шком си сте му по сто ји пот пу но де фи ни сан 
циљ за јед нич ког де ло ва ња љу ди. На при мер, у иде о ло ги ји са вре-
ме ног срп ског дру штва, бар пре ма ме диј ским ис тра жи ва њи ма јав-
ног мње ња и из ја ва ма по ли ти ча ра на вла сти, то је «Ула зак у Европ-
ску уни ју, где нас оче ку је мед и мле ко!»

Уза јам но де ло ва ње и ис пре пле те ност ова че ти ри аспек та тран-
сфор ми ше иде о ло шки ути цај на лич ност у ва жан фак тор ње го ве 
со ци ја ли за ци је. Под овим се под ра зу ме ва про цес усва ја ња од стра-
не ин ди ви дуе со ци јал ног ис ку ства, од ре ђе ног си сте ма зна ња, нор-
ми, вред но сти, обра за ца по на ша ња, при па да ња од ре ђе ној со ци јал-
ној гру пи и дру штву у це ли ни и омо гу ћа ва ња да функ ци о ни ше као 
ак ти ван су бје кат дру штве них од но са и де лат но сти.10)

Иде о ло шки фак то ри фор ми ра ња и раз во ја лич но сти су ви ше-
стру ки. По сто је јав не и ла тент не (скри ве не) фор ме иде о ло шког де-
ло ва ња.

Јав не фор ме су про па ган да од ре ђе них иде а ла, вред но сти, нор-
ми по на ша ња, ло зин ки, по зи ва за од ре ђе ну по ли тич ку или еко ном-
ску ак ци ју и то ме слич но. Скри ве нефор ме мо гу се про на ћи у под-
тек сту не ког ка зи ва ња, од ре ђе ној иро ни ји, са ти ри итд.

Усме ре но иде о ло шко де ло ва ње ре а ли зу је се пре ко де лат но сти 
со ци јал них ин сти ту ци ја, спе ци јал но за то фор ми ра них (обра зов-
них, сред ста ва за ма сов ну ко му ни ка ци ју, по ли тич ких пар ти ја11) и 
по кре та, не вла ди них ор га ни за ци ја итд.) Што се ти че не у сме ре ног
иде о ло шког де ло ва ња на лич ност, мо же мо ре ћи да оно ни је ни од 
ко га спе ци јал но ор га ни зо ва но и усме ра ва но, већ се до га ђа сти хиј-
ски, не по сред ним со ци јал ним окру же њем ин ди ви дуе: ње го вом по-
ро ди цом, вр шња ци ма, са рад ни ци ма на по слу, слу чај ним су сре ти-
ма...
10) Е. М. Ба ба сов, Основыидеологиисовременогогосударства 2-е из да ние. до пол нен ное, 

Амал фея, Минск, 2004, стр. 87.
11) Ви ди: Ismet Ov či na, Političkestrankeidemokratija, DES, Sa ra je vo, 2007, str. 171 – 206.
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СОЦИЈАЛНИКАНАЛИ
ЗАИДЕОЛОШКИУТИЦАЈНАЛИЧНОСТ

У дру штву по сто ји це ли низ со ци јал них ка на ла кроз ко ји се 
од ви ја иде о ло шки ути цај на лич ност. Пр ви и ве о ма ва жан со ци-
јал ни ка нал (аспект вас пи та ња) пред ста вља по ро ди ца. Она де лу је 
кроз два ме ђу соб но за ви сна еле мен та: 1) де лу је као спе ци фич на 
со ци јал на ин сти ту ци ја ори јен ти са на на фор ми ра ње и вас пи та ње 
мла дог по ко ле ња; 2) функ ци о ни ше као ма ла и пр ва со ци јал на гру-
па.

Ва жан со ци јал ни ка нал иде о ло шког де ло ва ња пред ста вља ју 
ма ле со ци јал не гру пе – дру го ви/дру га ри це, са рад ни ци на по слу, 
чла но ви ре ли ги о зних за јед ни ца (па ро хи је), по ли тич ке пар ти је и 
не вла ди не ор га ни за ци је...

