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Мојим француским професорима и пријатељима, 
од којих сам научио да волим ове одлике њиховог народа: 

универзалност у мишљењу, једноставност у животу 
и поштење у раду, изражавам дубоку захвалност.



Драгољуб Јовановић у време студија у Француској



ПРЕДГОВОР

Током рата и после 1918. године умови забринути за будућност тражили су начине да надокнаде
мањак материјалних добара који је изазвала ратна катастрофа. Ограничењa потрошње – палијативнe
мерe током ратног времена – нису била довољна да се обезбеди нормалан живот. У свим земљама
парламентарне и ванпарламентарне комисије, одбори за проучавање друштва и физиолошка истраживања
довијали су се да открију практичне лекове за кризу производње, која се лако могла предвидети, и
предлагали су прецизно формулисане реформе.

У радовима о индустријској производњи објављеним последњих година питање рада заузима,
међутим, тек трећеразредно или четвороразредно место. Њихове главне теме су организација фабрика,
машине, трговачка морнарица, канали, тов. Рекло би се да хумани елемент производње није занимао
специјалисте за проблеме индустрије осим кад је било речи о политичком ставу радника током кризе
1917–1920. године. Највећи уступци радничкој класи – породични додатак, осмочасовни радни дан,
фабрички савети – учињени су само из страха од револуционарног покрета. Чим су помислили да је
опасност отклоњена, индустријалци су пожелели да преиспитају те реформе које су им се чиниле
преурањене или недовољно промишљене.

Сматрамо да би било корисно проучавати питање индустријске организације са становишта
индустријске радне снаге и процењивати разне праксе и реформе из угла њихове делотворности, то јест
као подстицаје за радничку активност. Измишљање учених формула за наднице или увођење
компликоване организације у производне погоне, или пак набављање најсавршенијих машина, не би,
заправо, ничем служило кад се не би водило рачуна о благостању радника, о његовом здрављу и његовој
вољи да производи. Другим речима: погрешно је тежити максималном приносу; треба трагати за
условима оптималног приноса. Без обзира на све предности аутоматизације рада, модерна производња
не може да се лиши слободног пристанка радника, заснованог на разуму.

Највиши интерес човечанства изискује да главни чиниоци производње – индустријалци, радници,
јавне власти – прихвате истину да ће индустрија све више попримати карактер сарадње. Ако се постојећи
друштвени поредак покаже неспособним да обезбеди ту неопходну сарадњу, радници ће тражити услове
који више одговарају њиховој жељи за благостањем и правдом. – Наша студија испуниће свој задатак
ако успе да поткрепи ту истину с неколико аргумената.

Париз, маја 1923. Д. Ј.



Факсимили насловних страна и поткорица француских издања дисертација
Драгољуба Јовановића



УВОД

Две важне чињенице су извор друштвених слабости које су карак -
теристичне за почетак 20. века и поратно раздобље: то су, пре свега,
недовољност материјалних средстава потребних за задовољавање све већих
потреба народних маса, a затим неспремност власничких класа да удовоље
захтевима радника, који у све већој мери желе да активно учествују у
управљању индустријом. Одатле произлази мањак равнотеже, како економске
тако и моралне. Никад није било лако организовати производне снаге и
довести их у стање нормалног функционисања. Индустријски механизам је
крајње сложен и његов правац се не може мењати од данас до сутра;
делимична решења не одговарају сну о потпуном ослобођењу, који опчињава
машту радника; на крају, многи експерименти спроведени последњих година
у свим областима социјалне економије указују на све опасности радикалних
решења. Треба ли се одрећи наде у друштвени напредак? Не мислимо тако.
Али извесно морамо да сагледамо све аспекте проблема (економске,
физиолошке, моралне). На многобројне узроке данашње кризе мора се
одговорити многобројним мерама. Испитаћемо оне међу њима које су
повезане са индустријском производњом.

I

„Ко умножава знање умножава муку“: економска историја потврђује
истинитост ових речи из Књиге мудрости. Све усредсређенијим напором
човек жели да добије све више производа који су све бољи, све погоднији да
задовоље његове основне потребе и да му пруже префињенија задовољства.
По свему судећи, број оних који раде данас је већи него икад, а посебно је
просечна количина труда који улаже појединац већа него у било ком другом
тренутку историје. Верујемо да ће у будућности рад бити још интензивнији
ако људи не открију неку формулу за принос која би више одговарала њиховој
телесној природи и њиховом психичком и моралном животу. Потреба за
новом формулом приноса постаје све већа у мери у којој механизација
преплављује индустријску производњу и у којој велики профити гурају људе
у изнуривање.



Сам рат и кризе приноса и незапослености – његове мање-више
непосредне последице – припадају истој врсти појава као прогресивна
интензификација рада. Замор од рата додатно је појачао мишићну и нервну
исцрпљеност коју је изазвала лоше организована индустрија. Чак и у земљама
које нису биле поприште друштвеног преврата упоредивог с руском
револуцијом, седам година беспримерног лишавања, умора и стрепње
оставило је дубоке трагове. У том смислу типична је Немачка. Пре 1914. она
је имала дисциплиновану, поштену и искусну радну снагу. Године 1920.
немачки радници произвели су једва више од половине онога што су
производили пре рата.1 Умор акумулиран током рата, физичка слабост као
последица оскудне исхране, дубоко разочарање резултатима мира и опште
попуштање индивидуалне и колективне дисциплине великим делом су
допринели смањењу производње. С друге стране, начин на који радник
доживљава своју улогу у производњи и у друштву, његове нове идеје о праву
– проистеклом из рада – да учествује у управљању индустријом и државом,
и његова одбојност према механизованим начинима производње имали су
слично дејство.

Кризи подбачаја производње данас се придружује страховита криза
незапослености. Статистика коју су сачинили званични експерти Ђеновске
конференције показала је да у Европи без Русије има четири милиона
незапослених против своје воље, то јест шест до осам пута више него пре
рата. Године 1921. у свету има најмање десет милиона незапослених наспрам
највише два милиона у 1914. години.2 Треба, дакле, узети у обзир и то да је
рат уништио егзистенцију десет милиона људи, углавном радника, и да је
огромном броју жртава рата, који је тешко прецизно одредити, знатно умањио
радну способност. Упркос том страховитом мањку, незапосленост хара у
готово свим земљама изазивајући оскудицу и ненормалну егзистенцију за
приближно тридесет милиона људи. Додајмо, на крају, да поврх тридесет
милиона Руса који пате од глади, још 120 милиона људи у Русији трпе
безбројна лишавања током више од пет година!

Неизвесност у којој живи велики део човечанства повлачи мање или веће
телесно пропадање, које ће, без сумње, озбиљно умањити радну способност
више генерација. То стање би се могло поправити, барем делимично, само
помоћу огромних количина пољопривредних и индустријских производа које,
у овом тренутку, цивилизација не поседује. Два крупна разлога, међутим,
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1 Види извештај британске комисије који је послало енглеско Удружење хемијских
фабриканата у регионима које су окупирали савезници, Génie civil, 21. фебруар 1920,
p. 216.

2 Cf. Marcel Pernot, „La Conférence et les problèmes du travail“, Journal des débats, 16. мај
1922. и „Information sociale du Bur. Intern. du Travail“, мај 1922.



онемогућују брзо обнављање производње: 1. међународни политички
поремећај, чији је најснажнији израз финансијска ситуација државâ и који
онемогућује нормално настављање послова и 2. економски поремећај, чије
су најупадљивије манифестације лоша техничка организација и лоша
организација људског чиниоца производње. 

Прво од та два зла, међународни политички поремећај, престаће тек са
успостављањем стварног мира и стабилизовањем промена. У овом тренутку
то питање заокупља најбоље умове свих нација. Овде ћемо га намерно
оставити по страни. С друге стране, економски поремећај је, чини се, остао у
сенци, бар у смислу у ком га ми овде разумемо. Пошто је индустријска
производња изразито успорена, изумитељи нових метода експлоатације, врло
активни пре и током рата, више не показују претерану иницијативу. Како на
тржишту рада радне снаге има у изобиљу, директори предузећа нимало не
воде рачуна о томе да сачувају своје раднике и побољшају њихове услове:
напротив, свуда се уочава знатно смањење надница; закони који штите
раднике више се не поштују; радно време продужено је изван законских
оквира. Незадовољни и немоћни, радници се свете како знају и умеју: не
претржу се. Само проницљиви социолози продиру до самог дна економске
кризе и откривају прави лек. На два континента појавила су се многа дела
која се баве тим питањем с једне нове тачке гледања, из угла организације
људског чиниоца производње, која је досад била занемарена. За ауторе тих
дела економско питање је питање људског приноса исто онолико, ако не и
више, колико и опреме и машина. Они сматрају да су реална способност
радника и његова воља да производи два кључна чиниоца економског раста
која се морају придружити усавршавању технике и управљања фабрикама.
Али пошто чак и у овом другом домену претеже људска страна, данашња
економска криза би, у крајњој линији, могла да буде решена повећањем
приноса од радничког рада. 

Већ неколико година лична продуктивност радника је предмет
продубљених истраживања техничара и социолога. Закључак тих
истраживања је да би раднике требало одабирати по њиховим физичким
особинама и запошљавати на пословима који одговарају тим особинама; да
производњу треба стандардизовати; да наднице и време потребно за одређени
задатак треба веома прецизно измерити; да радници треба да добију врло
специјализовану обуку.

Тако би рад био продуктивнији и боље награђен, али и напорнији него
икад. Ф. В. Тејлор и његови следбеници су далеко отишли у истраживању
тих питања и могло се поверовати, пре и током рата, да је Тејлоров систем
последња реч о правцима могућег усавршавања у капиталистичком систему.

Да ли би нове чињенице, које је донео рат, а посебно поратно време,
могле да се прилагоде тим методама рада? Да ли ће убрзавање производње
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наставити слободно да се испољава у свим гранама индустрије? Како ствари
данас стоје, то није могуће. Што се тиче физиолошке стране проблема,
ситуација нам је позната: данас радници нису способни за труд какав су могли
да улажу пре рата. Што се тиче психолошке и моралне стране – која je можда
још значајнија – они нису ни најмање склони да се подвргну крутој и
тиранској дисциплини. Сви покушаји реформе у том смислу наићи ће на
њихово противљење. А чини се да без искреног пристанка радника не би било
могуће спроводити ниједну методу експлоатације колико год она била сјајна
у теорији. Како обезбедити тај пристанак?

II

На који начин се најбоље може утицати на сензибилитет радника и како
се радник може подстаћи да даје свој пун допринос производњи? Том питању
– које је давно поставио Ксенофон – модерни економисти нису посветили
довољно пажње. Они верују да ће решити проблем тако што ће у основу
политичке економије и сваке људске активности поставити мотив личног
интереса. По њиховом мишљењу, нема ничег што човека боље подстиче да
даје све од себе него што је то изглед на непосредну и обилну добит. Ако се
надница повећава у мери у којој се повећава принос, радник ће бити довољно
стимулисан да производи колико може. Производња ће бити још већа ако се
раднику обезбеде радни услови у којима не мора да губи нимало времена.
Тејлоров систем би, дакле, био сасвим задовољавајући: он потпуно
предупређује губљење времена и прогресивно награђује рад тако што уводи
научно обрачунату премију за испуњење норме, коју добијају најспособнији
радници. Нажалост, тај систем, у својој првобитној крутости, није водио
рачуна о здрављу радника и уопште није узимао у обзир њихову вољу. А та
два елемента су данас пресудна за добро одвијање послова у индустрији.

Значај физиолошких и психолошких чинилаца већ су проучавали неки
обавештени умови. Фурије, Прудон, Пекер и Тард у Француској, Џ. Б. Кларк,
В. Џејмс и Џ. Фишер у Америци, А. Вагнер и Г. Шмолер у Немачкој дали су
важан допринос истраживању тог питања. Схвативши недовољност и
непрецизност појма личног интереса, пружили су нам драгоцене увиде у
истинске покретаче човекове економске активности. Показали су и то да
људско деловање има и друге циљеве поред задовољавања индивидуалних
потреба, и друге покретаче поред нагона за одржањем. Сачињено је више
класификација страсти и људских мотива, али у свакој од њих ће се наћи и
задовољство које произлази из самог рада, поноса и жеље за напредовањем.
Ипак, ниједна од тих класификација не изгледа нам као погодна основа за
систем стимулисања економске активности.

10 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике



Са општег теоријског проучавања човека морало се прећи на
посматрање данашњих радника, живих бића која делују у складу с посебном
психологијом и менталитетом. То је један од суштинских задатака социјалне
економије и индустријске физиологије и психологије, нових наука које су
уложиле много труда да открију не више унутрашње мотиве апстрактног
човека, већ тежње радника као произвођача и модерних људи. Нове науке
чине и више од тога: чим се примети нека нова потреба, физиолошка,
психолошка или морална, социјална економија предлаже средства за њено
задовољење; чим се открију неко осећање, страст или тежња, чини се све да
се то осећање, та страст или тежња валоризују и претворе у инструмент
индустријског приноса. Индивидуалне и друштвене снаге, личне амбиције и
колективни заноси стављају се у службу продуктивности. Одговарајуће
институције, радови и методе створени су с циљем да се све унутрашње снаге
човека искористе за рад. – А шта су тежње данашњих радника? На основу
оног што знамо o њиховим индивидуалним и колективним захтевима,
можемо закључити да се раднички захтеви своде на две опште жеље или
потребе: благостање и правда; материјално благостање стечено радом;
физиолошко и психолошко благостање у процесу рада; праведни односи међу
људима који заједно производе и правичност у обуци будућих произвођача.
Све су то, истовремено, и формални захтеви радничке класе – разумна
надокнада, хигијенски рад, економска демократија; и тежња за друштвеним
развојем – пораст општег благостања, демократизација управљања и
културе. Дакле, да би се остварио задовољавајући принос од индустријског
рада, треба се кретати узлазном линијом благостања и праведности у
награђивању, организацији и демократизацији рада.

Када су нам познати покретачи економске делатности, лако је открити
начине да се они искористе, то јест подстицаје који одговарају људским
склоностима, жељама и тежњама. Све довде појам подстицаја углавном није
био раздвојен од појма покретача или мотива. Економисти, филозофи и
политичари користили су за оба појма исте изразе: „лични интерес“,
„надокнада“, „потреба за активношћу“ и „гимнастика“. То значи бркати глад
и храну, болест и лек. По нашем мишљењу та два појма морају се прецизно
разграничити. Покретач или мотив je сваки унутрашњи порив кадар да
наведе човека на одређено поступање (нагон за чувањем и нагон за стицањем,
жеља за телесним и духовним задовољствима, жеља за друштвеним
напредовањем). Подстицај је сваки вештачки инструмент којим се делује на
мотив како би се он оснажио ако је слаб или пробудио ако је успаван.
Подстицаји су, дакле, истински принципи деловања и приноса. Откад човек
ради, а посебно откад неки људи терају друге људе да раде, број подстицаја
расте. У почетку проистекли из насиља и бруталности, подстицаји радника
на активност данас имају свој извор у економској психологији и у моралним
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разматрањима. Предмет наше студије биће управо испитивање природе
различитих стимуланса за раднички рад и начина на који се они усавршавају.

Многи системи подстицаја већ су сачињени и спроведени у
индустријској производњи. Готово сви су дошли из Америке, где се мерама
за повећавање људског приноса посвећивала већа пажња. Сам Тејлоров
систем није заправо ништа друго до систем подстицаја, свакако непотпун,
парцијалан, али његов план за повећање продуктивности је прецизан. После
Тејлора настале су друге комбинације, групе или категорије подстицаја, а
формулисали су их посебно неки професори индустријске психологије као
што су Волтер Дил Скот,3 Филип Сарџент Флоренс,4 Хуго Минстерберг и
други, или индустријски организатори попут Харингтона Емерсона5 Х. Л.
Гантија и других. Међу економистима других нација морамо поменути E.
фон Филиповича, који наводи три групе подстицаја чији је циљ да директно
утичу на личност радника: 1. поштовање које економске активности уживају
у друштву; 2. установе за образовање народа и 3. хигијенске мере.6 Особеност
овог система је то што најважније место даје моралном елементу радниковог
живота. А мана му је то што запоставља чисто материјалну страну, то јест
надокнаду за рад.

Потпун и рационалан систем подстицаја мора истовремено да води
рачуна о средствима за стимулисање радника и о могућностима индустријске
економије да задовољи те аспирације. Ако занемари прве, биће неоперативан;
ако не узме у обзир друге, неће остварити свој циљ, то јест неће повећати
принос од рада. Сваком према његовим индивидуалним и друштвеним
потребама, али такође: сваком она радна улога и ниво одговорности који
највише одговарају његовим способностима. Два основна начела нашег
система пoдстицаја су, дакле, благостање и праведност. Принос од
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3 Cf. W. D. Scott, Increasing Human Efficiency in Business, New York, 1918: подражавање,
надметање, верност предузећу, усредсређеност, наднице, пријатан рад, љубав према
игри, доколица, напредовање.

