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ПРОФЕСИЈА 

Анализа резултата једног социолошког истраживања 1 

Међу  чиниоцима  који  одређују  стил живота  грађана,  поред  професије,  врло  значајну 
улогу имају и културни обрасци средине порекла. С обзиром на то да много грађана потиче 
са  села,  ми  преко  стила  живота  истражујемо  и међуутицаје  сеоске  и  градске  културе. То 
чинимо  посматрајући  село  и  град  више  као  комплементарне,  него  као,  супротстављене 
ентитете. 

Кључне речи: стил живота, културни обрасци, вредности, урбанизација, професије. 

Истраживање  стила живота,  (а истраживали смо га код традиционалних и нових 
професија),  сматрали  смо  и  интересантним  и  веома  важним  из  неколико  разлога: 
Прво,  друштвени  статус  овог  слоја,  у  целини  проматрано  је  висок.  Увек  је  реч  о 
стручњацима, који већ по дефиницији, на основу знања и вештине, треба да имају (а и 
имају)  већу  могућност  да,  на  својој  струци  специфичан  начин,  кроз  редован  посао, 
више  од  осталих,  утичу  на  поједине  области  живота.  Тако  они  посредно  или 
непосредно утичу и на укупна друштвена кретања. Друго,  због карактера посла који 
припадници  овог  слоја  обављају,  често  и  као  појединци  и  као  групе,  на  одређени 
начин,  у  већој  или  мањој  мери,  изазивају  знатижељу  шире  јавности.  Тако  животи 
многих од њих губе приватност па су изложени или критици, или подржавању, или се 
оцењују  као  неинтересантни.  Као  такви  они  постају  могућни  погодни  примери  за 
углед  или  укор. И,  треће, што  сразмерно  великом  проценту  градског  становништва 
које  је сеоског порекла и у овом друштвеном слоју мора бити велики проценат оних 
који потичу са села. А с обзиром на врло велики значај који најраније детињство има 
на  формирање  (а  и  читав  живот)  личности,  поуздано  можемо  рећи  да  припадници 
овог слоја који су сеоског порекла, нужно морају да носе и у нову средину уграђују и 
неке елементе сеоске културе. 

Процес  интензивне  индустријализације  и  урбанизације,  посматрано  у  односу  на 
већину других европских земаља, код нас је започео релативно касно. Догодило се то 
тек по завршетку II светског рата када су готово сви наши градови порасли за два и 
више пута. Зато нам је градско становништво као такво још релативно младо. Већину 
чине људи  сеоског порекла, односно грађани који су то у првој, евентуално у другој 

1 Коришћени су подаци из истраживања аутора К. Савин и Љ. Броћић: Професионална идеологија и стил 
живота  традиционалних  и  нових  професија    (део  о  стилу живота),  које  је  реализовано  1990.  године  у 
Институту за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.
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генерацији, а има доста и оних који живе у граду, а од села се и нису егзистенцијално 
одвојили.  (Мисли на  тзв. сељакеиндустријске раднике.) Готово сви грађани сеоског 
порекла  преко  својих  родбинских  и  емотивних,  а  некад  и  економских  односа,  на 
одређени  начин  одржавају  неке  везе  са  селом. У периодима друштвеноекономских 
криза те везе имају тенденцију оживљавања и појачавања. То се пре свега изражава 
различитим  облицима  узајамног  испомагања  што  комуникациони  однос  између 
сеоског и градског становништва чини интензивнијим и сложенијим. И кад у целини 
посматрамо нашу укупну друштвену ситуацију од  II светског рата до данас, можемо 
рећи  да  се  на  овим  просторима  перманентно  одржавају  релативно  интензивни 
процеси  међуутицаја  две  културе  (сеоска  и  градска)  засноване  на  два  различита 
начина производње и привређивања, на два различита начина живота. 

Истражујући  стил  живота  професија,  ми  смо  истовремено  пратили  и  резултате 
ових процеса. Пошто полазимо од претпоставки да је стил живота друштвених група 
и  појединаца  у њима,  пре  свега,  одређен  (1) њиховим  местом  у  друштвеној  подели 
рада  и  социјалној  структури  уже  и шире  средине,  (2)  да исти друштвени  статус,  по 
правилу,  одређује  исти  или  сличан  стил  живота  и  (3)  да  постоји  веза  између 
професионалне  идеологије  и  стила  живота    да  професионална  идеологија  као 
нормативна  свест  појединим  својим  принципима  даје  тон  стилу  живота  (мање  или 
више  га  одређује),  одлучили  смо  да  емпиријско  истраживање  обавимо  на 
репрезентативном узорку људи из осам различитих високостатусних занимања која се 
међусобно  разликују  по  степену  достигнуте  професионализације.  Тако  смо 
посматрали,  прво,  традиционалне  професије  (а  међу њима:  професоре,  свештенике, 
научне раднике, глумце и новинаре) и друго, нове професије, које су нове по томе што 
су им делатности засноване касније у односу на оне из првог подузорка и што се оне 
првенствено  базирају  на  модерној  технологији.  (У  питању  су  били  инжењери 
технологије,  електронике  и  машински  инжењери.)  По  неким  другим  својствима  и 
друштвеним  одликама,  као  и  по  свом  историјском  развоју,  сва  ова  занимања  се 
међусобно  знатно  разликују. Међутим,  степен  достигнуте професионализације  им  је 
заједнички  и  чини  основ  груписања  на  занимања  која  припадају  традиционалним 
занимањима и она која припадају новим професијама. 

