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ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ПРОФЕ-
СИОНАЛИЗАЦИЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И НОВИХ ЗА-

НИМАЊА 
 
 

Приказан је део резултата емпиријског истраживања процеса професионализације ви-
сокостатусних, градских занимања код нас, преко професионалне идеологије која је трети-
рана као универзални индикатор професионализма. Емпиријски је потврђен претпоставље-
ни теоријски модел професионализма (факторском анализом). Типичну професионалну 
идеологију, па и већу професионалност, показују традиционалне професије, док су нове 
непосредније усмерене на статусну промоцију. 

 
Кључне речи: друштвена структура, занимања, професионални модел, професионална 

идеологија, традиционалне професије, нове професије. 
 
 
Професије су и производ и носилац процеса модернизације. Оне су преузеле воде-

ћу улогу у савременој друштвеној организацији рада. Одређујући значај професија у 
модерном свету, познати теоретичар друштва Парсонс налази да је професионални 
комплекс (мада још недовршен), већ постао најзначајнија компонента структуре са-
времених друштава. Не, дакле, посебан положај капиталистичког или социјалистич-
ког начина организације, већ масовна појава професионалног комплекса је најважни-
ји структурални процес развоја двадесетог века (Парсонс, Т. 1968: 541; Звекић, У. 
1990: 106)1. 

За професије је везан процес монополизације ретке вредности - знања. Узурпација 
апсолутне компетентности у делатностима којима се баве, развијена стратегија само-
контроле унутар професије и висок друштвени положај јесу најважније чињенице ко-
је дефинишу повлашћени положај савремених професија као друштвених група. 

Пуна истина о овим професијама је и то да се најозбиљнији проблеми везани за 
њих данас односе на њихову велику друштвену моћ и, у исти мах, немоћ да пруже 
права решења за задовољење људских потреба. Професије које доминирају нашим 
светом разликују се од класичних слободних професија јер остварују готово потпуну 
контролу над људским потребама, док им савремена држава то омогућује, учвршћу-
јући њихову неприкосновену компетентност и подржавајући иницирање једнообра-

                                                           
1 З в е к и ћ, У. 1990, Парсонсова социологија професија, у Социологија друштвене акције Талкота Пар-

сонса, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд. 
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зних потреба људи и њихово усмеравање на професионална решења као правоваља-
на. 

Примајући услуге професија, појединац се многоструко лишава. Приморан је на 
одрицање од разборитости и слободе, од одговорности за сопствени живот. Осујећен 
је у сазревању, губи виталност и животну радост. „Обогаљујуће професије“ (disabling 
professions), иза којих се крије овај поражавајући биланс по појединца, предложене 
су за једну од епохалних одредница нашег доба. О њему се не да мислити без профе-
сија, а мислиће се као о времену професија које човеку одузимају његове аутентичне 
људске моћи (Илич, И. 1977: 16)2. Монопол на стручну експертизу, односно аутоно-
мија професија и јединствено поверење које им се указује у друштву одржавају отво-
реним путеве за сливање богатства у ове делатности, омогућавају стални пораст про-
фесионалне моћи и њихово непримерено уважавање. Професионална идеолошка 
свест карактеристично и ефикасно посредује у томе. 

Упркос свом монополском положају, и устоличене професије су у сталном „од-
брамбеном“ односу према друштву. Чак и оне најстарије и најснажније непрекидно 
улажу напор да одрже одређене колективне представе о изузетности професионалне 
делатности и њених посленика. Истовремено, читав низ занимања, особито високо-
статусних „посеже“ за прерогативима професије, борећи се за повлашћени професио-
нални статус у друштву. И то се јасно очитује у њиховој идеолошкој свести. Улога 
професионалне идеологије, као типичне идеолошке свести, кључна је за промоцију у 
професије и одржавање професионалног статуса. Отуда се професионални идентитет 
ових занимања потврђује стицањем карактеристичне професионалне идеологије. 