4 Cf. Philip Sargant Florence, Use of Factory Statistics in the Investigation of Industrial Fatigue,
New York, 1918: 1. механичка стимулација која се постиже убрзавањем машина; 2.
емоционална стимулација, на пример подстицањем патриотизма; 3. економска
стимулација, обрачунавање надница по комаду, премије итд.; 4. рефлексна стимулација
која је повезана с ритмом рада.

5 Harrington Emerson, Twelve Principles of Efficiency, New York, 1917: идеал, здрав разум,
такмичење, верност, награда за сваки добар резултат, поуздана, адекватна и
правовремена статистика, руковање, транспорт и дистрибуција у складу с планом,
стандардизовани поступци, писана упутства у вези с траженим квалитетом, писана
упутства у вези с начином израде.

6 Cf. Grundriss der politischen Oekonomie, Leipzig, 1899, vol. I, p. 203-213.



радничког рада остварен средствима која проистичу из та два начела биће
оптимални принос.

Оптимални индустријски принос
БЛАГОСТАЊЕ остварено радом и у раду

ПРАВЕДНОСТ у производњи и друштвеној организацији

1. Максималан приход.
2. Минимална мука.
3. Једнаке могућности за све произвођаче.

III

Три постулата који су у основи оптималног приноса од индустријског
рада за надницу чине садржај три дела наше студије: надо кнада за рад,
организација хигијене рада, морално уздизање радника.

Проучавање подстицаја за рад надничара – које ћемо сврстати према овој
основној подели – не почиње пре XIX века: главне реформе у свим доменима
економије извршене су тек после 1850. године. Али током последњих
седамдесет година напредак је био огроман, посебно у домену организације
рада. – Највреднији напори инжењера и директора предузећа усмерени су на
повећавање радничког приноса убрзавањем рада помоћу увођења све бржих
машина и серијске производње. Друга кључна чињеница: радници постају
свесни своје бројчане снаге и својих растућих потреба па радна снага постаје
све скупља. – Упоредо са убрзавањем рада и растом надница наметнула се
потреба за отклањањем додатног умора и једноличности крајње механи -
зованог рада. – Затим, ако се интересовање радника за рад смањује упркос
надницама и напретку индустријске технике и хигијене, индустријалцу не
преостаје ништа друго него да посвети више пажње моралној страни
радничког живота, и не само да се према радницима опходи на начин достојан
слободних људи већ и да им уступи део права на управљање предузећем. –
На крају, јавне власти, индустријалци и радници све више постају свесни да
се маси малих произвођача морају обезбедити техничка обука и све веће
економско и опште образовање како би се изградила интелигентна радна
снага, свесна сопствених професионалних задатака и истинске друштвене
улоге. – Тако се појављује циклус од пет група подстицаја, међу којима се
три тичу БЛАГОСТАЊА радника (надокнада, организација, хигијена), а два
ПРАВДЕ, новог идеала народних маса (индустријска демократија,
образовање).
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Прва од пет група подстицаја је најстарија јер се без ње радник не може
подстаћи на редовну и трајну активност. Подстицајна снага надокнаде тако
је велика да се она већ дуго сматра јединим средством које може да покрене
човекову производну енергију. Тој личној или породичној добити најчешће
се придружују други покретачи. Али чињеница је, и није нам тешко да то
признамо – упркос критикама које ћемо упутити теорији личног интереса и
концепцији homo economicus-а – да је накнада за рад и даље најмоћнији
подстицај економске делатности. Да бисмо се у то уверили, довољно је да
видимо како људи напуштају послове у којима су наднице мале а добит
одложена. Можемо, дакле, констатовати да се трговини и меркантилизму даје
предност, док се узмиче од индустрије, која подразумева дуг рад и знатне
ризике. Исто тако, радна снага напушта гајење стоке и обрађивање земље и
одлази у градове и фабрике. Упркос свим непогодностима за здравље и морал,
индустрија привлачи сељаке великим надницама које обећава. Напуштање
села, којем крупна индустрија дугује свој брз развој, свакако има и друге узроке
психолошке и моралне природе који га чине врло сложеним социолошким
проблемом, али нема сумње да је главни узрок те појаве већа и бржа добит.

Међутим, много бисмо се преварили кад бисмо поверовали да накнада
садржи у себи све подстицајне принципе и да сама може да изазове
задовољавајући принос. У том смислу, искрсава више примедби када изблиза
испитујемо начине награђивања у модерној индустрији: 1. трошкови живота расту
сразмерно повећању надница; 2. надница никад не расте у мери у којој се повећава
индивидуална производња радника и 3. све виша цена радне снаге није нужно
повезана с повећањем приноса. Ни са становишта радника ни са становишта
послодавца надокнада не представља чисто и целовито подстицајно средство.
Штавише, са друштвеног становишта, она има ту ману да води рачуна само о
резултату рада а занемарује услове у којима је тај резултат постигнут.

Мада у извесном степену може да подстакне максималан принос, сама
накнада није у стању да обезбеди оптимални принос. Пажљиви посматрачи
индустријских послова заправо су приметили да радници више не инсистирају
толико на питању наднице: кад надница достигне готово задовољавајући ниво,
други захтеви долазе на место тог који је постао неделотворан услед паралелног
раста цена. Са своје стране, индустријалци сматрају да нема ничег хитнијег од
смањења трошкова радне снаге. Међутим, да би се постигао тај циљ, не треба
смањивати наднице. (У нормалним временима то је чак немогуће и непожељно.)
Треба повећати принос радника средствима која су за то најпогоднија. Радна снага
не може постати јефтинија и наднице не могу бити реална накнада осим под
једним условом: радник мора бити оспособљен да из своје машине извуче највећи
могући принос.

Како организовати производњу на такав начин да радник буде у стању
да оствари свој пуни принос – то ће бити предмет другог дела ове студије.

Како реформисати управљање индустријом у правцу човечности,
демократије и образовања и постићи да радник буде морално опредељен за
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то да с вољом и савешћу обавља своју друштвену улогу – то је предмет трећег
дела.

Као што наука о финансијама, која претходи политичкој економији, није
успевала да „гарантује људима да их они који имају апсолутну власт неће
опљачкати“ (Сисмонди) све док физиократи нису показали властодршцима каква
је природа богатства нација и шта су његови узроци, тако ће исто политичка
економија нанети огромне штете човечанству све док се не буде осло нила на
физиологију и психологију. Окренута искључиво ка произ водима, она заборавља
произвођаче; навикнута на израчунавање механич ких сила, склона је да погреши
кад је реч о интересима живих људи; у бризи да повећа материјална богатства, она
заборавља да су, као што каже Раскин, „истинске жиле богатства црвене“ и да се
оне налазе у људском телу. После искуства од 150 година политичка економија
дошла је дотле да тражи ослонац у другим наукама, ближим човеку, како би продрла
у душу радника и испитала његово хтење. Колико год прецизно обрачуната, надница
не успева да потпуно задовољи индустријалце, а поготово раднике. Здравље радника
је угрожено, а да њихов ентузијазам за рад није пробуђен. Треба потражити друга
средства да би се радник навео да више производи.

У почетку се прибегавало некој врсти принуде. Рад који се ослањао на маши -
не-аутомате имао је циљ да производњу учини независном од воље радника или
тачније да подреди вољу радника неумољивој дисциплини механике. У гранама
индустрије у којима мануелни рад има велику улогу, механизација је уведена у
складу с временским нормама које је изумео Тејлор. Додатни рад је, истина, био
награђиван високим надницама, али накнада никад није била потпуна, а физичка и
ментална снага радника је увек трпела. Тејлоров систем, истински симбол једне
епохе грозничаве и нехумане активности, не успева, међутим, да задобије наклоност
радника. Да би то постигао, он се мора променити, ублажити и учинити хуманијим.

Студије физиолога о економским условима људске активности омогућују да
се успостави мера нормалног, здравог и благотворног рада. Тај резултат
физиологије има једнак значај као и откриће механичког разбоја јер ће омогућити
да се оствари неизмеран раст не само материјалног богатства већ и људских и
друштвених вредности. Експериментална истраживања умора лабораторијским
методама, која се спроводе више од пола столећа, још се нису сасвим проширила
на индустријски рад, али то ће се догађати у све већој мери. Облашћу мускуларне
енергетике, коју је зачео А. Шово, данас се бави плејада физиолога у свим
земљама, и труд толиких умова свакако ће донети резултате који су релевантни за
рационалну организацију производње. Фуријеов сан је на путу ка остварењу:
трагамо за „механизмом индустријске привлачности који гарантује истрајност
људи у раду”.7 Хигијенски рад, апсолутна потреба сваког цивилизованог друштва,
омогућује пријатан рад. Занатски инстинкт може попримити своју пуну
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еластичност само ако покрети индустријског радника поново постану слободни,
то јест ако се рад учини пријатним и ако га је радник слободно изабрао.

Трећа група подстицаја повезана је с тежњом ка правди и тиче се моралне
ситуације радника у производном погону и у друштву, увођења демократског
духа у фабрику и школовања радничке омладине у процесу професионалног
и општег образовања. Ова група подстицаја настоји да моралном чиниоцу
додели место које му припада у модерној економској активности. Чињеница
да су те мере релативно нове може се објаснити бедним стањем у ком се
радничка класа налазила све до краја XIX века: наиме, њени најважнији
захтеви били су ограничени на раст надница и смањење радног дана. Данас
радник жели да у њему поштујемо човека и захтева право да познаје начин
на који је експлоатисан. Он уочава да је његова контрола над управљањем
предузећем немогућа ако му је ускраћено познавање принципа пословања.
Демократија постаје реална тек онда кад индустријско управљање постане
подложно контроли онако као што је то политичко управљање, и када се
сваком ко је за то способан пружи могућност уздизања на друштвеној
лествици. Иако признаје потребу за хијерархијом, радник тражи да се она
заснује на слободно развијеним професионалним способностима.

Бољка која мучи данашње друштво моралне је колико и материјалне
природе. Постоји истинска криза ауторитета: умеће остваривања приноса
постало је веома тешко зато што сиромашни верују да су открили тајну
богатих. Новац и управљачки положај немају више онај углед који су некад
уживали. Радна способност, искрена великодушност и племенитост намећу
се на други начин. Мало послодаваца, међутим, успева да се уздигне изнад
свог положаја. Поштовање особља према директору преображава се у
присилну послушност и поверење потпуно нестаје. После рата, неједнакости
су свима постале видљивије и неправде теже падају. Отуд потреба да се води
рачуна о новом менталитету радника и да се с њима успостави лојална
сарадња. Амерички послодавци су први осетили опасност од непопустљи -
вости и знатно су променили став према надничарима: у многим америчким
фабрикама строго се води рачуна о томе да сви радници имају једнак третман;
управљање друштвеним и дисциплинским питањима често је поверено
пословођи кога су именовали сами радници; синдикати су готово свуда
признати и фабричка већа слободно раде. Истински покрет за увођење
индустријске демократије почео је и у већини европских земаља, и неке
земље га успешно остварују у пракси.

На крају, образовање радника данас се појављује као друштвена
нужност. Осим неких заслепљених екстремиста, нико не полаже наде у
незнање народа; пријатељи и непријатељи револуције имају поверења у науку
и у напредак. Јасно се показало да само научно и морално образовање може
сачувати човечанство од пошасти насилних и разорних превирања и
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омогућити му да настави ход ка благостању у слободи. Образовање је, дакле,
круна свих подстицаја у сфери индустријског рада јер оно чини стварним све
предности које пружају надокнада и организација. Техничко образовање
омогућује раднику да напредује у свом занату, што је прворазредни
стимуланс за сваку активност; научно образовање му отвара нове хоризонте
у животу и даје му здраве идеје о организацији друштва; а морално
образовање усађује младима друштвеност, као и националну и друштвену
солидарност, и прави од њих добре грађане и савесне произвођаче.
Образовање даје свим другим подстицајима пуну вредност и они постају
кадри да подстакну радника на оптимални принос, то јест да му донесу
највећи могући приход уз најмању муку, као и једнаке могућности да
усмерава своју судбину.

***

Неколико речи о коришћеној документацији. Поред великих париских
библиотека користили смо и више специјалних збирки: Музеја рата,
Социјалног музеја, Педагошког музеја, Центра за друштвену документацију
у оквиру École normale (којим руководе наш ментор г. С. Бугле и г. Р. Моблан),
Берзе рада, као и одличне Америчке библиотеке у Елисејској улици број 10.
Г. Ж. Кен, директор Бироа за праћење стране штампе, љубазно нам је ставио
на располагање публикације које добија Биро.

Један боравак у Лондону омогућио нам је да на лицу места консултујемо
званична документа Министарства трговине и обимну енглеску и америчку
литературу. Пошто су новији немачки радови тешко доступни изван земље,
успели смо да обезбедимо само известан број и да друге консултујемо у
Минхену. Значајни зборник Grundriss der Sozialökonomik, који се припрема
за објављивање, био нам је једнако драгоцен. Кад је реч о проучавању
енглеских и америчких метода, лична истраживања наших професора г. Ш.
Сестра и др Санда употпунила су информације добијене из радова на
енглеском језику. Обавештења о стању у другим земљама после 1919. године
нашли смо у делима нашег професора г. Ш. Жида, публикацијама
Међународног бироа рада и Друштва за економске студије и информације
(Булевар Сен Жермен, 232). Америчка Трговинска комора из Бостона и
Париза, Римска трговинска комора и италијанска Генерална конфедерација
рада омогућили су нам приступ већем броју необјављених докумената.

Проучавање индустријске праксе у Француској није лако јер се
француски индустријалци нерадо одазивају. Ипак, неке велике фабрике у
Паризу и предграђима дале су драгоцене податке, било у бројевима било у
општим обавештењима. Становиште индустријалаца изложило нам је више
представника Привредне коморе и Друштва за економске и друштвене
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студије, као и известан број париских власника предузећа. Да бисмо изблиза
упознали становиште радника, постављали смо питања неколицини вођа
синдикалног покрета и Социјалистичке партије, многим радницима из
Париза и Авра и многим југословенским емигрантима који су се вратили из
Америке. Захваљујући љубазном посредовању г. Буглеа, остварили смо
контакт с многим специјалистима за питања социјалне економије као што су
господа Вилијам Уалид, Ибер Бурген, Роже Пикар, и са угледним
социолозима г. Максимом Леруаом, доктором Тулузом, г. Ж. Ги-Граном. Стаж
у лабораторијама за примењену психологију г. Ж. М. Лаија (клинички азил)
омогућио нам је да се упознамо с модерним методама истраживања
професионалних способности.

Молимо г. Буглеа и његове уважене пријатеље, као и све личности,
поменуте или не, које су нас почаствовале својом благонаклоношћу да приме
изразе наше најискреније захвалности.

18 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике



ПРВИ ДЕО

НАГРАЂИВАЊЕ РАДА

Одувек се сматра да је материјална добит главни подстицај на људско
деловање, посебно економско. Пошто је она тесно повезана са жељом за
достизањем вишег степена благостања, сви облици награђивања рада –
профит, провизија, надница, надокнада – сматрају се далеко најбољим
средством за покретање човекових производних способности. Логично, такво
гледање морало би да се примењује на раднике као и на индустријалце, на
запослене као и на послодавце. У стварности, међутим, када је реч о
награђивању рада, надничари готово никад не доспевају у положај сличан
оном својих послодаваца или независних предузетника. Нема сврхе
подстицати радника високом надницом јер он мора да ради да би живео...
Чињеница да је раднику надница неопходна за опстанак доводи радничку
класу у стање мање-више потпуне подређености кад год радне снаге има
напретек: онда послодавац може да диктира цену рада.

На почетку развоја крупне индустрије наднице су прилично брзо расле
јер су фабрике морале да примаме људство са села управо великим
надницама. Од почетка 19. века то узлазно кретање није престајало
захваљујући организованој борби надничара и новој концепцији индустријске
производње. С једне стране, раднички синдикати, који су у великој мери
загосподарили тржиштем рада, преговарају о тарифама и намећу колективне
уговоре; с друге стране, јавне власти и сами индустријалци постају свесни
да рђаво плаћена радна снага, лишена основног благостања и средстава за
усавршавање, не може да оствари пун користан принос. Награђивање рада
добија све важније место у организацији индустрије и утире пут новим
средствима за подстицање радника на рад.