Ап со лут но нео п хо дан и ва жан ка нал иде о ло шког де ло ва ња на 
лич ност пред ста вља шко ла. Шко ла, од но сно уни вер зи тет фор ми-
ра ју по глед на свет ви со ког гра ђан ског ква ли те та, но ву ска лу вред-
но сти са гла сну ци ље ви ма XXI ве ка. Са мим тим шко ла ути че на 
уче ни ка ком плек сном обу ком, вас пи та њем, по гле дом на свет, али и 
иде о ло шким ути ца јем.12)

Мо ћан и ефи ка сан ка нал иде о ло шког ути ца ја пред ста вља и ко-
лек тив – рад ни, спорт ски, ђач ки, вој ни итд. Ко лек тив пред ста вља 
ор га ни зо ва но и оформ ље но удру же ње љу ди са за јед нич ким ин те-
ре си ма и ци ље ви ма из ко јих про ис ти чу вред но сне ори јен та ци је, 
нор ме, по гле ди на свет, ста во ви, идеј но-по ли тич ке пред ста ве и по-
зи ци је.

У ко лек ти ву се ра ђа и раз ви ја осо бе ни тип ме ђу људ ских од-
но са ко ји је ва жан за иден ти фи ка ци ју са ко лек ти вом. Ту се оче ку је 
са рад ња, уза јам на по моћ итд. До бро ор га ни зо ван и је дин ствен ко-
лек тив ис пу ња ва, сам по се би, вас пит ну функ ци ју, по што је чо ве ку 
ва жно да ње го во по на ша ње бу де одо бре но од стра не ко лек ти ва, од-
но сно да одо бри ње го ве иде а ле, вред но сти, нор ме, обра сце по на-
ша ња, иде о ло шке ори јен та ци је итд.

Ва жну уло гу у иде о ло шком де ло ва њу има кул ту ра са свим сво-
јим плу ра ли змом ти по ва, фор ми, сти ло ва и функ ци ја. Њен ути цај 
на чо ве ка је за и ста ве ли ки, по што не ма чо ве ка ко ји ни је, у ве ћој 
или ма њој ме ри, укљу чен у сфе ру кул ту ре.
12) Е. М. Ба ба сов, Основыидеологиисовременогогосударства, стр. 89.
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Плу ра ли зам иде ја, зна ња, ве ро ва ња, осе ћа ња, жи вот ног ис ку-
ства итд. ко је се на ла зе у кул ту ри до зво ља ва јој да фор ми ра про-
гра ме де ло ва ња, ко му ни ка ци је, по на ша ња и при сут на је у свим 
обла сти ма жи во та и ра да љу ди. Тач ни је у си сте ми ма фор ми ра них 
и раз ви је них кул ту ра, уни вер зал них по гле да на свет ова пло ће них 
у жи вот кон крет ним обра сци ма чо век осми шља ва, про жи вља ва и 
оце њу је окру жу ју ћу ствар ност, а за тим ме ња сво је прак тич но по-
на ша ње, од но сно де лат ност.

У си сте му иде о ло шког де ло ва ња на лич ност по себ но ме сто 
при па да сред стви ма за ма сов ну ко му ни ка ци ју (штам па ра дио, те-
ле ви зи ја и ин тер нет). Ме ди ји, узе ти за јед но, не до но се ни то ли ко 
но ве ин фор ма ци је, но ве иде је и по гле де на свет ко ли ко кон стру и шу 
со ци јал ну ре ал ност и до во де до то га да пу бли ка ме диј ске ак те ре 
по зна је бо ље од сво јих ком ши ја. Дру гим ре чи ма, ме ди ји до при но-
се со ци јал ној оту ђе но сти љу ди. Ме ђу тим, са на шег аспек та ва жно 
је на гла си ти да ме ди ји, јав но или скри ве но, по пу ла ри зу ју и од ре ђе-
не по ли тич ке иде о ло ги је.13)

Сви опи са ни со ци јал ни ка на ли иде о ло шког ути ца ја на лич-
ност де лу ју не раз је ди ње но, већ сло жно, иако, не ка да, про ти ву ре че 
је дан дру гом. На при мер, ути цај по ро ди це на фор ми ра ју ћу лич ност 
мо же де ло ва ти у су прот но сти са шко лом или рад ним ко лек ти вом. 
Со ци јал на гру па вр шња ка спо соб на је да ис ка же ве ли ки ути цај на 
по на ша ње чо ве ка, при че му се тај ути цај мо же за и ста мно го раз ли-
ко ва ти од оног из шко ле и по ро ди це.