Трагајући  за  релевантним  индикаторима  стила  живота,  посматрали  смо: 
породичну  и  материјалну  ситуацију  са  неким  облицима  потрошње,  затим  слободно 
време, неке видове социјалних интеракција и вредности наших испитаника. 

Стил  живота  смо,  дакле,  истраживали  преко  следећих  теоријских  димензија:  1. 
слободно  време,  2.  социјалне  комуникације,  3.  традиционалнопатријархалну 
оријентацију,  4.  материјалнопотрошачку  димензију  и  5.  вредности.  При  обради 
података примењена је факторска анализа. 

Резултати истраживања, у целини гледано, показали су да се у основи врло слични 
стилови  живота  људи  истог  друштвеног  статуса,  ипак  разликују  на  нивоу  наших 
подузорака. Разлике је условила различита констелација углавном истих или сличних 
чинилаца. Наиме,  и  код  традиционалних и  код нових професија, од четири фактора 
који  одређују  стил живота,  три  су  у  оба  случаја  била иста. И традиционалне и нове 
професије  посвећују  изузетну  пажњу  васпитању  и  образовању  своје  деце  (фактор: 
оријентација  на  образовнокултурни  педоцентризам)  и  садржајима  свог  друштвено 
културнозабавног  живота  (фактор:  активистичка  културносоцијална  оријентација). 
Трећи  фактор  (такође  исти  у  оба  подузорка),  својим  садржајем  нам  даје  податке  о 
неким важним личним и породичним обележјима припадника посматраних професија 
и  омогућава  нам  анализу  резултата  неких  међуутицаја  стилова  живота  сеоске  и
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градске културе (фактор: традиционалнопатријархална оријентација).Четврти фактор 
који одређује стил живота традиционалних професија, садржи показатеље на основу 
којих  се  може  закључити  да  је  у  питању  материјалнопотрошачка,  а  код  нових 
професија елитистичка оријентација. (Фактори су тако и добили назив). 

Анализом  садржаја  фактора  традиционалнопатријархална  оријентација,  добили 
смо  следећу  слику  посматраних  професија:    Они  који  су  одабрали  неко  занимање 
које припада традиционалним професијама, сеоског су порекла и потичу из породица 
нижег  образовног  нивоа.  Брачни  друг  им  је  из  исте  или  неке  друге  професије  и по 
правилу  је  нижег  образовања. У  знатној мери  су  религиозни и најближи пријатељи 
(не они са којима се забављају, већ на које се ослањају у угроженим егзистенцијалним 
ситуацијама),  нижег  су  образовања  од  њиховог.    Код  нових  професија  је  реч  о 
људима  градског  порекла.  Иначе,  и  они  су  се,  као  и  они  из  традиционалних 
професија, у образовном смислу померили навише, и њима је брачни друг, без обзира 
на  занимање,  по  правилу  нижег  образовања.  Занимљиво  је  да  се  код  њих  није 
појавила  религиозност  као  значајна  варијабла  која  одређује  стил,  као  и  то  што  се 
појавио показатељ који значи одређено слабљење везе са родитељима са којима се не 
живи (то се изражава кроз смањену директну и живу комуникацију са њима  посете 
су  наглашено  ретке).  То  значи  промене  у  правцу  већег  удаљавања  од  класичног 
традиционалнопатријархалног  модела  понашања  што  је  карактеристичније  за 
градску средину па се зато то и појавило код оних који су у граду и рођени и у њему и 
живе.