Историјски развој – бар онај у 19. веку – показује јасну усмереност:
опште благостање радника креће се узлазном линијом, његов животни
стандард (standard of life) непрестано расте. Неки облици награђивања имају
очигледну сврху: повећавање непосредне продуктивности, максимални
принос. Такво је плаћање по комаду, а посебно премијско награђивање за
премашај норме. Други прате активност радника током целе године и узимају
у обзир његов однос према предузећу (минули рад, редовност, посвећеност,



посебне чињенице): то су удео у добити и радничко деоничарство. Трећи
гарантују надницу, допуњују је и чине ефикаснијом: то су заштита наднице,
гарантовани индивидуални и породични минимум, јефтино становање,
социјално осигурање. У почетку замишљено као средство да се из радника
извуче производни напор у сврху капиталистичког профита – средство
сразмерно потреби капиталисте за услугама радника – награђивање рада
постепено постаје основа једне индустријске организације која је у исти мах
човечнија и успешнија. Поред радника и послодавца, који преговарају о
условима рада, појављује се и трећи чинилац, који наглашава нови карактер
награђивања: друштво, најчешће представљено државом, које брани сталне
интересе производње. Та три чиниоца појавиће се кад год је реч о
остваривању оптималног приноса.
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ПРВО ПОГЛАВЉЕ

ПРИМИТИВНО НАГРАЂИВАЊЕ

1. Границе и развој награђивања

Ако је жеља за максималном зарадом најснажнији покретач економске
активности, теоријски ће та активност бити утолико већа уколико надокнада
која тежи да ту жељу задовољи буде виша. Да бисмо човека најуспешније
стимулисали, требало би да му гарантујемо да ће добити укупан производ
сопственог рада. Међутим, мада се одувек тврди да сваки човек жели да
извуче највећу могућу корист из свог труда, није се довољно истицало да
човек поседује врло снажно осећање правичности и да неједнакост награда,
која се испољава у економском животу као и у свим другим сферама, вређа
то осећање. А оно код данашњих радника постаје све јаче. Предлажем да
најпре испитамо овај став: гарантовати раднику најтачнију надокнаду за
његов труд. У којој мери различити начини награђивања могу задовољити ту
жељу радника и како су се они развијали у смислу тачности?

§ 1. Границе награђивања. – Награђивање рада је кључно питање за
сваког радника и најосетљивија тачка његове психологије. Пошто је надница
његово једино средство за живот, од квалитета и редовности тог прихода
непосредно ће зависити његов животни стандард: његова исхрана, услови
становања, његово здравље и стручност, а све су то саставни делови његове
радне снаге. Добро награђивање је и предуслов за друге врсте подстицаја:
оно им омогућује да успешно функционишу. Нема редовног и ефикасног рада
без наднице која је довољна за задовољавање основних потреба; не може бити
учења и моралних тежњи ако човек нема довољно хлеба и ако живи у
нездравом ћумезу. Колико год да је био идеалиста и несебичан човек, Жорес
је признавао да нас најбоље подстиче на рад помисао да радимо за себе; то
осећање подстиче капиталисту да штеди и да ради; оно подстиче модерног



радника а подстицаће и човека будућности. Добити сву корист од сопственог
рада – управо то је психолошки темељ радничке борбе.8

Значи ли то, међутим, да високе наднице увек и непогрешиво имају за
последицу максималну производњу? У 18. веку веровало се, напротив, да
беда нагони радника да ради и да је његова активност директно повезана с
његовим сиромаштвом. Та наизглед погрешна теорија има, међутим,
извесних основа у практичном животу. Господин Ф. Симијан наводи
конкретне примере који показују да су радници склони да по сваку цену
одрже стечени ниво зараде и да чак интензивирају рад када се она смањи
управо зато да би остварили једнак дневни приход. „Повећава се не само
интензитет рада већ и трајање радног дана... Продужавање радног дана
појављује са у периодима ниске цене рада и њиме се делимично може
објаснити повећање дневне производње у тим периодима... Чини нам се да
смањење надница увек повлачи повећање укупног радничког труда јер радник
настоји да очува достигнуту дневницу.“9 Ваља рећи да случај о којем говори
г. Симијан представља пролазну чињеницу, као и „два изузетна случаја“ која
наводи г. Дешен: реч је о великом и наглом побољшању које је пре последица
тренутног стицаја околности него свесног и континуираног напора, и реч је
о радничкој популацији која је навикла на веома низак животни стандард, а
онда се наједном срела с великим надницама.10 Али добро је сетити се тих
изузетака, макар само зато да би се с више извесности тврдило да повећање
надница не повлачи аутоматски и тренутно већу продуктивност.

Ипак, нема сумње да трајно и континуирано побољшање материјалних
услова повољно утиче на физичко и морално стање радника. Оно му
омогућује да уложи постојанији физички и морални напор и да с више
поверења гледа у будућност. Велики учитељи политичке економије већ су
изрекли ту елементарну истину: „Плате за рад“ писао је Адам Смит,
„подстичу радиност, која се, као и свако друго људско својство, побољшава
у сразмери према подстреку који добија.“11 Макалох примењује исти
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8 Cf. „Organisation socialiste“, Revue socialiste, мај 1896, p. 526-528, 534. Mayer Bloomfield,
Labour and Compensation, New York, 1918.

9 F. Simiand, Le salaire des ouvriers des mines de charbon en France, p. 242-246, Cornély, Paris,
1907.

10 Laurent Dechesne, „La productivité du travail et les salaires”, Rev. d’écon. politique, 1899, p.
471, 472 ff.

11 A. Smith, Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, прев. др Маријан  Ханжековић,
Култура, Загреб, 1952, стр. 76.



зак ључак на раднике из прошлих времена.12 Али не би требало помислити да
је награђивање рада једини начин да се повећа човеков учинак. Савремена
испитивања показују да модерни радници постављају и друге захтеве, а не
само високе наднице и кратак радни дан. Страховити штрајкови организовани
у Европи, као и у Америци у име једног новог принципа, нису много личили
на побуне због глади у Француској у петнаестом и шеснаестом веку, или у
Енглеској крајем седамнаестог и током осамнаестог века.13 Било зато што се
живот радника побољшао или зато што су они постали свесни да се питање
наднице не може решавати независно од других друштвених питања,
награђивање је несумњиво изгубило велики део своје подстицајне снаге. Они
који желе да нађу делотворне начине за повећавање приноса од рада морали
би да користе и друга средства упоредо с награђивањем.14

§ 2. Развој награђивања. – Награђивање радничког рада није увек било
тако сложено као што је данас. Донедавно је послодавац запошљавао радника
на мање-више одређено време и сам одлучивао о томе на које ће га место
распоредити. И данас се тако запошљавају послуга и шегрти. Плаћен по
времену, радник је био на располагању свом послодавцу и није могао да се
буни ако су његови задаци излазили из оквира његове професионалне
надлежности. Идеја да се радник ангажује за одређен задатак и да има право
да одбије све што не спада у оквире тог задатка новијег је датума. С друге
стране, некад су односи између послодавца и запослених, били обојени
извесном фамилијарношћу која је помешаност улога чинила подношљивом.
Када су односи били добри, присност је укидала снебивање и нелагоду, али
када је послодавац наметао своју вољу, постојала je опасност да се она
изметне у тиранско угњетавање. Такви односи између послодавца и радника
још могу постојати у малој индустрији, као и у администрацији између
шефова и запослених, јер људска активност није рационално организована

Oптимални принос оД раДничког раДа 23

12 Искуство свих векова и свих народа показује да су високе наднице најснажнији подстицај,
који наводи људе да непрекидно улажу напор, да савесно приону на посао, и
истовремено  најбоље средство да се народ чврсто веже за постојеће институције.
Principles of political Economy, London, 2nd. ed., p. 397. Види и: W. S. Ashley, The Adjustment
of Wages, London, 1903.

13 О једном штрајку у 16. веку види H. Hauser, Ouvriers du temps passé (XVe et XVIe siècles), p.
117-234, Alcan, Paris, 1943. О ситуацији у Енглеској, в. Paul Manoux, Révolution industrielle
au XVIIIe siècle, Paris, 1906, p. 47-54.

14 О односу између награђивања и учинка, види: J. Schönhof, The Economy of High Wages,
New York, 1892; F. S. Nitti, „L’economia degli alti salari“, Riforma sociale, 1895; M. Ansiaux,
Heures de travail et salaire, Paris, 1896; R. Stucken, „Theorie der Lohnsteigerung“ у
Schmoller, Jahrb. f. G. V. u. V., 1921, t. I, p. 695-722, t. II, p. 1111-1154; W. Graham, The
Wages of Labour, London, 1921. 



према јасно утврђеним методама. Шефови гледају кроз прсте својим
сарадницима, обично млађим, јер су проживели живот и могу да предвиде
њихову будућност. Млади лако подносе подређеност старијима јер су безмало
сигурни да ће и сами једном добити такав положај. Обе стране тог односа
осећају се безбедно и живот тече мирно и без потреса, без беде и без раскоши,
без тлачења и без сјаја.

Можемо рећи да су људи почели интензивно да раде тек у 16. веку, после
открића Новог света, захваљујући општем полету који је захватио целу
Европу. Тек тада су предузетнички дух и воља за радом, подстакнута
изгледима на велику добит, брзо створили огромна богатства, и незасита глад
за богатством навела је људе да узимају у службу мање предузимљиве и мање
срећне него што су они сами како би их немилосрдно израбљивали. Такво
стање се захуктавало све до 19. века, када су прве реформе мало ублажиле
пустошења одвећ материјалистичке цивилизације. Не чуди нас закључак
Торолда Роџерса, историчара рада у Енглеској, да се тек у модерна времена
појавила скандалозна експлоатација жена и деце, који су подвргнути
„гнусном, неморалном ропству“.15 Оно што Роџерс каже за пољопривреду у
још већој мери важи за индустрију памука и вуне, где су женска и дечја радна
снага увек биле веома заступљене.16

Дакле, модерни раднички рад је произвео богатства непозната ранијим
временима, комфор о каквом стари нису могли ни да сањају, али и безбројне
сиромахе и потпуну економску па и моралну потчињеност радника. Тај облик
хијерархије и експлоатације омогућиле су исте оне историјске снаге које су
створиле капитализам и које су људе заразиле производном грозницом
непознатом нашим прецима. Елита „твораца“, полубогова индустрије и
трговине, потпомогнута револуционарним развојем технике ангажовала је
гомиле људи и од њих направила пролетере који им служе, „плаћенике који
им завиде“, као што је рекао Фурије.17 Да би извукли највише што је могуће
из своје радне снаге, индустријалци су користили многа, све сложенија и
префињенија средства. Могла би се написати историја средстава која су
коришћена да подстакну радника на рад. Овде се не можемо упустити у тако
обимну студију, али ћемо ипак приказати, у основним цртама, правац тог
развоја како бисмо боље схватили његово кретање и његов циљ. 
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15 Histoire du travail et des salaires en Angleterre, depuis la fin du XIIIe siècle (прев. на фр.),
Guillaumin, Paris, 1897, p. 447. Види и: F. A. Walker, The Wages Question, New York, 1876,
1891. 

16 О раду жена и деце, и о њиховим надницама у младој америчкој индустрији, види Caroll
D. Waight, L’évolution industrielle des Etats-Unis, Giard et Brière, Paris, 1901, p. 205-222ff.

17 Ch. Fourier, Théorie de l’unité universelle, t. IV, p. 385. Фурије на другом месту каже: „Најамни
рад подјармљује душу као и тело.“ Théorie de l’unité universelle, t. II, p. 158.



Ланац и бич којима се служио господар да натера роба на рад никако не
бисмо могли назвати подстицајем. Добро схваћени интерес налагао је чак и
робовласницима да штеде снагу и енергију својих робова како би што дуже
имали користи од њиховог рада. Зато су ретко претеривали у коришћењу
грубих средстава принуде. Али већ у антици се примењује један
прворазредни подстицај – ослобађање. Изглед на ослобађање наводио је роба
да продужи време рада, да повећа напор како би сакупио уштеђевину
довољну да откупи своју слободу. – У антици и средњем веку слободан рад
је био подстицан надом коју је гајио сваки радник: да ће једног дана радити
за свој рачун. Они који нису делили ту наду били су подстицани на рад
плаћањем по комаду, по обављеном задатку или паушално. Најчешће се
надницом надокнађивао само један део радниковог труда након што би
послодавац самовољно утврдио износ. – Тек у модерном времену налазимо
концепцију наднице на научној основи, удео радника у бенефицијама
предузећа и радничко деоничарство. Ти начини награђивања несумњиво су
значајан напредак у односу на претходне.18 Чак и плаћање по комаду може се
сматрати напретком у односу на плаћања по години, месецу, недељи, дану и
сату, која су једно за другим примењивана током историје, и свако је имало
свој разлог и своју улогу.19 Може се, дакле, говорити о развоју награђивања:
као и рад, награђивање постаје све слободније, све правилније и све
продуктивније.

Најбољу класификацију начина награђивања дао је Давид Шлос.20

Његово дело има суштински значај за проучавање овог питања. Шлос је
црпео своје примере и податке из Енглеске, најчешће из прве руке. Али можда
није довољно нагласио историјски карактер разних начина награђивања: све
их је поставио у исту раван. Његово дело не омогућује нам да уочимо
напредовање у техникама награђивања. Могли бисмо, ипак, ако мало
растегнемо мисао аутора, поделити разне облике које он описује на следећи
начин: наднице у ужем смислу, учешће у бенефицијама, индустријско
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18 О примитивном награђивању види H. Ciccotti, Le déclin de l’esclavage antique, Paris, 1910,
p. 186, 188; G. Salvioli, Le capitalisme dans le monde antique, Paris, 1906; Paul Guiraud, La
main-d’oeuvre industrielle dans l’ancienne Grèce, Paris, 1900; G. Glotz, L’histoire du travail dans
la Grèce antique, Paris, 1919; E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières, Paris, 1859, 1867; t.
IV (2e éd.), 1900, 1901, 1903; H. Hauser, Les ouvriers du temps passé, Paris, 1913.

19 Види у том смислу чланак: Justin Godart, „L’evolution du salariat“, Questions pratiques de la
législation industrielle (Lion), јануар–фебруар 1911. Том мишљењу супротставља се Ch.
Rist у уводу за Schloss, Les Modes de rémunération du travail. Вратићемо се на то питање.

20 David Schloss, Les modes de rémunération du travail, превод, увод, белешке и додаци Ch.
Rist, Giard et Brière, Paris, 1902.



задругарство. Прва група подразумева све врсте надница, по времену, по
комаду, по задатку (индивидуалне и колективне) и прогресивну надницу.
Модерно премијско награђивање сврстано је са осталим начинима и није
довољно истакнут његов научни карактер. Тачно је да се 1881. године (када
се појавило прво енглеско издање) тај начин награђивања једва примењивао.
Учешће у бенефицијама проучава се засебно, као што и заслужује, али
радничко деоничарство није уочено као посебна категорија. У Америци и
Енглеској јасно се разликују profit-sharing и copartnership. Шлос се на крају
бави задругарством. Он сам признаје да је „велики број предузећа која се
називају задружним усвојио један систем награђивања који се ни по чему не
разликује од обичне наднице“21 и да се задружни принцип више примењује
на саме деоничаре него на њихове плате. Ако награђивању желимо да дамо
задружни карактер, довољно је да се позовемо на удео у добити и посебно
на радничко деоничарство.22

Овде ћемо усвојити поделу начина награђивања која се разликује од
Шлосове. Разликоваћемо: 1. примитивне наднице, које и данас постоје у
закржљалом облику: проста надница по времену (све врсте надничара,
канцеларијски службеници) и проста надница по резултату (по комаду, по
задатку, паушална); 2. модерна надница с премијама (премија за квантитет,
квалитет, уштеду сировина и одржавање оруђа за рад, покретнa лествицa
итд.); 3. удео у бенефицијама и његова неизбежна допуна радничко
деоничарство; 4. стимулативни додатак, који има за циљ да повећа реалну
надницу у односу на номиналну и да пружи раднику осећање сигурности
(сталност посла, зајамчени минимални приход, осигурање од професио -
налних и животних ризика).

Производна задруга у пракси није посебан начин награђивања. Задругари
не могу сами све да произведу и ангажују надничаре које награђују на неки
од наведених начина. Уколико се прошири на велики број појединаца, задруга
мења карактер, то јест претвара се у неку врсту анонимног предузећа у ком
раде обични надничари. Готово све производне задруге с временом су се
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21 David Schloss, op. cit., p. 305.
22 Један покушај класификације извео је, пре Шлоса, г. А. Жибон, потпредседник Друштва

за социјалну економију. У расправи A. Gibon, Divers modes de rémunération du travail, аутор
проучава, с једне стране, ангажовање радника на дан, по задатку, по поруџбини и по
комаду, а с друге стране суделовање у добити. У првом делу свог излагања, он говори и
о посебним наградама, премијама и субвенцијама које допуњују плату. Рад L.
Bernharda, Löhnungsmethoden, Duncker und Humbolt, Leipzig, 1906, заправо је само
адаптација Schlossovih Modes. Види и: O. v. Zwiedineck, Beiträge zur Lehre von den
Lohnformen, Duncker und Humbolt, Leipzig, 1904. 



претвориле у деоничарска друштва или у приватна предузећа. Друге у
стварности мање или више прибегавају радничком деоничарству.

Сада ћемо испитати у којој мери свако од тих средстава успева да повећа
принос од радничког рада и како се појављује потреба за другим групама
подстицаја који су у већој мери саобразни новим захтевима индустрије и
радне снаге.