Наше истраживање почива на теоријском становишту о тој кључној улози профе-
сионалне идеологије у објашњењу природе професионалности и процеса професио-
нализације. Као индикатор кроз који се прелама професионални живот у целини и 
као један од битних чинилаца статусне мобилизације, она има велику хеуристичку 
моћ, и, по нашем суду, најкраћим путем води разумевању процеса професионализа-
ције. Претпостављено је да професионална идеологија у развијеним облицима има 
карактеристичан етички набој, а наглашен инструментални карактер. Иза привлачног 
етичког садржаја крије се њена прагматичност, те се темељном анализом може от-
крити да је ова професионална идеологија средство мобилизације за повлашћени 
професионални статус. 

Циљ емпиријских истраживања био је да открију да ли постоје разлике структу-
ралне природе између две групе занимања, традиционалних и нових у друштвеном 
статусу, као и посебности у владајућој широј вредносној оријентацији и виђењу соп-
ствене радне улоге. Међутим, она су, пре свега, усмерена на откривање природе про-
фесионалних идеологија једних и других занимања, њихову емпиријску структуру с 
назнакама њихове функције у статусној мобилизацији ових занимања. 

Очекивале су се систематске индиције у структури професионалне идеологије о 
настојању занимања високог статуса да се у току процеса професионализације поме-
рају навише, ка професијама традиционалног типа; да у њима постоји свест о страти-
фикацијским разликама занимања и професија; да друштвени положај свог занимања 
доживљавају као недовољно висок и недовољно професионалан; да њихова идеоло-
гија има јасно осмишљену активистичку компоненту (статусну мобилизацију) и да се 

                                                           
2 I l i č,  I. 1977, Disabling Professions, Marion Boyars, London. 
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у принципима професионалне идеологије открије одређени степен идентификације са 
прерогативима професије, различит у двема групама занимања. 

Овде ће, ради потпунијег увида у разлике међу испитиваним занимањима, сумар-
но бити поменути резултати о друштвеном статусу, самопроцени радне улоге и ши-
рој вредносној оријентацији, а нешто опширније, али такође укратко (без прикази-
вања табела и структуре фактора професионалне идеологије), биће анализирана њи-
хова професионална идеологија3. 

Висок друштвени положај, на коме почивају бројне привилегије, данас је незаоби-
лазна одлика професија, око које готово нема спора у теорији. Он се убраја у несум-
њиве објективне карактеристике занимања која у „колективној представи“ важе за 
професије (нпр. Moor, W. 1970, Larson, M. S. 1977, Cullen, J. 1978)4. Иницијална 
чињеница у проучавању статуса класичних професија јесте да су оне освојиле моно-
пол знања. У својим функционално специфичним областима, професије слове за је-
дино признате ауторитете, што се на тржишту рада добро продаје, а на престижној 
лествици високо вреднује. Између основних елемената друштвеног статуса занимања 
постоји висок степен узајамне везе (тако је Трејман, на пример, утврдио, на квалитет-
ном узорку великог броја различитих друштава, корелацију измећу образовања и до-
хотка: C=.77, образовања и угледа: C=.72, дохотка и угледа: C=.69)5. Све традицио-
налне професије су високостатусна занимања, односно имају високо образовање 
(моћ), у врху су лествице друштвеног угледа и, по правилу, имају високе приходе. 
Оне које су ушле у узорак током два узастопна истраживања професија у нас, такође: 
лекари, судије, адвокати, тужиоци, професори, свештеници, научни радници, глумци. 
Ова високообразована занимања заузимају врх лествице друштвеног угледа зани-
мања у Србији (1,2,4,5,11,12,14,15 /1-25/, са значајним али малим међусобним дис-
танцама)6. У истој групи најугледнијих, високообразованих и добро плаћених зани-
мања нашле су се одабране нове професије, чији је рад тесно везан за модерну техно-
логију и бирократску организацију; различита инжењерска занимања. Самопроцену 
друштвеног статуса, и код једних и код других, карактерише опште незадовољство. 
Нема значајног декомпоновања друштвеног положаја, ни један његов елеменат се не 
доживљава битно другачије. Ово је лако објаснити драматичним привредним заоста-
јањем и сиромашењем друштва, као и општом пометњом вредности. Најмање је, 
ипак, незадовољство оном компонентом друштвене моћи најзначајнијом за професи-
онални статус: аутономијом у одлучивању о стручним стварима значајним за зани-
мање у целини, као и утицајем професије на сопствену организацију. Чини се да су у 
условима општих друштвених промена (период истраживања 1980-1990), професије 
сачувале бар основ свог статуса. Са овим закључком, међутим, треба поступати опре-
зно, пошто је реч о самопроцени. У оном степену у коме постоји, незадовољство се 
јасније декларише у традиционалним професијама, у чијој је професионалној идеоло-