После  анализе  овог  фактора  можемо  рећи  да  се,  у  целини  гледано,  овде  ради  о 
одређеним културним обрасцима традиционалнопатријархалног стила живота који се 
у значајнијој мери одржао као карактеристика сеоске културе. То се пре свега види по 
томе  што  наилазимо  на  нека  битна  обележја  стила  живота  који  је  у  осталим 
елементима  потпуно  различит  од  оног  који  истражујемо,  односно  од  онога  у  коме 
наши  испитаници  сада живе.  Логично  је  зато  претпоставити  да  је  све  оно што  је  у 
процесу преласка из једне културе у другу, из једног стила живота у други, тај процес 
отежавало  и  отежава,  да  се  то  доживљавало  и  доживљава  као  хендикеп.  Зато  у 
позитивној  корелационој  вези  овог  фактора  (традиционалнопатријархална 
оријентација)  и  фактора  који  значи  усмеравање  деце  на  проширивање  културе  и 
образовања (образовнокултурни педоцентризам), видимо показатељ жеље родитеља 
да  своју  децу  поштеде  мука  које  су  им,  или  само  знане,  или  су  кроз  њих  и  сами 
прошли. 

Традиционалним  професијама    оријентација  на  образовнокултурни 
педоцентризам,  најзначајније  одређује  стил живота. Тај фактор се  јавио као први на 
скали приоритета и својим садржајем значи врло велику посвећеност деци, односно, 
усмеравању  њиховог  развоја.  То  се  исказује  преко  додатног  школовања  (поред 
редовне, похађа се још нека школа) и коришћења и неких других облика едукативних 
активности  (курсеви,  клубови,  тренинзи..).  Ради  остваривања  такве  оријентације, 
родитељи  наглашавају  да  се  одричу  неких  активности  из  домена  свог  слободног 
времена. 

Код  нових  професија  оријентација  на  образовнокултурни  педоцентризам  се 
налази  на  другом  месту  приоритета.  (Прво  место  припада  садржајима  који  значе 
задовољавање личних потреба.) Пратећи садржај овог фактора видимо да се у односу 
према  усмеравању  васпитања  и  образовања  деце,  у  целини  посматрано, 
традиционалне  и  нове  професије  много  не  разликују.  Разлике  се  уочавају  кад  се 
посматрају  приоритети  који  се  при  томе  дају.  Традиционалне  професије  нпр. своју
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децу усмеравају тако да поред редовне школе уче музику, стране језике, балет, баве се 
фолклором и глумом и на крају спортом. Код нових професија редослед је другачији. 
На првом месту су страни језици, затим спорт, фолклор и глума, па балет а на крају 
музика. Упућивање деце да овим редоследом стичу додатна знања и вештине, чини се 
да  значи  да  код  нових  професија  више  преовладава,  условно  речено,  практична 
оријентација  која  је  заснована  на  једном,  савременом  свету  примеренијем,  систему 
вредности. Оваквим  усмеравањем  као  да  се желе,  додатно и на  одређени начин,  да 
обезбеде  предуслови  за  лакше  и  брже  уклапање  у  трендове  будуће  социјалне 
промоције.  Традиционалне  професије  исте  жеље  реализују  тако  што  се  труде  да 
васпитање и образовање њихове деце буде засновано на традиционалној хијерархији 
вредности,  односно,  традиционалној  културној  оријентацији.  Они  то  сматрају 
најбољом основом успешне и социјализације и индивидуализације. 

Пошто  стил  живота  посматрамо  као  личну,  мање  или  више  самосвојну, 
актуализацију оних вредности које су одређујући чиниоци личних и групних образаца 
понашања, индивидуалну особеност и самосвојност (као најзначајнија својства стила), 
тражимо  пре  свега  у  активностима  слободног  времена.  То  је  зато  што  су  то  увек 
необавезне  активности  које  човек  релативно  слободно  бира  у  складу  са  својим 
жељама,  афинитетима  и  тренутним  расположењима. Ове  активности  су  окосница  у 
фактору  који  значи  активистичку  културносоцијалну  оријентацију.  Анализом 
садржаја  овог  фактора  уочавамо  да  традиционалне  професије,  с  обзиром  на  број  и 
карактер активности којима се баве, а и на остварене социјалне комуникације, имају 
активистички став у односу на себе и на своје уже друштвено окружење и остварују 
богат културнозабавни живот. 