2. Временска надница

То је најстарији начин награђивања који, чини нам се, и данас
преовлађује у већини предузећа, у мање или више усавршеном облику. Врло
је уобичајен у награђивању више категорија рада, посебно у пољопривреди,
пословима надзирања и администрацији. Послодавац се осећа лагодно када
током одређеног временског периода може слободно да располаже радником
и да врши потпуну контролу над квалитетом и редовношћу његовог рада. С
друге стране, радник који је плаћен на дан сигуран је да ће му на крају радног
дана бити исплаћена непроменљива минимална надница; његова зарада расте
с кретањем казаљки на сату, од ујутру до увече, а он може да нађе много
начина да измакне контроли послодавца и пословође: може да се одмара док
ради, да сам организује своју производњу тако да утроши највише времена у
границама могућег. Кад тај начин не би подразумевао извесну лагодност,
било би тешко објаснити његово опстајање упркос свим критикама
специјалиста и економиста. „Радници не раде ништа“, кажу једни. „Интерес
друштва и самог радника захтева да овај буде плаћен не по времену које
проведе у погону, већ по количини обављеног рада“, кажу други. Али
радници, лично и преко својих синдикалних организација одбијају плаћање
по комаду упркос тренутним предностима тог начина награђивања; они више
воле да зараде мање, али да дуже имају посла и да сачувају здравље.

Тако се поставља следећи проблем. У теорији, плаћање по времену
наилази на озбиљне критике и не може се бранити: време проведено на раду
не може служити као мерило награђивања. У пракси, плаћање по времену
односи превагу над економским и стручним разлозима захваљујући
једноставности његове примене у неким гранама индустрије, а поготово
захваљујући томе што му радници дају предност. Послодавци, иначе
поборници унајмљивања радне снаге на дан јер им оно омогућује да уживају
неограничену власт у погону, данас су склони економичнијем и повољнијем
начину награђивања. Наука о раду, са своје стране, одлучно осуђује
награђивање по јединици времена као непродуктивно и ирационално. Како
онда објаснити то што временска надница и даље опстаје, и то у пуној снази?
Раднички отпор није довољно објашњење, поготово кад се има у виду да не
деле сви радници исто мишљење о томе. Треба потражити друге разлоге.
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Плаћање по времену и даље постоји зато што и данас одговара психолошким,
економским и техничким потребама послодаваца, радника и друштва. У тим
потребама треба потражити пуно објашњење његовог истрајавања. Да бисмо
то показали, размотрићемо један за другим три чиниоца производње:
радника, послодавца и материјал, и испитаћемо како сваки од њих реагује на
плаћање по времену. Његова вредност варираће у складу са суштинском
природом сваког од та три чиниоца.

Размотримо најпре послодавца, који је овде најмање важан елемент.
Његов економски циљ је увек исти: остварити максималну добит, али његов
став, у извесном смислу политички и морални, мењао се кроз време. У
почетку апсолутни господар или свемоћни отац радника, он је данас постао
уговарач, законски једнак раднику. Радник га занима само као лице које му
испоручује произведене предмете. С друге стране, смањена је потреба да он
лично одржава дисциплину и редовност у погону. Механизована индустрија
сама остварује дисциплину и намеће редовност. Дакле, плаћање по комаду
свуда где је то могуће преовлађујући је принцип свих модерних послодаваца.
Када би се само они питали, сваки рад би се плаћао по комаду.

Али кад је реч о два друга елемента производње, раду и материјалу, ствар
не стоји тако. Ако готово сви радници имају исти циљ: остварити највећу
могућу зараду с најмање труда, немају сви исте способности за постизање
тог циља. Индивидуалне разлике, рекло би се, у знатној мери утичу на њихов
однос према плаћању по јединици времена. Неки се задовољавају мањом
зарадом јер немају развијенијих потреба и јер им недостају воља и одлучност;
у свим приликама дража им је сигурна фиксна плата. Други имају више
амбиција, предузимљивости и авантуристичког духа; они више воле да
продуже радни дан како би више зарадили или обезбедили понеки слободан
дан или чак одмор у природи. Заправо, плаћање по задатку претпоставља
већу предузимљивост и веће самољубље. Такав рад претпоставља и
способност радника да ради сам, да се концентрише на свој задатак. Чини се
да та психолошка страна питања којим се бавимо није довољно расветљена.
А ипак, управо њом се може објаснити зашто неки појединци напредују, чак
дотле да и сами постану послодавци и заузму највише положаје у друштвеној
хијерархији, док се други учауре на свом стабилном послу колико год он био
незанимљив и слабо награђен. Неспособни за самодисциплину, они подносе
спољашњу принуду и стални надзор. За такве раднике, зарађивање по
јединици времена заправо је благодет јер су натерани да раде више него што
би радили кад би били препуштени сопственој предузимљивости и плаћени
по учинку.

На крају, последњи чинилац производње, материјал, који одређује саму
технику рада, има једнако важан утицај на избор начина награђивања. Постоје
послови за које је потребна велика вештина и где је плаћање по јединици
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времена готово правило. Тако је у грађевинарству, да и не помињемо
уметничке радове у ужем смислу, бродоградњу итд. Слично је и у пословима
где је тешко контролисати квалитет и где се недостаци уоче тек током
употребе. Финоћа и скупоћа алата такође утичу на то да се многи
индустријалци одлуче да плаћају раднике по времену. Иначе би они, у жељи
за већом зарадом, ломили алатке и сатирали скупе машине. Исти разлог
(природа рада) наводи послодавце да плаћају по времену све запослене чији
рад није материјално израчунљив: инжењере, пословође, друге врсте
запослених. Њихов посао је да надгледају друге или пак да увек буду
присутни у канцеларији, на располагању послодавцу. Поред тога,
захваљујући усавршеној индустријској технологији, многи обични радници
постали су надзорници. Они надгледају аутомате. Највећи део њихове
наднице не може се исплатити никако друкчије до према времену које су
провели у фабрици, с обзиром на то да лични труд радника може да утиче на
функционисање машина. Труд надзорника извесно није мањи, али како
измерити њихов принос? Специјализовани радници биће запослени, у складу
са својим техничким способностима, као надзорници који шетају с краја на
крај погона и биће плаћени на дан или на сат.

Свим тим разлозима може се објаснити чудесна виталност наднице по
времену упркос њеном архаичном карактеру и инфериорности са становишта
приноса. На крају можемо закључити да она опстаје пре свега захваљујући
вољи радника: тај начин награђивања их у извесној мери претвара у
господаре над производњом и омогућује им да у највећој могућој мери
одложе страшно суочавање с незапосленошћу.23

Послодавци су рано увели у своје фабрике известан број „коректива“ за
награђивање по времену. Најпре, ако је реч о дневници или сатници, радник
се радним уговором обавезује да обави минимални задатак; послодавац
отпушта оне који не раде одређеном брзином. Мада није плаћен по задатку и
мада не види да му се актуелна надница повећава, радник је под принудом
да уложи одређену меру труда. Та принуда за њега нема других предности до
те да одржава ниво његове наднице или да повећа његове изгледе за
напредовање. Као и у администрацији или у војсци, они који су приљежни
на послу пре се могу надати да ће их њихови руководиоци препоручити за
унапређење. У пољопривреди, где се обрађивање земље мери „јутрима“,
радник је плаћен на дан под условом да обави утврђени обим посла.24 Чим
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то уради, може да престане с радом. Тај начин подстицања радника има ту
предност да јемчи надницу, понекад прилично високу, или краћи радни дан.
Али он има и два недостатка: с једне стране не даје раднику никакву
гаранцију да ће за њега и убудуће бити посла јер он бива отпуштен чим се
уговорени посао заврши и, с друге стране, раднику се не плаћају производи
који премашују договорени минимум као при плаћању по комаду или по
задатку.

Други начин стимулисања радника плаћањем по времену је организовање
рада које обавезује све раднике да прате исти ритам. Те процедуре, често
врло домишљате, састоје се у постављању машина и људи дуж једне линије
или у круг, и њиховог распоређивања уз траке које носе предмете за обраду.
Радник онда мора да ради врло брзо јер ускоро стиже нови комад: и најмање
кашњење једног радника зауставиће цео механизам. Тај поступак се користи
посебно у неким фабрикама аутомобила. Аутомобилске каросерије долазе на
траци једна за другом; радник, који стоји или седи, додаје неки део или нешто
подешава и предмет обраде наставља даље. Слични поступци срећу се и у
металургији, грађевини, штампарству и свуда где индустријски механизам
може да прилагоди радничке руке свом ритму.

Треће средство које допуњује и усавршава два претходна састоји се у
израчунавању надница не према количини производа коју је произвео
одређени радник већ према тонажи производа коју је остварио цео тим. Из
тога следи да свако надгледа не само другове из своје групе већ и оне из
других група. Све групе су, заправо, уско повезане јер ако, на пример, шофери
или пудлери касне, ваљачи ће стати јер они обрађују материју коју им ови
припремају; и обрнуто – спори ваљачи зауставиће шофере и пудлере.
Наднице се исплаћују колективно, и ако је један човек спор, он ће умањити
приход десетинама или стотинама других радника, што ови неће допустити.
Због тога се учинак сваког радника осетно повећава: сви морају да прате
ритам који намеће снажан и брз радник.25 Тај несумњиво домишљат начин
награђивања тешко се може применити на цивилизованог радника. Америчке
компаније га радије користе кад ангажују европске имигранте. Домаћи
радници одбијају тај систем рада јер он међу радницима изазива дух
узајамног неповерења, зависти и недобронамерног такмичења.

Још суровији је систем „тркача“ и „пожуривача“ (bell-horses), то јест
давање посебне надокнаде неким радницима да би се кретали одређеном
брзином и натерали своје другове да их прате. Они то постижу било тако што
убрзавају линију при постављању цигли или других материјала, или тако што
отпозади пожурују испоручивање предмета за обраду.26 Та улога се понекад
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поверава самом пословођи који бива награђен на основу приноса особља које
надзире. Пошто је лично заинтересован да продуктивност радника буде
висока, пословођа увек претерује с ревношћу и лако је разумети зашто га
радници који су му подређени не воле.27

Интерес предрадника и пословође и њихово тиранисање других радника
још су израженији када се њихова улога претвори у прави занат у форми
уговарања. „Уговарач, погађач послова, предузимач“ награђује се према
укупној производњи. Он практикује рад по комаду на вишем нивоу, што је
једна врста рада по резултату или паушалу. Али радници које ангажује тај
предузимач плаћени су по времену и од њега трпе велики притисак да
производе што брже и што квалитетније. Неки економисти (Кернс, Макалох,
Торнтон, па донекле и лорд Браси) дизали су у небеса уговарање посла због
виших надница које су уговарачи често успевали да добију за своје раднике.
Али страшне последице „система знојења“ (sweating system), чији је један
облик (под)уговарање, изазвале су осуду теоретичара ако не и законодаваца.28

Наиме, упркос многим протестима које је изазвала његова злоупотреба,
законодавство готово свих земаља и даље толерише уговарање. Радници га
прихватају само онда кад не могу да бирају између два послодавца. Оно је
прилично развијено у грађевинарству, индустрији обуће, конфекцији,
посебно у великим градовима, међу снабдевачима модних продавница.

Награђивању по времену, које теорија готово једнодушно осуђује, не
недостаје, дакле, витална снага. Оно се чудесно прилагођава свим техничким,
економским и друштвеним променама. Пошто одговара психичком склопу
многих појединаца, неки послодавци и радници га претпостављају свим
другим начинима награђивања.

На крају, услед техничке природе неких послова оно је незаобилазно у
великом делу индустрије.

3. Награђивање према резултату
§ 1. Предности. – Иако награђивање по времену упорно опстаје, оно има

један веома крупан психолошки недостатак: не повећава интерес радника за
рад и не подстиче у довољној мери ни његову пажњу ни његов труд да се
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навикне на неке корисне обичаје. Радник није подстакнут да оде корак даље
од задовољавања својих основних потреба. То је нека врста минималне
наднице или „наднице за голо преживљавање“ јер од радника захтева да ради
само онолико колико му је потребно да би зарадио за оно што му је
неопходно, али му не даје прилику да повећа труд како би повећао своје
благостање. Таква надница је добра за раднике који се брзо заморе и лако
задовоље, за слабе природе које од живота не траже више. Поборници
награђивања према оствареном резултату упућују награђивању по времену
следећу критику: „Тај начин награђивања“, каже Тејлор, „нема у себи ничег
научног и не би требало да нађе место у модерној организацији индустрије.“29

Док се временском надницом просто награђује присуство у погону или
радњи, надницом чија висина зависи од резултата радник се награђује сразмерно
обављеном задатку, а цена рада је унапред договорена. То је наизглед сушта
правичност, утолико пре што тај начин награђивања, рекло би се, задовољава обе
заинтересоване стране и омогућава трајну слогу између послодаваца и радника.
Економисти либералне школе виде тај начин награђивања као природан: он
„сваког награђује сразмерно успешности његових напора у систему слободне
конкуренције“.30 Реч је о „успешности његових напора“, о „конкурентској
ефикасности“ коју радник уноси у производњу, а не о самом његовом напору: не
награђује се мање или више интензиван рад, већ стварни учинак. Тај начин
награђивања обично прихватају искусни и вешти радници док почетници више
воле награђивање по јединици времена.

Историчари рада и надница у раном средњем веку у Француској говоре
о паушалном награђивању, награђивању по задатку, по поруџбини или по
комаду тек почев од 15. и 16. века. У Енглеској су се наднице занатлија готово
увек исплаћивале у облику дневница, ређе по комаду, али „почев од 15. века
цена рада по комаду била је мало виша од цене дневнице, што је показатељ
тенденције раста“. Међутим, шира примена тог начина плаћања наступиће
касније.31 Убрзавање производње као последица плаћања радника по комаду
(понекад за 30%–50% у односу на рад по времену) морала је досад навести
индустријалце да користе тај начин плаћања. Потреба да се производи много
и по ниској цени биће још израженија због стране конкуренције.

Награђивање према резултату рада практикује се у више облика који
одговарају индивидуалној природи радника и врсти производа на којима
ради. Разликујемо: плаћање по комаду, које се примењује кад цео предмет
произведе један радник; плаћање по задатку, које се примењује на одређену
количину различитих предмета који чине целину; и паушално плаћање, које
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29 F. W. Taylor, A Piece Rate System, §§ 10, 17ff, New York, 1895.
30 C. Colson, Course d’économie politique, t. 1, p. 407, 2e éd., 1909.
31 Thorold Rogers, Histoire du travail et des salaires, Paris, 1897, p. 296, 297, passim.



подразумева да више радова обављају радници разних професија (зидари,
столари, молери, бравари једног грађевинског предузећа) или један радник,
али у времену које није строго одређено.

Свака од ове три врсте плаћања према резултату практикује се само у
индустрији за коју је најпогоднија, што често подразумева искључивање других
врста. Проста надница по комаду не би могла, на пример, да се практикује у
рудницима јер су богатство рудних наслага као и отпор терена веома променљиви.
То је можда глави разлог што су наднице према резултату тако касно
успостављене у рударству (око 1860. године у Француској). Иначе су коришћене
акордне наднице (индивидуалне или колективне) или плаћање по предрачуну који
сачињава вођа радног тима.

Ови последњи начини примењују се у бродоградњи, али тек одскора. Шлос
сматра да су у Енглеској почели да се користе 1887. године. Рад по предрачуну
старијег је датума, посебно у грађевинарству. Више грађевинских радника
предузима градњу зграде да би на крају поделили заједнички приход. Најчешће
предузимачи ангажују друге раднике на дан (углавном за неквалификоване
послове), и на сат (за специјалистичке радове као што су молерај, разне
инсталације итд.). По томе паушал личи на уговарање. Али било да је рад унапред
подељен и да је предузимач одредио награду за сваког радника или да радници
раде заједно како би на крају поделили зараду, део који треба да припадне сваком
појединцу не може се тачно утврдити и награђивање је великим делом ствар
самовоље. Ако је радни тим превелик, настаје збрка улога и ниједан радник није
посебно стимулисан да брзо обави посао. Ако је, напротив, радна група мала и
добро повезана, надница по задатку или паушал могу бити одличан начин
награђивања и прворазредан подстицај.32

Напојница је слична надници по комаду, али се од ње разликује по томе што
радник није господар своје активности јер количина напора који мора да уложи
не зависи увек од њега. Напојница је често једина зарада неких категорија радника
(конобара у кафанама, фризера, разводница у позоришту итд.). Они чак понекад
морају да плаћају послодавцу извесну своту за предмете које им он позајмљује
(салвете, столњаке, алат итд.). Или пак радници имају минималну плату а
напојница чини већи део њихове зараде.33

Oптимални принос оД раДничког раДа 33
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1907; Ludwig Bernhard, Die Akkordarbeit in Deutschland, Leipzig, 1903; A. Landry, Manuel
d’économie, Paris, 1908, p. 690, 693; E. Villey „Le travail aux pièce et le travail à la journée“, Rev.
d’éc. politique, 1893, p. 373ff. – Критику тих начина види у F. Bayle, La salaire moderne et la richesse
nationale, Paris, 1919, p. 13, 29-40; F. Izart, Méthodes économiques d’organisation, Paris, 1919, p.
144ff; A. Krebs, Die Akkordarbeit, Greifswald, 1922.