                                                           
3 Видети опширније на исту тему: С а в и н, К. и Б р о ћ и ћ, Љ., 1990. Процес професионализације, про-

фесионална идеологија и стил живота традиционалних и нових професија, студија Института за кримино-
лошка и социолошка истраживања, Београд. Или, истраживачки извештај у: “Социолошки преглед” 1-4 за 
1990 (Вол  XXIV) стр. 49-65. 

4 Цит. према З в е к и ћ, У. 1985, Професија судија, IKSI, Београд, стр. 94. 
5 T r e j m a n  D. 1977, Occupational Prestigue in Comparative Perspective, Academic Press, New York. 
6 С а в и н,  К. 1991, Друштвени углед занимања у Србији, Друштвена структура југословенског дру-

штва, Конзорцијум југословенских института “Социологија”, бр. 3, Вол  XXXIII, стр. 398-409. 



Ксенија Савин 

 

132 

гији (као што ће се то доцније видети) утемељена свест о професионалној аутономији 
и њеној важности за укупни професионални статус. 

Радна улога се у двема групама занимања различито доживљава, кад је у питању 
карактеристично професионално усмерење на јавну услугу и рад са људима, а те су 
разлике статистички значајне. У традиционалним професијама је несумњива каракте-
ристика радне улоге: рад са људима и у корист људи (85%), што значи да ова зани-
мања себе доживљавају као традиционално услужна и усмерена на клијентелу. Про-
фесије се одувек и везују за сектор услуга, а њихова услужна делатност се узима за 
битно теоријско својство и специфичност професија. У том смислу су тзв. нове про-
фесије, чак и у сопственом виђењу, много мање „праве“ професије (43%). Смисао 
овог резултата је пре свега осећање да је крајњи циљ њиховог рада добробит дру-
штва, а да су њихови производи и њихов рад намењени људима (операционализација 
показатеља по Cullenu)7. 

Изабрана занимања која припадају традиционалним професијама, ма колико 
функционално специфична и колоритна, уједињује заједничко алтруистичко усме-
рење и типична вредносна оријентација у професионалној делатности. Diferentia spe-
cifica традиционалних професија је рад усмераван друштвеним вредностима најви-
шег етичког ранга. Живот, правда, истина, слобода, једнакост, хуманост, вера, типич-
не су вредности ових професија које се доводе у везу са алтруистичким усмерењем п-
рофесионалне улоге и радом са људима. На тој широј вредносној основи темељи се 
идеологизација радне улоге професионалаца из класичних, старих професија. Те-
мељно елаборирана у професионалној идеологији је баш ова смисаона целина: алтру-
истичко усмерење услуге, деликатан рад са људима и универзалне вредности као вр-
хунске професионалне вредности. Рад усмераван високим вредностима у овом истра-
живању је потврђен као декларисана вредносна оријентација традиционалних профе-
сија (већина оцена у скали од 1 до 5 се концентрише око 4). И у новим професијама 
се исказује приврженост истим вредностима. Међутим, она нема ни изблиза тако до-
следну потврду у елаборацији на нивоу принципа професионалне идеологије. Другим 
речима, њихово везивање за радну улогу није доследно. Становиште да је истражи-
вање професионалне идеологије од највеће користи за разумевање професионалности 
систематски је проверавано у више истраживачких подухвата, на традиционалним и 
новим професијама. 

 
Професионална идеологија традиционалних и нових професија 

 
Атрибут ортодоксан скраћено упућује на суштину професионалног монопола на 

знање, оно знање које је у друштву прихваћено као исправно и признато за првоваже-
ће мерило. Као такво, знање „у поседу“ професија је или искључиво и „глуво“ за дру-
ге врсте знања (те у том смислу и насилно) или их допушта само по изузетку и у соп-
ственом аранжману. 