Код нових професија, активистичка културносоцијална оријентација се јавља као 
први  фактор.  У  целини  посматрано,  и  они  воде  активан,  садржајно  богат  и 
разноврстан  живот,  али  такав  за  који  можемо  рећи  да  је  заснован  на  неком 
другачијем  систему  вредности него што  је то случај код традиционалних професија. 
Видимо  то  по  приоритетима  који  се  дају  појединим  активностима.  На  пример, 
активности које су новим професијама на крају листе приоритета, традиционалним се 
налазе  на  самом  врху    то  су  предавања  и  јавне  трибине,  а  одмах  затим,  читање 
књига, које се код нових професија и не јавља као приоритетна активност. Необавезна 
комуникација са људима из ближег социјалног окружења, новим професијама је врло 
важна. Изражена је кроз посете и дружење са пријатељима, и прва је активност првог 
фактора,  али  је  и  једина  те  врсте  која  се  јавила.  Код  традиционалних професија  та 
врста  комуницирања  није  тако  наглашена,  али  је  богатија    изражена  је  преко  три 
показатеља и односи се и на суседе. Кад је у питању спорт, традиционалне професије 
одлазе  на  утакмице,  а  нове  се  спортом  рекреативно  баве.  Нове  професије  воле  и 
шетње  градом  и  одласке  у  кафане  и  ресторане,  док  у  слободном  времену 
традиционалних професија  тих  активности нема. Занимљиво  је напоменути да су се 
код  традиционалних  професија  јавиле  неке  активности  слободног  времена  за  које 
изричито  кажу  да  се њима не  баве. То  као  да  више изражава њихово жаљење  због 
тога, него ли одбојност према тим активностима. 

Код  нових  професија  се  на  тај  начин  није  јавила  ни  једна  активност.  У  целини 
посматрано изгледа да они који су се у животу определили за неко од занимања које 
припада новим професијама, у већој мери припадају типу људи који своје време више 
користе да сада и овде, што је могућно лепше и угодније живе свој живот, него ли да 
га  (време)  користе  (у  мери  која  није  неопходна)  као  инвестицију  за  будућа 
остваривања  неких  својих  аспирација.  Кад  уз  ово  додамо  да  су  им  уз  универзалне,
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доминантне  и  авантуристичке  вредности,  добија  се  слика  људи  који  више 
инклинирају,  данас  (у  развијеном  свету)  преовлађујућем  схватању човека и  обрасцу 
„модерног“ стила живота. То што су они и изабрали неко од занимања које припада 
тзв.  модерним,  новим,  професијама,  говори да постоји  узајамна  веза између избора 
професије и типа личности оног који је бира. 

И када на крају резимирамо резултате нашег истраживања, можемо рећи следеће: 
стил живота традиционалних и нових професија у основи је исти или врло сличан, јер 
је (као стил живота људи истог или сличног друштвеног статуса) и одређен истим или 
сличним  чиниоцима. Међутим,  различита  констелација  тих  чинилаца,  условљава  и 
одређене разлике. Посебно треба нагласити разлике које у стиловима живота настају 
сагласно са променама које настају у процесу професионализације занимања. 

Између  традиционалних  и  нових  професија,  у  ствари,  долази до  дифузије,  тј.  до 
специфичног  процеса  преношења  и  распростирања  одређених  вредности.  Наиме,  у 
професијама као друштвенокултурном оквиру, традиционалне професије на одређене 
начине афирмишу поједине принципе своје развијене професионалне идеологије. Оне 
тако  постају  извор  „зрачења“  вредности  које  се  различитим  каналима  и  начинима 
шире и распростиру према другима, па тако и према припадницима нових професија 
као друштвеним субјектима посебно заинтересованим за остваривање оних позиција 
и статуса које традиционалне професије у друштву већ имају. 

Дакле, закључимо, стил живота грађана истог или сличног друштвеног статуса, из 
истог  или  сличног  друштвено    културног  окружења,  знатно  је  одређен,  како 
професионалним улогама  које  појединци  врше,  тако и пореклом,  односно,  културом 
средине из које су у живот кренули. 

Ljubinka BROĆIĆ 

LIFE STYLES OF TRADITIONAL AND NEW PROFESSIONS RESULTS ANALYSIS 
OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Life style represents an important element for acquiring knowledge about both the actual and the future lives, as 
well  as  for  their potential regulation. It is considered as a specific behaviour in its entirety, which in fact procreates 
particular values of different level of abstraction. It also expresses the individual personality, uniqueness, but, likewise, 
that which is typical, which partly expresses the group models of behaviour and environment in which one lives, from 
which one has come, and to which one wants to go. 

The  research  of  life  style  is  carried  out  by  investigating  the  following  theoretical  dimensions:  (1)  leisure  time 
activities,  (2) social communications, (3) traditional  patriarchal and (4) material  consumption dimension and (5) 
values. That has been done in Belgrade, taking the sample of eight different professions which are of the same (high) 
social  status, but of different degree of preofessionalization  (both  traditional and modern professions are  taken  into 
consideration). 

The research results have shown that the life styles of traditional and modern professions are basically either the 
same or very alike for (as the life styles of people of the same or similar social status) they are determined by either 
identical or  similar  factors. However, different arrangement of  those  factors  influences certain dissimilarities. There 
should be specially emphasized differences in life styles which are conditioned by the professional roles carried out by 
individuals,  as well  as  those which  influence  origin  and  cultural  patterns of  environments  to which one was born, 
respectively.