33 О овом начину награђивања види Jean-Louis Bach, Etude d’un mode spécial de rémunération du
travail. Le pourboir-salaire, Larose, Paris, 1910. У овом делу су само набројани примери када је
напојница једина надница и када употпуњује основну надницу. Види и чланке L. Heyde и H.
Pötzsch у Soziale Praxis (27. јул 1921) и Soz. Monatshefte (1907, бр. 1).



Укажимо, на крају, на један начин плаћања који је на пола пута између
паушала и задругарства, и који се успешно спроводи у Париској националној
штампарији. То је систем радничког командитног друштва. Видели смо како
га примењују господа Дибоа и Бауер (улица Лафит, 34). Главни радници
(типографи, коректори, књиговесци) уједињени су у командитном друштву
на чијем је челу штампарски пословођа г. Бисон, интелигентан и правичан
радник с великим ауторитетом. За сваки посао који треба да се обави
(штампање новина, књиге, плаката, каталога) друштво утврђује укупну цену
преко свог рачуновође који ради под надзором радничког одбора. Чланови
друштва по потреби ангажују спољне помоћнике које плаћају на сат, по
синдикалним тарифама. Поред тога, они обучавају шегрте, чији број
слободно утврђују. Чланови друштва примају идентичне наднице – обично
за пет франака више од синдикалне дневнице – а преостали део добити деле
или у виду узајамне помоћи или у готовини на крају године. Послодавци нису
ни у каквом функционалном односу са особљем. Командитно друштво или
тачније његов извршни одбор, који се бира на шест месеци тако да се у њему
измењају сви чланови друштва, води бригу о редовности рада и дисциплини.

Сви облици наднице према резултату произлазе, дакле, из једног истог
принципа и имају исте последице на принос од рада и на стање радничког
духа. Док је радник заиста плаћен по комаду или задатку, сразмерно свом
личном учинку ако не и реално уложеном напору који је теже измерити, то
јест све док за последњи произведени комад добија исту цену као за први,
подстицајно дејство такве наднице је без премца. Радник зна за кога ради и
има све могућности да покаже иницијативу, да уђе у конкуренцију са својим
друговима, да се истакне, да обезбеди сопствену садашњост и будућност.
Надница према резултату подстиче га да ради у границама својих снага, али
и да смишља средства која ће убрзати производњу и омогућити боље
коришћење времена. Посматран сам по себи, тај начин награђивања био би,
дакле, савршен подстицај. Општеузевши, послодавци су наклоњени плаћању
по комаду осим, наравно, у оним делатностима где је најважнија финоћа
израде. Ако се одлуче за такве послове, мораће да запосле и плаћају бројно
особље које ће се бавити контролом рада.

§ 2. Недостаци. – Против тог начина награђивања изнети су многи
приговори, чак и кад је реч о делатностима које су погодне за његову примену.
Постоје две врсте приговора. Једни су општег карактера и надахнути су: 1.
бригом за добру производњу, како у погледу квантитета тако и у погледу
квалитета производа; 2. разматрањима која се тичу социјалног мира; 3. пи -
 тањем физичког и моралног стања радника. Други долазе од самих радника
и њихових синдиката и обележени су њиховим класним интересом. Пожељно
је разликовати те две врсте приговора и бавити се сваком понаособ.

34 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике



Испитајмо најпре прву, која се односи на сам систем у име општег интереса
производње. Приговори који долазе од радника биће разматрани у посебном
одељку.

1. Проста надница према резултату теоријски је кадра да подстакне
највећу производњу па чак, ако је заснована на класирању производа, и
најбољи квалитет. Међутим, она у пракси често за крајњу последицу има
смањење приноса од радника и готово увек снижава квалитет производа. С
једне стране, сама природа те наднице наводи раднике на прекомерну
производњу јер желе да испоруче што више производа или његових делова,
или да заврше један посао у најкраћем року како би започели други. Квалитет
производа свакако ће трпети, посебно ако су недостаци предмета унутрашњи
и не виде се на први поглед. Модерној индустрији упућује се управо тај
велики приговор да производи „смеће“. Квалитет је жртвован квантитету и
ниској цени.34

2. Међутим, већ дуже од пола столећа радници се буне против смањивања
надница и организују штрајкове кад год трговина није у стању да у разумном
року прода производе купљене по превисокој цени. Ако радници не ступе у
штрајк, послодавци их предупреде закључавањем (lock-out) или затварањем
фабрика на најмањи знак отпора смањивању надница. Чак и ако не дође
дотле, утврђивање цене за израду једног комада изазива бурне расправе које
сигурно неће ублажити већ постојећу нетрпељивост између послодавца и
радника. Ако се ниво поруџбина често мења, долази у питање стабилност
радничке зараде, један од предуслова приноса; а ако он не расте непрестано,
радници не могу да дишу од скупоће, која готово аутоматски расте. У сваком
случају, често су угрожени добри односи између капитала и рада. Ту сталну
опасност чини још озбиљнијом једна зачкољица: с једне стране, питање
надница је увек суштинска преокупација радничке класе, а с друге,
награђивање рада чини све већи део цене трошкова у свим делатностима.
Изгледа да је та тешкоћа нерешива, бар на терену награђивања.

3. На крају, пошто награђивање према резултату делује стимулативно у
епохама економског просперитета, најчешћа последица је прекомерно
напрезање радника. Жеља за великим зарадама током економске плиме
наводи раднике да злоупотребљавају сопствене снаге, да се превише напрежу
и физички исцрпљују. Ту последицу награђивања по комаду, коју је уочио
већ Адам Смит,35 имали су отад у виду сви економисти којима безусловно
повећање индустријске производње није било једина брига. Статистике
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34 H. Varley, „Piecework and Production“, Engineering, 15. септембар 1921.
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показују да је морталитет радника већи од морталитета других класа, да међу
њима болести, посебно туберкулоза, харају више него у осталим друштвеним
класама. Главни узрок тих зала су лоши радни и животни услови.

Поред неповољног утицаја на физичку снагу радника, та врста наднице
често има лоше моралне последице. Да не помињемо недостатак профе -
сионалног поштења који је последица одвећ брзе производње, неспојиве с
квалитетним обављањем посла, приметили смо да рад по комаду код радника
ствара лоше навике: нередовност у раду, неоправдана кашњења и одсуства,
лажну независност која га наводи на неумереност, а не на континуиран рад.
Радници данима дангубе а онда то надокнађују претераним напором. Тако
настаје посебан менталитет, једна концепција живота без дисциплине,
постојаности и реда.36

4. Основни начини награђивања и радници
Радници пре свега траже награду која може да задовољи њихове животне

потребе. Ретки су они који се још надају да ће постати послодавци и стећи
потпуну економску независност. Већина се мири с положајем надничара и
захтева само релативну сигурност, обезбеђен посао током већег дела године
и надницу која одговара уложеном труду. Што се тиче награђивања, жеље
радника могу се сажето исказати на следећи начин: 1. гаранција да ће добити
комплетну накнаду за свој труд („праведна“ надница); одржавање нормалног
нивоа наднице (да она неће бити „скресана“ онда кад оствари добру зараду,
и да не мора да се плаши њеног смањења); 3. континуитет запослености
(да је заштићен од незапослености, прекида, мртвих сезона).

1. Пре свега, раднику је стало да добро разуме односе између свог рада
и своје зараде. Чим схвати те односе, он пожели да његова надница буде у
тачној размери с његовим трудом, како у односу на послодавца тако и у
односу на његове другове у погону. Добра награда треба да омогући раднику
да лако контролише свој напор и своју надницу по времену. Међутим, ни
временска надница ни проста надница по учинку не одговарају суштинској
жељи радника. Временска надница слабо води рачуна о стварној активности
сваког појединца у сваком тренутку. Њом се често награђују животна доб,
присуство у погону, привид рада, чак и добро прикривена лењост. Добри

36 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

36 Инжењер Спинета је сматрао да је дневна надница најбољи начин да се подигне морални
ниво особља фабрике стакла у Албију: по његовом мишљењу, то је једини одговор на
саможивост радника, особину коју је сматрао извором свих моралних недостатака.
Зачудо, радници су одбили покушај враћања на плаћање по времену! Cf. B. Laverogne,
„La Verrerie ouvrière d’Albi”, Rev. d’éc. pol., 1913, p. 48-69.



радници су разочарани када имају исти третман као њихови нерадни другови;
они тада немају прилику да се истакну, па западају у равнодушност и апатију.
Проста надница по резултату или учинку, у свим својим облицима, могла би
да задовољи тај први принцип кад би се равномерно примењивала током
целог производног циклуса, на његовом почетку као и на крају. Али то се
никад не догађа. Уверени да ће им послодавац „скресати“ надницу чим буду
имали „успешан дан“, радници раде мање него што би могли чак и без
претераног замарања. Поред тога, висину наднице одређује послодавац,
самовољно, без сагласности радника, и на основу једног јединог мерила:
сопственог профита. Упркос свему томе, радници који су у стању да постигну
индивидуалну дисциплину и који су спремни да се боре како против
самовоље послодаваца тако и против сопствене лењости више воле плаћање
по дану или дневницу. Они раде с полетом и стало им је до успеха: неки
бескорисно траће живот и вечито остају у истом положају док други успевају
да се уздигну. Можемо рећи да се већина радника повлачи пред неједнакошћу
и да на њу реагује тако што пушта на вољу склоности према доколичењу;
лењост плаћена надницом по времену само подстиче ту склоност.

2. Добра надокнада за рад треба да обезбеди раднику постојану надницу
која одговара трошковима живота. Редовност прихода дуго је представљала
чар чиновничких запослења. Данас се мњење мења у корист мануелног рада
пошто он омогућује бољу зараду од оне у слободним професијама. Али због
смањивања надница које наступа после њиховог наглог повећања, опет
претеже тас сталног чиновничког запослења. Радници су углавном
неповерљиви према награђивању по учинку упркос предностима које им оно
наизглед обезбеђује – лична слобода, јасност и правичност – зато што им оно
не јемчи будућу зараду. Смањење наднице их може изненадити од данас до
сутра. „Као што искуство показује“, каже Шлос, „ко жели да извуче из
радника све што они могу, мора се строго пазити да им не окрњи надницу
чак ни онда кад је очигледно да се преварио у њихову корист.“37 Радници се
плаше и тога да би послодавац могао увести временску надницу након што
је оценио њихове способности док су били награђивани по учинку. Они често
избегавају да раде пуним капацитетом како би увек сачували маргину за
узмицање, чак и у случају смањења наднице. Раднички синдикати
једнодушно препоручују својим члановима такав став. Једно од кључних
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37 D. Schloss, Les modes de rémunération du travail, p. 71. – У истом смислу се изјаснио и
француски министар за наоружање и муницију током рата. – Са своје стране, Гант, један
од Тејлорових сарадника, примећује да се утврђена надница по задатку не би смела
умањивати. Ако се покаже да је погрешно утврђена, „треба просто прихватити
последице те грешке“ и чекати прилику која ће омогућити да се рад обавља
економичније. Види H. L. Gantt, Travail, salaires, bénefices, Payot, Paris, 1921.



питања синдикалног деловања било је, недавно, борба против наднице према
резултату.38 Данас су радничке организације заокупљене другим, општијим
питањима. Оне захтевају да учествују у утврђивању надница и услова
награђивања. Утврђивање надница све је чешћа клаузула у уговорима о
колективном раду: смањења морају да се примењују на све раднике у једној
делатности, а одлучивање о њима мора се учинити тежим и ређим.

3. Највећа брига радника је да не остану без посла. Кад морају да бирају
између два начина награђивања, увек ће се радије определити за онај који им
гарантује већи континуитет запослености или им до извесне мере омогућује
да сами уређују процес рада. Кад су плаћени по учинку, гурају их, с једне
стране, природна жеља да што више зараде, а с друге стране притисак
послодавца; током сезоне раде прековремено, производе много, остварују
хиперпродукцију и на тај начин сами себи припремају период незапо -
слености. Управо то је главни разлог што се радници боре против плаћања
по учинку или резултату и што захтевају плаћање по времену.39 Радник је и
те како свестан да му надница по учинку омогућава, додуше, да увећа зараду,
али му не омогућава да смањи интензитет рада без очигледног и тренутног
жртвовања зараде.

Уосталом, радник најчешће не може да бира. Фабрике су организоване и
послови расподељени у складу са основним планом предузећа. Особље се
награђује по времену или по учинку, у зависности од функције, а не од
индивидуалних жеља. Људски фактор је потиснут у други план, бар током
прелазног режима који претходи научној организацији производње, која води
рачуна о индивидуалним физиолошким и психолошким способностима при
бирању најпогоднијег посла за сваког радника, па чак и при одређивању
начина на који ће он бити награђен. Међутим, прелазни режим и даље влада

38 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

38 „Није нам познат пример корпорације у Француској која би захтевала акордно плаћање“,
пише Rist, op. cit., белешка на 57. страни. Види о томе и G. Guénard, L’économie sociale à
l’Exposition dе 1900, Paris, 1901, p. 30. – Сидни и Биатрис Веб, међутим, тврде да се само
36 синдиката, са око 300.000 чланова, одлучно изјаснило против акордне наднице, док
се 49 синдиката, са око 600.000 чланова, изјаснило за а 24 синдиката, са око 150.000
чланова, немају јасан став. Моћни металуршки и грађевински синдикати изјашњавају
се у прилог плаћања по комаду, као и још моћнији синдикати текстилних радника и
рудара. Види Hans von Nostitz, Das Aufsteigen des Arbeiterstandes in England, Јена, 1900,
pp. 478, 479.

39 О смањењу надница које изазива плаћање по комаду види „Rapport“  г. Louisa Bertranda
(искусног каменоресца) на Међународном радничком социјалистичком конгресу у
Бриселу (1891), Revue socialiste, 1891, t. 2, p. 530 и даље: „Тај начин утврђивања надница
има парадоксалну последицу да кажњава доброг радника сразмерно његовој
спретности.“ H. B. Kepner, „Le travail aux pièces au point de vue ouvrier”, American
Engineer and Railroad Journal, New York, јун 1903.



у већини индустријских и трговинских предузећа јер је непосредни профит
главна брига организатора индустрије.

Ваља признати да су та иста питања допринела сталном мењању
карактера рационалних надница. У последњих тридесетак година, временске
наднице у свом првобитном облику (дневница или сатница), какве су
постојале у 19. веку и раније, готово су ишчезле. Данас је крајње ретко
награђивање по трајању рада које истовремено не води рачуна и о његовом
учинку. С друге стране, мало је послодаваца који се задовољавају радом без
временских ограничења. У пракси се увек води рачуна о оба елемента,
трајању и резултату рада. Најједнообразније временске наднице израчунавају
се према претпостављеној или показаној способности једног радника
(претходне заслуге, оданост предузећу). Временску надницу често прати
минималан дневни учинак, док плаћање по учинку једнако често прате
гарантоване минималне наднице. Први од та два коректива намећу
послодавци, а други захтевају раднички синдикати или га прописује
законодавац.

Оно што се хтело постићи усавршавањем основних надница, модерна
премијска надница лако успева да оствари: она утврђује цену сваког комада
оним редом по којем он излази из радникових руку. Надокнађује се само труд,
и то тако да радник унапред зна шта да очекује. Модерна надница, која
постоји тридесетак година, оправдава се потребом радника да имају стабилну
зараду и интересом послодаваца да имају редовну производњу. Треба
повећати принос од рада, али само до жељеног нивоа. Не подстичући радника
онако као што то чини надница по комаду, која га може навести да ради
превише и да тако уништи сопствено здравље и нерве, она ублажава
последице анархичног процеса производње у којем, после времена
грозничавих напора, наступа болно мртвило апсолутне незапослености.
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ДРУГО ПОГЛАВЉЕ

МОДЕРНА НАДНИЦА

1. Порекло и природа модерне наднице

Да би радников рад био ефикасан, то јест да би произвео цео свој корисни
ефекат, све се чешће сматра да радника треба наградити за његов целокупни
труд. Наспрам збира радниковог физичког напора и пажње морао би да стоји
сразмеран збир задовољстава, пријатности и слободног времена који су њему
и његовој породици потребни за лични живот. С напретком индивидуалне
културе радника и са све већом потребом за научним израчунавањем
трошкова производње и дистрибуције, надница се модернизује, постаје
сложенија и тачније изражава реални труд радника. Ту равнотежу између
радниковог труда и радникове зараде настоји да постигне модерно премијско
награђивање.