На признатом професионалном знању темељи се ауторитет ових занимања да су-
де о истини и моралној исправности, разликују нормално од ненормалног, здраво од 
болесног, стварају вредности, усмеравају праксу и утичу на готово све области дру-

                                                           
7 C u l l e n , J. 1978, The Structure of professionalism, Petrocelly Book New York. 
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штвеног живота. Оно их чини моћним арбитрима у модерном свету. Отуд је у сти-
цању легитимитета и привилегованог статуса више него разумљив интерес за профе-
сионално знање код занимања која теже професионалном статусу, али исто тако и 
код већ „устоличених“ професија, како би ос-тале неприкосновене судитељке. На 
структуралном плану овај се интерес огле-да у традиционалној везаности за универ-
зитет и у преузимању контроле у свим кључним тачкама професионалне социјализа-
ције. Опште прихваћена компетентност професија, која има развијену институцио-
налну подлогу, ученост која се после почетних институционалних провера даље узи-
ма као атрибут сваког професионалног рада, у професионалној идеологији се неразд-
војно везује за одређене опште прихватљиве, корисне и допадљиве друштвене сврхе 
којима професије служе. Претпоставаља се да професије раде најпозваније и за јавно 
добро. А идеологија има функцију да повеже и добро осмисли једно и друго. 

Тако, специфичну друштвену моћ која се заснива на различитом друштвеном по-
ложају професионалаца и клијената (пацијената) као асиметричан однос, прекрива 
идеолошка верзија о уравнотежености у вредносном приступу - универзализам про-
фесионалне услуге. 

Велики друштвени кредит професије уживају на темељу овако уједињених вред-
ности у основи професионалног рада. Пословична непристрасност стручњака почива 
на научном приступу и идеји егалитаризма. Читава професионална идеологија је бо-
гата аргументација чињенице да су професије у служби друштвеног напретка и оп-
штег благостања. 

Професионална идеологија се, дакако, ослања на реалне структуралне елементе 
професије, али је у високом степену инструментализована и усмерена на интерес са-
мих професија. „Обмана“ идеологије се састоји у скретању пажње са посебног инте-
реса професије на општедруштвени, дајући услужној делатности смисао јавне услуге, 
односно дефинишући професионалну функцију као универзалну и алтруистички ори-
јентисану цивилизаторску функцију. Захваљујући идеологији, ова функција је добила 
сложену, деликатну и моралним садржајем богату опрему, која скрива инструментал-
ни карактер те идеологије. Професионална услуга је базично одређена тиме што се 
узима да је несебична и усмерена на подизање општецивилизацијског нивоа. То се 
битно разликује од профаног нуђења робе на тржишту, односно дефинише као посеб-
ну врсту „робе“ (Larson, 1977), која се не проверава на тржишту, а уместо да доноси 
профит, усмерена је на добробит свих. Професионална услуга има тек у другом пла-
ну, или прикривено, и интерес професионалца. Овај карактеристични смисао који је 
добила професионална услуга, везан за експанзију грађанског света, утемељење мо-
дерног тржишта и напредак јесте црвена нит професионалне идеологије. У теорији 
постоји знатна сагласност око услужне оријентације и неколико кључних принципа 
професионализма и они сачињавају наш идеално типски модел. 

Најпре је проверен на групи високостатусних занимања у граду, која од увек сло-
ве за традиционалне професије. У теорији се неподељено сматрају обрасцима профе-
сионализма, док се у лаичком мишљењу за њих најчешће држи да су нешто посебно 
у односу на друга занимања: лекари, судије, адвокати (Савин, К. Звекић, У.:1984, 
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1985)8. Те професије раде са људима и уживају безрезервно поверење друштва. Иза 
њих стоје старе високе школе, а знање им је рано стандардизовано и учињено конку-
рентним на тржишту. Такође, будући везане за услуге нераздвојне од личности, упу-
ћене су на то да доказују уместо квалитет производа квалитет произвођача (Larson, 
M. S. 1977). У ту сврху су развиле карактеристичну професионалну идеологију. Ове 
професије су се супротставиле друштву робе и профита нетржишним начелом: по-
бољшања друштвеног живота. Због тога, у њиховој професионалној идеологији услу-
жна оријентација у духу универзализма има највиши етички ранг. У том смислу је 
нарочито парадигматична професионална етика лекара. 