За то је ва жно да се раз ли чи ти ка на ли иде о ло шког де ло ва ња 
на лич ност не пре тво ре у фак тор сла бље ња и де струк ци је ду хов-
но-мо рал них вред но сти ство ре них од на ро да то ком ве ко ва, што, 
по том, во ди у по де лу и рас пад на ро да као за јед ни це, од но сно ако 
се ис ко ри сте у су прот ном, ко хе зив ном сме ру, он да на род на сна га, 
на род на моћ и ин те гра ци о ни про це си ја ча ју.

ЛИТЕРАТУРА
• Ба ба сов, Е. М.: Основыидеологиисовременогогосударства 2-е из да-

ние. до пол нен ное, Амал фея, Минск, 2004.
• Вол ков, Ю. Г.: Идеология, Мо сква, 1996.
• Zvo na re vić, Mla den: Socijalnapsihologija, Škol ska knji ga, Za greb, 1985.

13) Уло га ме ди ја је раз ли чи та, од то га да «нар ко ти зу је» јав ност до до де љи ва ња ста ту са по-
је дин ци ма, ства ра ња по пу лар ног уку са, те вр ше ња про па ган де за дру штве не ци ље ве. 
О то ме ви де ти на шу књи гу: Социологијамасовнихкомуникација, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2007, стр. 91 – 105.



- 66 -

УЛОГАИДЕОЛОГИЈЕУРАЗВОЈУЛИЧНОСТИЗоранМилошевић

• Man hajm, Karl: Ideologijaiutopija, No lit, Be o grad, 1968.
• Ми ло ше вић, Зо ран: Модернизацијаинационализам, За слон, Ша бац, 

2006.
• Ми ло ше вић, Зо ран: Ак ту ел ност на ци о на ли зма да нас, Српскаслобо

дарскамисао, бр. 3, Бе о град, 2006.
• Ми ло ше вић, Зо ран: Социологија масовних комуникација, За вод за 

уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2007.
•  Ми ло ше вић, Зо ран: ОдМалорусадоУкрајинаца, при лог про у ча ва-

њу про ме не кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ма ло ру са, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2008.

• Ми ло ше вич, Зо ран: По ли ти че ские пар тии и кор руп ция, ВестникЧе
реповецкогогосударственогоуниверситета, No 2, Че ре по вец, 2008.

• Ми ло ше вич, Зо ран: «Пу ти низм» - со вре мен ная иде о ло гия Рос си й-
ской Фе де ра ции, 10 но я бря 2008, http://www.im pe riya.by/aut hor sa-
nalytics19-3807.html

• Ov či na, Ismet: Političkestrankeidemokratija, DES, Sa ra je vo, 2007.
• Рач ков, П. А.: О смер ти и бес смерт но сти иде о ло гии, ВестникМо

сковскогоуниверситета, Се рия 7, No 2, 1999.
• Род жерс, К.: К на у ке о лич но сти, Историязарубежнойпсихологии, 

Тек сты, Мо сква, 1986.
• Рот, Ни ко ла: Психологијаличности, осмо из да ње, За вод за уџ бе ни ке 

и на став на сред ства, Бе о град, 1976.
ZoranMilosevic

Instituteforpoliticalstudies,Belgrade
ROLEOFIDEOLOGYINDEVELOPMENT

OFPERSONALITY
Summary

Authorpointedoutthatallsocialchannelsofideological
influenceactinharmonywitheachother,eventhoughon
some occasions theremight be some contradictions be
tweensomeofthem.Thereforeitisimportantthatdifferent
channels thatmake ideological influence on personality
donotbecomeelementsofweakeninganddestructionof
spiritualmoralvaluescreatedbythepeoplesthroughout
historyandthereforecausedivision,insteadofhomogeni
zationandintegrationofthepeoples.
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