Како би се ускладила са све сложенијим карактером производње, модерна
надница строже води рачуна о квантитету и квалитету израђених
производа, о брзини рада као и о његовој редовности, о начину на који радник
користи алатке и о количини отпадака која остаје иза завршеног производа.
Радник ће, дакле, бити награђен према труду који је уложио, ни мање ни
више; опипљива мерила којима ће се тај труд мерити нису само резултати
изражени квантитетом и квалитетом производа, већ и индивидуално пона -
шање радника, његов општи однос према послу, верност предузећу,
економичност поступања, брижљив однос према машинама и према клијен -
тима и спремност да се примају наређења од надређене особе. Према томе,
модерна надница подразумева дубље познавање сваког радника и сваког
занимања.

§ 1. Напуштање рудиментарних облика наднице. – Модерна надница
каква постоји око четврт века још није уведена у све делатности
цивилизованих нација. Пре 1914. године, у Америци и највећим европским
земљама примењиване су неке формуле, али врло опрезно, непостојано и
несистематски. Током рата, када је производња била окренута пре свега
потребама војске и кад није претила хиперпродукција, најраспрострањенији



начин награђивања још је био проста надница обрачуната по резултату, било
по комаду или по задатку. Да би подстакле раднике, владе зараћених и
неутралних земаља забраниле су смањење наднице, које је највећа
непогодност просте наднице по резултату, и чак су препоручивале опрез
према модерним надницама које се обрачунавају на начин одвећ компликован
за раднике. Требало је производити што више и подстаћи међу радницима
нагон за стицањем не обазирући се на штетне последице по њихово здравље.
Неограничено тржиште било је јединствена прилика и за власнике фабрика
и за раднике.40

Али рат је имао и друге последице. Под троструким притиском о ком смо
говорили у првом поглављу – притиском радника, послодаваца и државе,41

дубоко су уздрмани услови рада у целом свету и наметнути нови облици
наднице (премија, посебна награда, додаци, покретна лествица итд.). 

Није се морало чекати на рат да би се открило да висину надница више
не могу утврђивати обичне пословође. Љутња изазвана неправдама,
самовољом и потајном жељом сваког послодавца да рад плати најмање што
је могуће редовно је имала за последицу вољу радника да ограничи
производњу на онај минимум који омогућава привид активности. Међутим,
чак и у раздобљу механизованог рада, човекова воља има огроман утицај на
принос од машина. Чак и кад машине достигну висок ниво савршенства, и
даље је потребно стимулисати ревност радника и тако остварити најмањи
могући трошак производње, штедњу сировина и чување алатки. Да би се
постигао тај циљ, коришћене су многе комбинације, различити системи
награђивања, додаци, премије и бонуси, којима су, непосредно или посредно,
подстицани активни темперамент радника и његова воља за радом. Модерна
надница у строгом смислу речи не подразумева поклоне ни бонусе на крају
године. Она је научно израчуната на основу података о стварној производњи.
Њен циљ је да подржи индивидуалну активност тако што ће радника
награђивати за уложени труд и омогућавати му да предвиди зараду за
одређени посао.
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40 У Француској је државни подсекретар за артиљерију и муницију издао следећа упутства
надзорницима радне снаге: „Рђаво замишљена или нејасна цена рада често има за
последицу успоравање производње. Искуство показује да надница по комаду треба да
се ослања на следећа начела: Она мора бити тако одређена да раднику просечних
способности јемчи нормалну зараду, уобичајену како у његовом занимању тако и у
региону. Једнако је важно да тарифа омогућује натпросечно вештим радницима да
зараде више од просечне наднице. Плаћање по комаду треба да подстиче труд и
професионалну вештину.“ Bulletin des usines de guerre, 1916, no 24, p. 188.

41 Види E. Bernstein, „Einige Reformversuche in Lohnsystem“, у Soziale Praxis, 25. мај 1921.



§ 2. Особине модерне наднице. – Пре свега, надница не треба да буде
проста, то јест никад не сме да се заснива само на трајању рада или само на
продуктивности као првобитна временска или акордна надница. Чак бисмо
рекли да надница не треба да се обрачунава само на основу труда радника,
што се данас често догађа.42 Наиме, не само што продуктивност и трајање
рада нису егзактна мера интензитета радниковог труда већ ни сам интензитет
није довољно мерило за израчунавање личне заслуге радника. Вешти радници
или радници који су навикли на неки рад обаве више задатака и то ураде
квалитетније него вредни радници којима недостају вештина или пракса.
Поред тога, неки послови подразумевају тежу израду, довршенији производ
итд., и могу изискивати не само интензивнији труд већ и извесну природну
способност, која се не може предвидети. Такви су, на пример, плетење, израда
чипке и сви уметнички радови. Да би се праведно наградила израда таквог
производа, морају се узети у обзир разни аспекти производа и све његове
промене у рукама радника. Постоје и послови који непрекидно заокупљају
радника – нпр. надзор над машинама или услуживање муштерија у
продавници. Поред тога, пошто је предузеће нека врста организма у ком су
сви удови повезани и морају да раде складно, сваки радник мора се
посматрати у свим испољавањима свог професионалног рада и с тим у складу
награђивати. Не треба се ограничити на непосредан, тренутан, видљив труд,
онај који је, да тако кажемо, уграђен у одређени предмет. Мора се водити
рачуна и о низу околности које припадају техници рада, о његовој
психолошкој занимљивости и мануелној спретности коју изискује. Надница
која не би водила рачуна о променљивој природи послова и људи била би
одвећ једноставна и не би могла да подстакне ревност радника нити да повећа
њихов учинак.

Међутим, чињеница да су неки послови реално сложени не би смела да
учини надницу одвећ компликованом и нејасном. Радник тражи јасну надницу
која му омогућује да тачно сагледа однос између свог труда и надокнаде коју
за тај труд добија. Њему мора бити омогућено да свакодневно упоређује своју
зараду са својим трудом и са својом посвећеношћу послу и приврженошћу
предузећу.

Надница мора бити и предвидљива: шта год да је речено о човековој
љубави према коцки и изненађењу, радник воли да тачно зна колико укупно
могу да му донесу његов труд и његова уобичајена вештина у датим
околностима. Л. М. Гилбрет је проучавао психолошка дејства надокнаде и
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42 Ту тенденцију открио је г. Рист у уводу за књигу коју цитира Шлос на 7. и 15. стр.
„Данашњи карактер платног уговора“, каже он, „ јесте то да се што тачније одреди труд
који радник треба да уложи и да се награди управо тај труд.“ 



постао поборник непроменљиве, унапред утврђене наднице. Радник се неће
непрестано питати да ли ће износ премије одговарати оном што је замислио,
па ни он ни пословођа који га плаћа неће губити време на расправе о висини
наднице.43 Нема потребе истицати да радник увек треба слободно да
располаже надницом.

Нешто је дискутабилније питање да ли надница треба да буде строго
лична или је боље, кад год је то могуће, да се додељује мање или више бројној
групи радника на заједничком задатку тако да међу њима подстакне жељу за
надметањем, као и дух сарадње и солидарности. В. П. Жилет верује да је
индивидуална надница „снажан подстицај за личну иницијативу и подршка
амбицији и жељи за успехом“. Уз то, она је и начин да се сачува и развије
индивидуалност радника.44 Супротна метода може, међутим, показати своје
добре стране кад је реч о пословима које је раније обављала, а понекад и
данас обавља група појединаца плаћених по радном задатку. У том смислу
неке америчке фабрике организују надметања између радничких тимова који
праве локомотиву или аутомобил, слична спортским такмичењима у брзини
и спретности.45

Још се расправља о томе да ли надница треба да се исплаћује одмах по
обављеном послу, исте вечери, или крајем недеље, или чак касније. Чињеница
је да обични радници, физички радници на пример, више воле брзу исплату
него одложену.46 Напротив, људи виших способности спремни су да дуже
чекају надницу и послодавац не мора журити са исплатом да би подстакао
њихову активност.47

Те особине, својствене свим врстама наднице, добијају своју пуну
вредност у модерним начинима награђивања, а формуле којима се они
изражавају прегледаћемо у следећем одељку. Пре тога ћемо додати неколико
општих особина које су заједничке свим модерним надницама и због којих
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Wages System, Bell, London, 1917. 
45 Види примере у сјајној књизи: C. Cestre, Production industrielle et justice sociale en Amérique,

Garnier, Paris, 1921. Вратићемо се на ту врсту такмичарског односа да бисмо проучавали
његов психолошки и друштвени утицај.

46 О томе види излагање  F. W. Taylorа у А.S.M.E. (American Society of Mechanical Engineers),
прилог 647, параграфи 33 и 59.  Психолошко дејство исплате веома је велико. Чињеница
да добија надницу одмах и у готовини наводи радника да се осећа као појединац зато
што управо на тај начин он учествује у индустријском богатству света, и то у
материјалном облику, можда једином који може потпуно да окуси. – Види лепу
напомену F. Bayla у Les salaires ouvriers et la richesse national, Dunod, Paris, 1919, p. 42.

47 Види L. M. Gilbreth, op. cit., p. 283.
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ти начини награђивања извесно представљају напредак у односу на
награђивање по времену и по комаду. Наиме, ако фиксна надница, по дану,
сату или чак по комаду, пружа раднику неопходна средства за живот, том
минимуму морају се придружити друга примања која ће га подстаћи да ради
боље, мотивисати га да унапреди своју професионалну вештину и пажњу, а
онда и још неки додаци ако успе да повећа квантитет своје производње. На
тај начин настаје тростепена надница, three rates system, коју је тако назвао
њен изумитељ Френк Б. Гилберт. Она се састоји од фиксне дневне наднице
(flat minimum rate), коју добијају сви радници у фабрици, просечне наднице
(middle rate), коју радник прима кад обави задатак у складу с добијеним
упутствима, и високе наднице (high rate), која се додељује онда кад је радник
обавио задатак у предвиђеном року и кад су његови производи беспрекорни.
Л. М. Гилбрет (кога треба разликовати од Ф. Б. Гилбрета) иде још даље кад
предвиђа и четврти степен резервисан за оне раднике који успеју да повећају
квантитет производа а истовремено поштују све захтеве у вези с прописаним
покретима, квалитетом и временом.48

2. Формуле премијске наднице
Модерне фабрике користе више система за обрачунавање надница који

су познати по именима својих изумитеља: Халси, Виланс, Роуан, Тејлор,
Емерсон итд. Циљеви су им заједнички: 1. да избегну „забушавање“ радника
које је последица просте наднице; 2. да превладају непријатељски однос
радника према интензивној производњи тако што ће им понудити део
додатног профита; 3. да различите награде на које је пристао власник фабрике
преточе у редовну надницу на коју радник има право. Очекивани резултат је
такође трострук: 1. власник фабрике жели смањење трошкова производње и
повећање чисте добити; радник жели да се цена његовог рада повећава бар у
мери у којој расту животни трошкови; потрошач, то јест друштво захтева
смањење продајне цене произведене робе. Поборници модерне наднице
сматрају да је она у стању да задовољи сва три чиниоца друштвеног напретка.

Модерна надница увек се састоји из једног фиксног дела (основна
надница) и променљивог дела (премија). Основна надница, која се готово увек
израчунава на основу времена проведеног у фабрици, обезбеђује раднику
минималан доходак, неопходан за његову личну егзистенцију и егзистенцију
његове породице. Сви изумитељи система сматрају да основна надница мора
бити већа од премије и израчуната према времену које је просечном раднику
потребно да је заради, а не према резултатима изузетних радника. 

48 L. M. Gilbreth, The Philosophy of Management, p. 300, 301.



Премија има безброј варијанти и израчунава се према резултату, то јест према
квантитету израђених или продатих производа, према времену проведеном
на раду, према квалитету направљених предмета, или према уштеди
сировина и алата, или пак према напретку оствареном захваљујући пажњи
радника, његовом инвентивном духу и његовој општој марљивости која
повећава успешност предузећа.

§ 1. Премије засноване на резултату. – Све наднице с премијама
заснованим на резултату подразумевају да је – на основу претходног искуства
или научног прорачуна – утврђено време које је потребно за обављање
одређеног посла. Радник се награђује према уштеди времена. Али уместо да
добије награду за целокупну уштеду времена, као кад је реч о надници по
комаду, радник прима награду само за 50% или мање уштеђеног времена. Тај
процент увек остаје исти (као у Халсијевом систему) или се смањује (Роуанов
систем) у мери у којој се смањује време утрошено на обављање задатка. Из
тога следи да радник не добија једнаку надокнаду за све јединице производа
које је произвео својим радом. Међутим, захваљујући прецизно израчунатим
и постепено растућим тарифама, он унапред зна колико ће примити, а
захваљујући „непроменљивом уговору“, зна да ће се висина његове наднице
смањити или „окрњити“. Послодавац, са своје стране, не мора да страхује да
ће превисоке наднице „појести“ његов профит, не мора да прибегава честом
смањивању тарифа и не излаже се опасности принудне хиперпродукције.

То је заједничка особина свих система обрачунавања наднице заснованих
на премијском награђивању резултата. Они се разликују у погледу
стабилности висине премије и времена потребног да се премија заради. На
тај начин можемо их јасније разврстати и испитати. Заправо Халсијев,
Вилансов и Роуанов систем утврђују износ премије само на основу количине
произведених предмета која премашује основни минимум, а висина премије
се не мења (Халси) или опада (Роуан). Напротив, у другим системима,
Тејлоровом, Гантовом или Емерсоновом, где начин награђивања иначе има
другоразредни значај, време прописано за обављање одређеног задатка има
главну улогу: оно омогућује премију и на основу њега се обрачунава износ
премије. Прва три система су старија и знатно сличнија рудиментарној
надници која се обрачунава по времену или резултату и, као ни она, не
узимају у обзир индивидуалне способности радника, не проучавају техничку
природу радних задатака и не баве се физиолошким и психолошким условима
рада. Тејлоров систем узима у обзир неке од тих елемената и зато је реално
напреднији од три претходна система. Њега ће пак усавршити и
„хуманизовати“ Гантов и Емерсонов систем.49
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Сада је лако направити преглед неколико најважнијих система
обрачунавања премијске наднице, и то логичким редом, који је истовремено
и историјски, дакле оним редом којим су настали и почели да се примењују.

а) Халсијев систем и Вилансов систем. – Први поступак за стимулисање
радничке активности премијском надницом увео је 1891. године у компанију
Rand Drill (Шербрук, Канада) амерички инжењер Ф. А. Халси. Тај систем
претпоставља пре свега основну надницу за одређену производњу, која се
такође зове основна. Када премаши ту производњу или када брже обави
додељени задатак, радник добија премију за сваки предмет који је произвео
изнад основне производње или за сваки уштеђени сат. Узмимо следећи
пример. Један ковач плаћен је 10 франака на дан да на ковачкој преси
произведе најмање 200 завртња. Тих првих 200 комада плаћени су по цени
од пет франака за 100 завртња. Ако радник произведе више, завртњи који
премаше задатих 200 комада неће бити плаћени по цени од пет франака за
100 комада, већ по другој цени – на пример, два франка за 100 завртња. У
Халсијевом систему, премија је једнака утврђеном делу основне цене. Она
ретко достиже половину основне цене; најчешће износи од 30% до 40%.50

Поступак сличан Халсијевом систему уведен је у исто време у погоне за
производњу машина Виланса и Робинсона, у Рагбију и Темз Дитону. Он
много личи на претходни систем, а назван је по Вилансу. Поврх утврђене
наднице, он радницима нуди премију која је увек једнака половини основне
цене обрачунате по времену или укупном производу. Ако радник произведе
више од количине која му је плаћена основном надницом, за тај вишак
зарађује половину онога што би зарадио да је плаћен по комаду. Тако се добит
која произлази из вишка производње дели на једнаке делове између власника
фабрике и радника. Да се вратимо нашем примеру: радник који добија 10
франака за првих 200 завртња, добиће 15 франака за 400 завртња (10 франака
основне наднице и пет франака премије), уместо 20 франака, колико би добио
да ради за просту надницу по комаду. Када се надница обрачунава по
времену, сваки уштеђени сат плаћен је упола мање од редовног сата
производње. Први уштеђени сат плаћа се једнако као и последњи, то јест
висина премије се не мења.

Фиксни износ премије заједничка је особина Халсијевог и Вилансовог
система. Они се слажу и у томе да основна надница увек мора бити већа од
премије. Наиме, ако је основно радно време кратко, а премија висока, радник

46 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

50 „Општеузевши“, пише Халси у једном извештају, „рекао бих да је, захваљујући овом
систему, производња у просеку повећана за 25% до 35%, а сразмерна премија била је
таква да  је повећање радничке наднице било мање од половине уштеде компаније“.
D. Schloss, Modes, p. 94-97. – Тај систем успешно је коришћен у француској фабрици
оружја и бицикала у Сент Етјену.