Испоставило се да претпостављени најбитнији теоријски принципи професиона-
лизма одиста постоје у овим професијама као емпиријске чињенице, творећи једну 
развијену и у себи доследну целину - професионалну идеологију9. 

Централни професионални принцип је - услужна оријентација, прожета алтруи-
стичким духом. Затим, као његова конкретизација - приврженост позиву, са истакну-
тим значајем унутрашњих награда за професионалце, а не профаних новчаних и дру-
штвених привилегија. Позив а не занимање, већ терминолошки истиче суштинску ра-
злику. Позиву се човек посвећује цео, а границе између професије и живота професи-
оналца мимо ње не постоје. Живи се за позив. У идеалном захтеву од професионалца 
се очекује да занимање доживљава као вокацију и да му се потпуно посвети. Ослобо-
ђен обичних људских слабости он не мари за меру и признавања која долазе споља. 
Компетентност и морална зрелост за одређени посао - способност да се дела ауто-
номно - основни је принцип унутарпрофесионалне контроле. Он утемељује од дру-
штва признато морално право да у професионалним стварима најпре професионалци 
сами себи суде, те подједнако измичу контроли и друштва и клијената. На овом леги-
тимном праву професионална заједница опстаје као самостална и моћна, не само 
пред клијентима већ и пред друштвом које јој је подарило безрезервно поверење. По-
казује се да сви други облици контроле који долазе изван професионалне заједнице 
не могу битно угрозити овај темељ њене самосталности и моћи. Претпостављена 
компетентност, пошто прође прве институционалне провере, више се колективно не 
проверава, док се о моралној зрелости суди унутар моралних принципа које је усво-
јила професионална заједница (професионална етика). Другим речима, професијама 
је дат широк друштвени мандат, а почетне претпоставке о њиховој спремности да вр-
ше одређене функције у друштву накнадно се темељно не проверавају. Професије су 
у неку руку неприкосновене. Идеолошка самостилизација професионалне улоге обу-
хвата, напротив, развијену свест о функционалној важности ових занимања за дру-
штвени систем. Тај принцип има свој пандан у принципу статусне мобилизације, ко-
ји открива практичну страну свих претходних принципа. Професионална идеологија 
се не исцрпљује у патосу професионалне улоге. Она такође ставља до знања друштву 

                                                           
8 С а в и н,  К. 1989, The Nature and Functions of Professional Medical Etics Today, International Review of 

Sociology, N1, Roma pp 7-46; З в е к и ћ, У., 1985, исто.; З в е к и ћ, У.  и  С а в и н, К. 1984, Традиционалне 
професије  - лекари, судије, адвокати, IKSI, Београд. 

9 Скала професионализма је у овом истраживању показала високу поузданост, Rtt=,90 (мерено Spear-
man Brown коефицијентом). - Адекватност узорковања је врло добра, ка одличној (MSA=.81). Индекс фак-
торске једностављености (IFS=.76) показује да је распоред изабраних ајтема скале на факторима добар. 
Међусобне везе добијених фактора су солидне, што допушта да се третирају као јединствена емпиријска 
целина. 
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да професији за све што чини и због начина на који то чини, следи посебан друштве-
ни положај. На другој страни, она активно мобилише посленике у професији да зау-
зму, задрже и унапреде тај положај. 

У следећем истраживању проверени су ови исти емпиријски принципи професио-
нализма на узорку осам традиционалних, али сада и нових градских професија, ка-
рактеристичних за техничку цивилизацију (N=400). И једним и другим је био зајед-
нички висок друштвени положај и општа вредносна оријентација, док су само тради-
ционалне своју радну улогу превасходно доживљавале као „рад са људима и у корист 
људи“ (Савин, К. Броћић, Љ. 1990)10. Методом факторске анализе издвојиле су се две 
по типу различите професионалне идеологије, традиционалних и нових професија. 
Једна оформљена, друга у настајању. Прва готово идентична идеалном теоријском 
моделу. Друга, потврда да смо са неким теоријским претпоставкама о процесу про-
фесионализације на добром трагу. 