који располаже просечном вештином никад неће добити премију и мораће
да се задовољи основном надницом. Напротив, вешт и брз радник зарадиће
тако велику премију да ће у неком тренутку послодавац морати да смањи њен
износ. Непогодности би дакле биле исте као и кад је реч о надници по комаду.
Радник би постао свестан да му се не допушта да повећа своју надницу.
Упркос тој мери опреза, пракса је показала, у Америци као и у Енглеској, у
Француској као и у Немачкој, да и системи с фиксном премијом омогућују
раднику да заради премију која је знатно већа од његове основне наднице,
што приморава послодавца да смањи цену рада и раскине уговор.51

б) Роуанов систем. – Главна замерка и Халсијевом и Вилансовом систему
јесте то што превише награђују додатни труд, а премало основни. У систему
Џ. Роуана цена рада се бесконачно смањује у мери у којој се производња
повећава. Основна надница повећава се сразмерно времену које је радник
уштедео у односу на основно време. Висина премије смањује се с растом
брзине рада. Радник је добро награђен за основни труд, али га врло ниска
премија одвраћа од тога да се труди више. Заправо, ако су првих 200 завртња
плаћени 10 франака (основна надница), следећих 200 завртња, који су
двоструко брже произведени, плаћени су двоструко мање, то јест 5 франака;
али ако радник произведе 600 завртња, вишак од 400 биће му плаћен три пута
мање, тј. 1 франак и 64 сантима уместо 5 франака (по комаду) или 2 франка
и 50 сантима (Вилансов систем) и радник ће добити 16 франака и 50 сантима
уместо 30 франака (тарифа по комаду) или 20 франака (Вилансова тарифа).

На основу овог примера могли бисмо рећи да је радник неправедно
кажњен зато што је много радио и да послодавац од њега краде у директној
сразмери с његовом активношћу. Међутим, та неправда је привидна и
тренутна. Видели смо да проста надница по комаду води честим великим
смањењима цене рада и да ће радник на крају за свој превелики труд бити
кажњен незапосленошћу. Ипак, све зависи од основне наднице или основног
времена. Ако је основно време врло кратко и добро награђено, сваки радник
може да заради премију. С друге стране, профит власника фабрике састоји
се само од уштеде на општим трошковима. То је уочио г. Раул Леноар из
Опште конфедерације рада, некадашњи секретар Металуршког савеза.
Уштеда на времену од 30% доноси раднику (плаћеном 2 франка на сат) 42
франка, а власнику фабрике само 18 франака на дан. Неправедност Роуановог
система појављује се кад радник ради веома брзо и кад уштеда у времену
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порасте до 80%. Онда исти радник заради бонус од 32 франка, док послодавац
заради 120 франака. Ови бројеви показују да тај систем добро награђује прве
сате труда, али веома мало последње.52 Нормална уштеда у времену, међутим,
не износи 80% предвиђеног времена. Уштеда од 40% доноси раднику 48
франака, а послодавцу 32; при уштеди од 50% они деле добит, као у
Вилансовом систему.

Предност Роуановог система је, дакле, то што подстиче радника на
производњу, а задржава смањења каква подразумева надница обрачуната по
комаду и обезбеђује раднику раст наднице по математичкој прогресији. За
просечну активност радник ће добити минималну накнаду и биће подстакнут
да се надмеће и да ради брже; истовремено, услови почетног уговора биће
очувани. Власници фабрика такође имају користи јер се рад обавља брже,
општи трошкови се смањују, а однос с радницима уређен је математичком
табелом. Штавише, овај систем наводи власника фабрике да мења алат, што
радницима омогућује да повећају производњу и да добију велики део зараде
од повећане производње. Радник се прилично добро прилагођава том начину
награђивања који се може лако разумети и који има ту добру особину да га
опомиње да ограничи прекомеран труд јер се материјална корист коју њим
стиче смањује.

Роуанов систем има врло широку примену у Сједињеним Државама,
Енглеској и Француској, а касније ћемо видети како се он примењује и какви
су му резултати са становишта приноса. Рећи ћемо одмах да Роуанов систем
представља напредак у односу на просту надницу према резултату (по комаду
или радном задатку) јер чини некорисним смањење тарифа. Он на тај начин
омогућује да се утврди фиксни уговор, без обзира на број произведених
комада, и труд који радник улаже да би повећао своју производњу. Али то је
у исти мах и његов недостатак. Одвећ крут, он уопште не води рачуна о
индивидуалној природи радника и не проучава довољно технику рада. Са
овим системом познато нам је просечно време које је потребно за обављање
једног радног задатка, али не и минимално време. Штавише, овај систем, као
и два претходна, не одговара на питање о утврђивању наднице, како фиксног
тако и премијског дела. О висини наднице и даље одлучује само власник
фабрике. Оно што радник види, што пре свега разуме, јесте то да ће
послодавац с њим делити резултат његовог додатног труда, да ће чак узети
његов већи део, али да му неће ни на памет пасти да с њим подели чисту
добит коју доноси смањење општих трошкова.
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Његов анимозитет остаје, дакле, исти као и кад је реч о простој надници
обрачунатој на основу производње. Тејлоров, као и Гантијев и Емерсонов
систем, усавршили су награђивање тако што су покушали да смање самовољу
у одређивању висине надница и да наднице учине егзактнијим, а можда и
хуманијим.53

в) Тејлоров систем. – Славни амерички инжењер Фредерик Винслоу
Тејлор (1856–1915) није придавао велики значај начину награђивања рада.
Он је чак изричито рекао да његов систем индустријске организације може
да се прилагоди сваком начину награђивања. Тејлор сматра да је најважније
омогућити висок принос укупном организацијом рада и научним
проучавањем кретања током обављања сваког задатка (motion study),
усавршавањем алата, припремањем и професионалном селекцијом радника
– а све су то средства за стимулисање ревности и интелигенције радника који
тежи већој заради. Пре него што утврди надницу, по резултату, времену или
премијску, управа мора да утврди минимално време, неопходно типично
време за обављање рада помоћу типичних машина у типичној фабрици. То
чини научну организацију индустрије, чијим основним принципима ћемо се
бавити касније (у петом поглављу). Систем обрачунавања и исплаћивања
наднице који носи Тејлорово име претпоставља, дакле, целу једну модерну
организацију, у којој се врши селекција радника, у којој су кретања радника
предвиђена, у којој радник мора бити кадар да у одређеном времену обави
минимални задатак ако жели да ради у фабрици. Висина надокнаде утврђује
се научном методом и пружа озбиљне гаранције и раднику и послодавцу. Зато
сматрамо да је овај систем теоријски супериоран како у односу на Халсијев
тако и у односу на Роуанов систем, који остављају много простора
самовољи.54

Најважнији елемент овог система је утврђивање радних задатака
научном анализом рада. У претходним системима просечно време или
просечни задатак, који су служили као основа за обрачун премије, утврђивани
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вредан од ранијих система“. (J.-M. Lahy, Le système Taylor, Masson, Paris, 1916, p. 82)



су на примеру просечног радника који ради с просечном ревношћу. Радник
добија премију само ако обави свој задатак у краћем времену или ако обави
већи рад у просечном времену, а премија је сразмерна уштеди или вишку
производа. Тејлоров систем, напротив, полази од минималног времена за које
најспретнији радник, који ради у најбољим условима и улаже највећи могући
труд, обави цео задатак. Ако радник обави свој задатак у тим условима,
његова надница биће већа за барем 30% од наднице по комаду коју примају
други радници у региону. Али премија радника не сме да премаши 60% зато
што ће онда „многи међу њима почети да раде нередовно и постати
необуздани и расипни“.55 Да би успешно подстакла вољу за рад и марљивост,
премија увек мора да буде прилично висока и морају је добијати најбољи
радници. Онима који не успеју да у целости изврше задатак надница ће се
смањити испод уобичајене наднице по комаду или ће чак бити отпуштени.
Радници, дакле, немају избора: или ће радити највише што могу или ће отићи
из фабрике. Систем отворено иде у прилог вештим радницима и кажњава
неспособне. Можемо рећи да Тејлоров систем омогућује интелигентном и
енергичном појединцу да сопственом заслугом ступи у елиту своје професије
и да ту остане захваљујући истрајном труду. Али из истог разлога Тејлору се
може приговорити да од радника захтева исцрпљујући рад, да адекватно
награђује само изузетне раднике и да води, као што каже сам Тејлор,
отпуштању „свих оних који падну испод извесног просека и који ће бити
замењени новим брижљиво одабраним радницима“.56 У другом делу
видећемо предности и недостатке Тејлоровог система са физиолошког и
психолошког становишта, а овде ћемо испитати праву природу његове методе
награђивања.

Најпре, а) нема никакве сумње да Тејлор одлучно запоставља потпро -
сечне раднике: он предлаже да се они не запошљавају или да се отпусте кад
се утврди стање ствари. Поред тога, очигледно је б) да добро награђује
вештог, искусног и интелигентног радника. Сви они који у целости обаве
задатак у предвиђеном времену добијају премију која је за барем 30%–40%
виша од уобичајене наднице по комаду. Остали, в) који не постигну нормалан
учинак, не добијају никакву премију и плаћени су мање него да су ангажовани
по комаду. За разлику од претходних система г) Тејлоров систем не награђује
сразмерно раднике који премаше норму. Изнад максимума, који се сматра
нормом, прогресија је успорена да би се радници одвратили од превеликог
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напрезања и пребацивања норме. – Карактеристична особина Тејлоровог
система је, дакле, нагли скок зараде када радник достигне унапред утврђену
производњу. За сваки мањи учинак, он губи не само разлику у односу на цену
по комаду, већ му се одбија и цена сваког комада који није успео да произведе.
Тако замишљен, Тејлоров систем је суров и неправедан јер уопште не води
рачуна о труду радника који се веома приближи норми или бар премаши 50%
максималне производње.57 Тејлорови следбеници настојали су да унесу
измене у његов систем обрачуна надница, то јест да га учине еластичнијим,
праведнијим и рационалнијим. Пошто тих следбеника има много,
поменућемо само оне који су успели да наметну сопствену методу
награђивања.

г) Гантов систем и Емерсонов систем. – Прави диференцијални
прогресивни систем први пут је применио Х. Лоренс Гант, један од
Тејлорових најугледнијих ученика и сарадника, у истој фабрици Bethlehem
Steel Co. у којој је Тејлор испробао свој систем индустријске организације.
Гантов систем представља значајан напредак у односу на Тејлорову методу
јер омогућује раднику да буде плаћен по комаду и да добије премију чак и
ако не постигне да обави цео задатак, по времену, са одговарајућом
минималном надницом или премијски ако испуни максималан задатак или га
премаши. То је оно што Американци називају triple wage, тројна надница.
Овај систем личи на Тејлоров по томе што и он веома добро награђује
радника који у датом времену обави цео задатак (100%), елиминише раднике
чији је учинак испод просека и слабо награђује оне који премаше постављену
норму. Разликује се, међутим, по томе што се овде уводи прогресивна
премија за оне који изврше 63 1/2% максималног задатка и што предвиђа
плаћање на дан за све оне који испуне мање од 63 1/2% максимума.

У Гантовом систему постоји континуирана прогресија која нагло расте
само кад се плаћа максималан задатак и која оправдава његово име:
прогресивни диференцијални систем; зато ћемо тако називати само тај
систем. Укратко ћемо рећи како овај систем успева да оствари уштеду:

а) Радник може да буде плаћен на дан или на сат ако обави мање од 63
1/2% посла који је дефинисан као целокупан задатак; б) он добија
прогресивно растућу надницу која увећава основну надницу према броју
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утврдио ту прогресију, па она има еластичност каква недостаје „диференцијалном
систему“ који је сажето изложио г. Шарпентје. Имајмо на уму да је сам Тејлор тако
назвао сопствени систем. Cf. P. Charpentier, Organisation industrielle, p. 157, 158.



произведених комада којима је премашио 63 1/2% и приближио се довршењу
задатка; в) ако успе да обави цео задатак, његова премија нагло скаче и
повећава му дневницу за 33%; г) ако радник премаши задатак, дневница ће
му и даље расти, али успорено како не би био мотивисан да се изнурује и
тиме нашкоди сопственом здрављу и општој способности.

Гантов систем, дакле, претпоставља минимални задатак, који је услов
да радник остане у фабрици и који му гарантује просечан животни стандард,
и максимални или тачније нормални задатак, који му омогућује завидну
зараду, чак већу од наднице по комаду, и пружа му осећање сигурности и
праведне награде.58

Други начин обрачунавања тарифа, веома сличан Гантовом, смислио је
г. Харингтон Емерсон и дао му своје име. Као и у Гантовом систему, радник
треба да обави одређени задатак у предвиђеном времену. Они који у том
времену обаве задатак добијају знатну премију. Али за разлику од Гантовог
система, где се радник који не оствари нормалан учинак плаћа по комаду,
Емерсонов систем додељује мање премије раднику ком је мало недостајало
да у потпуности оствари предвиђени задатак. Да би се обрачун
поједноставио, премије се исплаћују на сваких петнаест дана или једном
месечно, а не сваког дана.59

И Гантов и Емерсонов систем лако се примењују, посебно у фабрикама
где је усвојена научна организација коју је препоручио Тејлор. Радници се
увежбавају и обучавају за све појединости задатка који треба да обављају.
Као и Тејлоров, овај систем подразумева неке организационе трошкове који
у другим системима не постоје. Али прошло је време кад је послодавцу
надница била довољан мамац да наведе радника на интензивну производњу
не водећи рачуна о томе да општи животни услови радника морају бити такви
да му омогуће дуготрајну активност. Системи награђивања немају ни
апсолутну ни природну вредност и њихов успех зависи од укупне
организације фабрике, од појединаца на које се примењују и од способности
система да се прилагоди потребама радника и производње.60
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58 Ш. Сестр објашњава тај систем помоћу једног графикона, на који овде упућујемо (Ch.

Cestre, op. cit., p. 48).
59 Доктрину Х. Емерсона види у његова два најважнија рада: H. Emerson, The Efficiency и The

Twelve Principles of Efficiency, New York, 1910.
60 О Тејлоровом, Гантовом, Емерсоновом и другим системима види горе наведене

Тејлорове, Гантове и друге радове. Види и: Ch. Cestre, Production industrielle; P.
Charpentier, op. cit., p. 156-159; Lahy, op. cit., p. 77-93; Izart, Méthodes modernes de paiement
des salaires, у издању Mois scientifique; Види и: Izart, Méthodes économique d’organisation
dans les usines, Dunod et Pinat, 1918, p. 150-154; L. Danty-Lafrance, Comment etablir les
salaire du demain (посебно за Роуанов систем); R. Humery и A. Julot, La question du juste
salaire, Payot, 1920. (oсновe практичне примене Роуановог система у свакој индустрији).



д) Премије за запослене и надзорнике. – Када разматрамо награђивање
по учинку, у ту категорију морамо уврстити разне начине обрачунавања
наднице који не могу бити изражени научним тарифама које смо овде
покушали да анализирамо. Ти системи често су затворени унутар
математичких формула које се мењају од једног посла до другог и које овде
нисмо желели да прикажемо. Чини нам се да су различити системи довољно
разумљиви када их испитујемо један за другим, логичким редом. Као и сам
индустријски живот, они непрестано постају све сложенији и еластичнији,
сваки исправља недостатке претходног, а циљ је увек исти: стимулисати
радника модерне фабрике прилазећи му све ближе и позивајући се на сва
његова својства активног човека који тежи за успехом, угледом и
напредовањем. 

Чим покушамо да применимо те формуле на све гране економске
активности, искрсавају две тешкоће. С једне стране, индустријска фабрика
је само део те активности; затим, учинак ни у ком случају није само ствар
квантитета, тежине и броја. Анализирани системи могу служити награђивању
и подстицању радника, али шта да чинимо да бисмо добили бољи принос у
другим областима које подразумевају рад за надницу, на пример у трговини
и у јавној и приватној администрацији? Поред тога, постоје ли стимуланси
који су прилагођени вишим надницама као што су наднице пословођа? На
крају, који подстицаји се користе за поправљање квалитета производа?

Описани системи награђивања могу се применити само на индустријске
послове, док су све друге економске активности морале да траже посебна
средства за стимулисање ревности и пажње својих запослених. Истини за
вољу, у већини тих активности задржане су првобитне методе награђивања.
Запослени су плаћени по јединици времена или им се обрачунава проста
надница по учинку. Тако су плаћени продавци, разне врсте службеника,
трговачки путници, пакери, докери, итд. Зарада им се обрачунава по дану или
месецу, или по превезеном или упакованом комаду или као процент од
продаје. Ни највећа радња не може да предвиди минималну и максималну
продају, брзину којом ће посао расти итд. То исто важи за банке, извозна или
комисиона предузећа, као и за продавце прехрамбених производа.