У процесу професионализације, како се и очекивало, предњаче традиционалне 
професије, откривајући развијену и рафинирану професионалну идеологију, док их 
нове професије следе. Оне имају само зачетке професионалних принципа, а њиховом 
идеолошком свешћу доминира принцип статусне мобилизације, односно настојање 
да се постигне одговарајући, висок друштвени положај професија. Другим речима, 
без обзира на то што објективно заузимају висок друштвени положај попут традици-
оналних професија (као што је напред показано), у овим професијама, чини се, сна-
жно постоји жеља да се домогне правих професионалних прерогатива и моћи, као и 
свест да висок друштвени положај није довољан за то. Принцип статусне 
мобилизације показује да се у тзв. новим професијама јасно доживљава разлика у од-
носу на традиционалне професије. За разлику од централног идеолошког начела тра-
диционалних професија - алтруистичке оријентације у професији, нове, чини се, не-
мају свест те врсте. Практична (егоистичка) компонента делатности није тако добро 
прекривена фином идеолошком матрицом као што је то случај у старим, традицио-
налним професијама. 

Показало се јасно да је висок друштвени положај и одређена општа вредносна 
оријентација (универзално људске вредности) и код једних и код других праћена 
професионалном идеологијом, али да само одређена група ових високообразованих, 
привилегованих и угледних занимања - традиционалне професије, има праву профе-
сионалну идеологију. Она одговара декларативно усвојеним општим друштвеним 
вредностима. Њена унутрашња структура је добро осмишљена, кохерентна, отмена и 
сва прожета етиком. Готово да из тога како се ове професије представљају друштву, 
прећутно и само од себе, следе друштвено признање и пратеће привилегије. Њихова 
услужна оријентација са свим пратећим моралистичким украсима одавно је прихва-
ћена, борба за највиша места на престижној лествици завршена, те показују зрелост и 
мир. У залеђу ове надмоћне идеологије стоји истински велика друштвена моћ ових 
професија која је окрепљује. 

Сведоци смо заправо, једног зачараног круга у коме се ефикасна, развијена идео-
лошка свест и позиција друштвене моћи узајамно репродукују, док занимања која су 

                                                           
10 Поузданост скале професионализма (Rtt=90). Распоред показатеља на факторима (IFS=64). Емпириј-

ском структуром фактора објашњен је већи део идеологије (71% укупне варијансе исказа). 
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врло близу овој позицији откривају кроз своје аспирације, чини се, понешто од при-
роде друштвене динамике која је овде на делу. 

Изречене судове треба пре свега схватити као правац у коме ће се током даљег ис-
траживања кретати систематска емпиријска провера. Она би, поред даљег истражи-
вања у истом правцу, али продубљеног, могла уврстити у истраживање и нове висо-
костатусне групе предузетничких и типично бирократских организованих занимања. 
Такође би једну врсту провере представљало и истраживање идеолошке свести зани-
мања најнижег друштвеног статуса, поготову традиционалних, какво је сељак. 

Историја овог занимања, колико и сви важнији актуелни социолошки индикатори 
друштвеног положаја, иде у прилог претпоставци да се оно налази на крају континуу-
ма професионалности и да не може произвести ништа слично реченој, ефикасној 
професионалној свести. Два наша узастопна истраживања друштвеног угледа на 
узорку репрезентативном за СР Србију показују да је сељак на самом дну лествице 
друштвеног угледа (Савин, К. 1991). Ова морална друштвена награда има ту особину 
да у знатној мери садржи податке, о другим елементима друштвеног положаја, те по-
казује како сељак, у целини узев, стоји у друштву. Резултати једног од новијих истра-
живања које је мерило политичку моћ да се утиче на доношење и спровођење одлука 
важних за друштво, као и да се утиче на сопствени положај, показују да је сељак 
међу политички најнемоћнијим занимањима (нпр. Goati, V.1991: 435)11. Најновији 
подаци о вертикалној друштвеној покретљивости, репрезентативни за Србију, говоре 
да је процент самообнављања слоја пољопривредника само 36%, односно да, у по-
ређењу с другим слојевима друштва, најмање потомака сељака остаје у групи очева. 
Мада се истовремено показује да у овом слоју (изолујући утицај економских и демо-
графских чинилаца) социјално порекло најснажније делује као осујећујући чинилац 
за напредовање у друштву (Yasudin индекс) (Богдановић, М. 1991: 469)12. Сељак је 
већ самим рођењем прикован за своју непрестижну групу, затворену и хомогену у ко-
ју нико други неће (у чијем је саставу данас свих 83% лица пољопривредног порекла) 
и у исти мах је у непрестаном бегу из ње. Вишеструко је осујећен за друштвено на-
предовање и са тако мало разлога да под овим условима буде задовољан оним у чему 
јесте; изолован и маргинализован на социјалном дну. Та позиција је у идеолошкој 
свести бескрајно далеко од оне коју смо открили код професија. У први мах, кад су у 
питању поједини професионални принципи, још се може говорити на пример о при-
вржености позиву у смислу преливања радне улоге преко сопствених граница на 
сељаков живот у целини. Посвећеност позиву, међутим, не оправдавају на исти на-
чин осмишљене племените сврхе. Још мање се може оправдати задовољење унутра-
шњим наградама. Свакако постоји нека врста свести о аутономији у послу чак и са-
модовољности. Његов рад је у бити упућен на проверу тржишта и не допушта ника-
кве мистификације. Не пролази сложену институционалну проверу и иза њега не сто-
ји систематска теорија (осим у групи професионалаца, инжењера агрономије). Али ту 
и није реч о истој врсти занимања. О сељаку суде други, не постоји никакав морално 
утемељен принцип који би његов производ првенствено упућивао на контролу уну-
тар групе. Најочигледније је, међутим, да своју функционалну важност за друштвени 

                                                           
11 Г о а  т и, В. 1991, Србија крајем осамдесетих, Институт за социолошка истраживања Филозофског 

факултета, Београд. 
12 Б о г д а н о в и ћ, М. 1991, Исто. 
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систем сељак никада није успео да докаже и дигне на ниво професионалног принци-
па, а камоли идеолошки прецени и крунише високим друштвеним статусом. Заслу-
гом једне друге врсте идеологије, политичке, он је у новијој историји стално на мар-
гинама система и увек предмет неповерења друштва. Идеолошка стилизација радне 
улоге сељака, ако је тако нешто уопште реално очекивати, нема виђену структуру 
професионалних принципа који ову идеологију чине функционалном за одржавање 
поверења друштва у професије и за висок друштвени статус. Сељак није професија у 
том смислу нити може рачунати на успешну друштвену промоцију по професионал-
ном обрасцу. 
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PROFESSIONAL IDEOLOGY AND THE PROCESS OF TRADITIONAL  

 AND NEW OCCUPATIONS PROFESSIONALIZATION 
 
During the period of time from 1980 - 1990 the process of urban occupations professionalization in Serbia 

was systematically investigated. This sociological research was inspired by the fact that phenomenon of the mass 
professional complex (and not the particular situation of the capitalist or the socialist way of organization) is the 
most important structural process of 20th century development. 

In the first place, the suggested theoretical model of professionalizm was empirically tested on a group of old, 
traditional, paradigmatical professions (such as physicians and judges). It was presumed that the professional 
ideology had the value of a universal indicator for understanding the entire professionalization process. In the 
course of the facts analysis there were obtained empirically anticipated professional principles, mutually, 
meaningfully and firmly connects, creating wholly professional ideology. The research was resumed for 8 
traditional and modern professions (N=400). Along with professional ideology, structural characteristics as well as 
the commonweal orientation and self-estimation as a working role, were investigated. It turned out that there were 
no significant differences amongst occupations with respect to both the social condition and the commonweal 
orientation. Traditional professions, in general, grant their occupation as a typical obligation, which is indeed a 
characteristic of proper professions. The modern ones do not. Traditional ones show, develop and keep true to 
professional ideology, that is to say, greater professionalism. Modern professions, on the contrary, have only the 
outbreak of such ideological perception, and their ideology is dominated by the principle of status mobilization. 
These, although high status professions, typical for technical civilization, show the aspiration for gaining 
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professional prerogatives, and emphatically, as well as directly insist on taking possession of privileged 
professional positions. When traditional professions are taken into account, it is observed that the developed 
ideological perception and the position of social power mutually reproduce each other as in a vicious circle. At the 
same time, the occupations closest to them, i. e. modern professions, tend to approach them, leaping over a long 
lasting historical process in the course of which refined and efficient professional ideology has been created.  

 