Тај начин награђивања рада има исте недостатке као надница по комаду.
Продавац жури да заврши с купцем и понекад то чини грубо или пак напушта
купца који се предомишља да би услужио другог. Најчешће, међутим,
продавац задржава следећег купца да га не би препустио колеги. Рад се
обавља брзо и лоше или пак добро али сувише споро. Тако видимо како се у
свим делатностима уводе премије и натпремије на основу личних заслуга, које
се додају на плату или уобичајени процент. Тако се награђују и општа култура
радника (extra knowledge), прилаз муштерији и препоручивање робе, добар
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углед који радник ужива међу колегама и бившим послодавцима,
професионално умеће итд.61

Иако надница постаје све индивидуалнија, у великој фабрици радник
није остављен сам са својим послом. Како се индустрија буде усавршавала,
како се буде све више заснивала на науци, улога надзорника ће расти и са
сваким техничким напретком постајати све важнија. Радници се у све већој
мери специјализују, строго се прилагођавају свом задатку и растерећени су
од свих помоћних послова који им сметају да остваре пуну производњу и да
искористе све своје снаге и квалитете. Неквалификовани радници,
магационери и друге врсте помоћника припремају све што је раднику
потребно за његов посао. Али све те радње оживљава, координира и усклађује
један централни орган. То је пословођа. Резултат рада његових подређених у
великој мери зависи од његове ревности. Касније ћемо испитати улогу
надзорника у организацији рада (други део, шесто поглавље) и његов
морални утицај на активност радника (трећи део, девето поглавље). Овде
ћемо видети како се они награђују.

Послодавци сматрају да на посебан начин треба награђивати пословође,
надзорнике и све врсте кадровских службеника, чија се надлежност утврђује
упоредо са специјализацијом радника и машина. Некада је пословођа био
плаћан по времену (на дан или на сат), а тако је и данас у великом броју
фабрика, у складу са својим општим особинама према процени послодавца,
а није се водило рачуна о приносу његових подређених. Али показало се да
таква пракса није најбоља. У фабрикама организованим у складу с научним
методама пословођа добија процент од надница или премија које зараде
његови подређени. То изгледа природно, једноставно и правично. Али такав
начин обрачунавања садржи многе тешкоће јер стварни и непосредни принос
радника није ни довољан ни довољно егзактан показатељ ревности
надзорника и квалитета њихове контроле. У обзир се морају узети и друга
мерила и други елементи процењивања.

Пошто пословођа сам утврђује износ наднице на основу сопствене
процене квалитета произведених предмета, он ће бити у искушењу да
подстиче квантитет и да зажмури на несавршен рад ако његова зарада буде
зависила од износа надница и премија подређених. Уместо да у свим
околностима настоји да рад што мање кошта, он је мотивисан да повећа
нормални трошак производње или производа. То је уочено у Енглеској
средином деведесетих година прошлог века. Директори једног великог
предузећа видели су да је, због свега што смо навели, „боље награђивати
вредност надзорника премијом која је по својој природи различита од
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61 О даљим поделама надница, види L. M. Gilbreth, Psychology of Management, p. 288. Види
и: Walter Dill Scott, The Increasing of Human Efficiency in Business, Macmillan, New York, p.
156, 157 ff.



радничке“.62 У сваком случају, никако не би требало користити само један
начин награђивања за надзорнике, чије су улоге веома различите. Ако се
надзорникова надница обрачунава као процент од премија које добијају
радници, виши инспектор који контролише рад целог особља, па и
надзорника, не би смео да буде награђен на исти начин. Он ће готово увек
добијати одређен део од нето профита свог одељења или целог предузећа.
(Тај начин награђивања се посебно користи у Вилансовом систему.)

Исти начин обрачунавања наднице може се користити за пословође који
управљају посебним радовима, где је задатак довољно различит па се лако
могу израчунати општи трошкови, наднице и профити. – Тамо где је рачун
сувише компликован, надзорници ће бити награђивани по броју пријављених
недостатака или по броју подређених радника који добијају премију.63 – Ређе
и само у мање значајним предузећима пословође и надзорници плаћени су
делом укупног профита или промета предузећа.

У модерној индустрији, где је рад пословођа веома специјализован, њихова
ревност обично се стимулише премијама утврђеним на основу квалитета радне
снаге и општег функционисања предузећа. Све важнији елемент у обрачуну
њихове зараде је организација. Пословође запошљавају и надгледају раднике,
помажу им и обучавају их; они непосредно управљају њиховим радом, по потреби
одређују како ће се користити машине и алат и контролишу њихово одржавање;
они процењују квалитет произведених предмета, обезбеђују снабдевање
сировинама и помоћним материјалима, строго бдију над одвијањем операција,
одржавају дисциплину у погону – једном речју, на разне начине управљају радом
у фабрици и организују га. Успех предузећа у великој мери зависи од њихове
преданости и посвећености послу. Они ће с тим у складу бити награђени. Уколико
не постоје деоничарство и удео у добити, они ће добијати, поред редовних
примања, премије сразмерне постојаности особља, броју уочених грешака,
општем квалитету организације за коју су одговорни, ретком искрсавању
непредвиђених тешкоћа с материјалом или радницима, тачности својих
подређених, редовности одржавања и функционисања машина, количини
уштеђених сировина, итд. ... На тај начин њихова улога је постала пресудна за
добро функционисање организоване индустрије.

ђ) Премије за квалитет. – Квалитет производа често има кључни значај,
као на пример у индустрији луксузних предмета. Да би добили довршеније
предмете, без видљивих или прикривених недостатака, послодавци уводе
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62 Упореди пример наведен у: Schloss, Report on Gain Sharing (1896), p. 73.
63 Скренућемо пажњу на један необичан систем награђивања службеника и пословођа:

енглески good fellowship. Фабрика је подељена на професионалне јединице и групе људи
који у њима раде. Службеници воде књиговодство за сваку групу и сачињавају месечни
извештај о укупној заради групе. Премија за службенике и пословође те групе
обрачунава се као процент надница које су тог месеца примили радници. – Schloss,
Report on Gain Sharing, p. 73. – О шефовима одељења у једној великој париској радњи,
види: R. Saint-Paul, Les primes à la prod. et à l’écon., Rousseau, Paris, 1910, p. 99-108.



премије. Кројачи, модисткиње, златари, обућари итд. установљују мање или
више тачно обрачунате награде да би подстакли раднике да раде савесније и
пажљивије. Пошто је немогуће строго мерити квалитет сваког радника и
сваког предмета, послодавац обично обећа радницима да ће добити додатак
на плату ако брижљиво обаве посао.64 Висину додатка утврдиће послодавац
по завршетку рада или чак много касније.

Постоји један врло делотворан начин да се постигне добар квалитет:
поред додатка за добар рад, установљује се и одбитак за рђав рад. Ово
средство су током рата испробали власници железара у Изеру. Када их је о
томе испитивао државни подсекретаријат за артиљерију и муницију,
индустријалци су изјавили да су задовољни својом иницијативом.65

Тај обичај је уочен у Сједињеним Државама већ крајем 19. века, али досад
није откривена строго научна метода за награђивање квалитета производа. Не
треба, међутим, заборавити да Тејлоров систем и системи који су из њега
проистекли захтевају производе прописаног квалитета, који се сматра нормом.
Али те методе могу се применити само у крупној индустрији, а знамо да серијска
производња нема ничег заједничког са занатском и уметничком. У занату који
изискује уметничку дораду и даље су на снази првобитне методе награђивања.
То је само по себи разумљиво. Нови начини награђивања постали су нужни
управо у великим фабрикама, где радник не ужива у свом послу. Напротив, кад
је реч о занатима и уметничким пословима, ту радници још воле свој посао и
њихова пажња, очи и прсти не морају се подстицати вештачким стимулансима.66

§ 2. Премије за уштеду. – Послодавци могу од својих радника захтевати
предузимљивост не само зато да би повећали њихову продуктивност и квалитет
производа већ да би смањили опште трошкове предузећа (уштеда сировина,
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64 Упореди, на пример, ситуацију у компанији Thames Ironwork and Shipbuilding која је
описана у: Schloss, Report on Gain Sharing (1986), p. 69.

65 „Допуштамо 5% шкарта у производњи. Сваки процент изнад те основе одбија се од
процента предвиђеног за премије. Сваки процент испод те основе удвостручује се и
додаје проценту премије.“
1. пример: Премија за производњу: 28%. Прoцент: шкарта 3%. Додатак на премију (5%
- 3%) x 2= 4. Коначна премија: 28%  + 4% = 32%. – 2. пример: Премија за производњу:
28%. Процент шкарта: 7%. Одбитак који се одузима од премије: 7% – 5% = 2%. Коначна
премија: 28% - 2% = 26%. – Bulletin des usines de guerre, 1916, no 22, p. 175-176. – О овим
премијама види и A. Leisse, Le travail au point de vue scientifique, industriel et sociale,
Guillaumin, Paris, 1899, p. 340.

66 Ш. Сестр наводи да је видео веома домишљату и делотворну примену премије за квалитет
у луксузној фабрици папира  Денисон, у Фрамингему (у Масачусетсу), где се производе
етикете, јеловници, календари, кутије за бомбоне, итд. Нажалост, нису описане
појединости организације. Али он ипак признаје да је тешко наћи мерило које би било
применљиво а не би остављало „превелику маргину за сасвим личну процену
надзорника“. Ch. Cestre, op. cit., p. 51.



боље коришћење нуспроизвода, рационалнији поступци израде).67 Мада питање
радне снаге има главно место у модерној индустрији и мада радничке плате
чине главни део трошкова производње, сировине и основна средства (машине)
такође имају прворазредан значај за обрачунавање цене, а тиме и за општу
добробит. Пошто је производња преображавање сировина у произведене и
употребљиве предмете, важно је произвести више робе уз што мањи утрошак
материје, било сировина или полупроизвода, било вуне или ткачких машина.
Са друштвеног становишта, као и с посебног становишта послодавца, потребно
је у највећој могућој мери смањити нерационално коришћење сировина,
расипање угља и електричне енергије и настојати да се машине и алатке што
мање кваре и ломе.

Све док економско и професионално образовање и морал не буду
управљали људима и спречавали их да уништавају корисне предмете чија је
производња изискивала много труда, награђивању припада задатак да избегне
губитке ослањајући се на лични интерес људи, и послодаваца и радника.
Непосредна индивидуална корист мора да подстакне пажњу човека који ради
за добит другог човека, а у извесној мери и друштва. Иако је инспирација чисто
егоистична, премије на основу уштеде су веома важне за општу добробит и
њихов значај ће расти с напредовањем свести и знања. Варварин расипа, а
цивилизован човек штедљиво користи сваку ствар, било да је његова или туђа.
Навика штедње треба да буде вештачки подстицана међу онима који за тим не
осећају потребу. Сада ћемо укратко испитати улогу различитих премија. Узгред,
чини нам се да награда за уштеду остварену у производњи може служити као
прелаз у шири систем радничке партиципације у добити предузећа и у
управљању предузећем.

Најтипичнији примери премија на основу уштеде су они из железничких
предузећа и фабрика с парним машинама. Возачи и механичари добијају
премије засноване на уштеди угља и уља. Просечна, нормална потрошња
утврђује се разматрањем многих елемената и ако механичар оствари уштеду
мада је обавио свој посао на задати начин и у захтеваним условима, он добија
премију. Она се обично дели између механичара и возача у размери 3 : 1.

Треба додати да системи премијског награђивања на основу уштеде постају
све компликованији, као и сви други премијски системи, пошто је материјал који
се користи крајње сложен, а трошење машина врло неравномерно и мења се с
годишњим добом. Уз то, више није довољно утврдити број изгорелих килограма
угља. Било да је реч о оваквим или онаквим возачима или о електричним

Oптимални принос оД раДничког раДа 57

67 П. Пезе сматра да се то не може очекивати од радника. Он ипак наводи један охрабрујући
пример из компаније Hydraulic Pressed Steel, из Кливленда (у Охају), где је установљен
систем удела у добити, заснован пре свега на таквом размишљању. Cf. Pierre Pezeu, Les
hommes qu’il nou faut pour organiser la production, Payot,  Paris, 1921, p. 213.



централама, данас се радије прибегава систематичној контроли загревања. Једнако
се настоји да се радников напор учини опипљив њему самом, и то на једноставан
и континуиран начин: одређеном начину рада одговара одређени резултат. Радник
може да се усавршава ако му је познат прецизно дефинисан однос између рада и
остварене добити. Мерни инструменти показују возачу тај однос и омогућују му
да се труди да постигне максималан ефекат уз минималан напор. Штавише, да
би се изазвало надметање међу радницима, сваког дана се објављују постигнути
резултати и премије остварене претходног дана. Између осталог, то олакшава
непосредну дискусију и могуће оспоравање.68

Премије се исто тако додељују радницима који количину отпада смање на
најмању меру; те премије се примењују пре свега у делатностима у којима се
користе скупи материјали. Тиме се постиже да искоришћеност сировине порасте
са 90% на 96% или 98%. Премије расту од 3,5% за 95% искоришћености до 35,5%
за 98% искоришћености сировине.

Пошто је добро коришћење машина такође веома важно, радници се подстичу
да брижљиво одржавају своје апарате, да их на време подмазују и да затраже
поправку чим примете и најмањи недостатак. Зато чистачи машина и алата,
посебно у железници где несреће имају веома тешке последице, добијају малу
своту за сваки точак на ком открију напрслину. Радници бивају награђени и када
открију недостатак у конструкцији машине или несавршеност материјала.69 У
ратним фабрикама, раднику је давана премија од 5 сантима за сваку откривену
непожељну шупљину у металном одливку. Из истог разлога награђује се радник
који укаже на несавршеност неке алатке или машине и понуди иновацију или идеју
од које ће фабрика имати користи. То је пракса чувених „сандучића за писма“,
која је веома распрострањена у Сједињеним Државама.70

Видимо да надница постаје све већа и да њен обрачун тежи да узме у
обзир све особине које чине доброг радника. Укупна производња сматра се
резултантом његових личних способности и повећава се с њиховим растом.
Зато се модерна надница разгранава увећавањем броја премија и свих врста
подстицаја. По нашем мишљењу та разноврсност форми награђивања може
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68 Grospaud, „Primes aux ouvriers sur les économie du charbon dans une centrale électrique“,
Revue géneral de l’électricité, 11. јануар 1919. – Види занимљиву студију W. E. Caseya и E.
Webera о компанији Denver Tramway, објављену у  Electric Railway Journal од 8. фебруара
1919.  У фабрикама те компаније додељивање премија повећало је месечну надницу у
просеку за 35 долара по човеку. Поред тога, специфична потрошња угља смањена je у
просеку за 1,133 кг, што је донело уштеду од 150.000 долара годишње.

69 Види, на пример, у: A. Liesse, Le travail au point de vue scientifique..., p. 341; Statistique des
grèves pour 1906, p. 467; Schloss, Les modes de rémunération, p. 90, 91.

70 У Француској се ређе срећу премије за инвентивност радника. Ш. Жид каже да је од
француских радника, посебно од механичара, чуо следеће: када имају идеју како би
се нека алатка могла усавршити, радије ће то прећутати него омогућити послодавцу
или пословођи да остваре профит. Cf. Charles Gide, Les institutions de progrès social, Sirey,
Paris, 1920.



се објаснити пре свега разноврсношћу самих људи: једни су способни да
произведу много, али занемарују квалитет производа – њих треба подстицати
у супротном смеру; други су врло педантни и не успевају да зараде пристојну
плату – треба наградити њихов квалитет и истовремено им показати како да
повећају квантитет; трећи производе добро, али расипају сировине и ломе
алат – њих треба подстаћи да штеде.

У модерној производњи видимо редовност и дисциплину какве су биле
непознате у доба пре крупне индустрије. Модерни радник ради мање од
својих претходника, али је његов рад интензивнији, методичнији и редовнији.
А данашња индустријска организација почива управо на тој унутрашњој
дисциплини фабрике, на реду који влада у фабрици, на тачности радника, па
чак и на њиховом добром понашању изван погона. У том смислу, друштвени
живот продире у производњу баш као што индустријски рад и дисциплина
коју он подразумева шире свој утицај на чисто друштвене односе међу
људима. Зато нам неће бити необично то што научна организација захтева да
се радници проучавају као појединци, да свако од њих поседује свој досије
са свим напоменама које се на њега односе. На тај начин се уочава који
радници долазе на посао на време и остају до краја радног дана.71 Исти
смисао имају казне за раднике који касне. (Тако добијена свота најчешће се
ставља у заједничку радничку касу, као у једној фабрици мантила коју смо
посетили.)

Посебну премију добијају радници који се више година задрже у истој
фабрици: то је премија за верност предузећу. Да би подстакао раднике да се
дуже задрже у његовој фабрици, послодавац им на крају сваке године
исплаћује одређену премију по броју радних дана који су провели у његовој
фабрици. Особље фабрике мантила коју смо посетили подељено је у више
група: група оснивача (две године рада у фабрици), група учесника (шест
месеци) и обични радници. Група оснивача добија 500 франака годишње и
камату од 4% на ту своту; група учесника добија 200 франака и камату.

§ 3. Покретна лествица. – Одемо ли корак даље, наилазимо на систем
награђивања који већ излази из граница обичне наднице, али који још није
удео у добити или деоничарство. Говорићемо о различитим облицима
покретне лествице. Тај начин награђивања досад је примењиван само у
рударству, посебно у рудницима угља. Али не видимо зашто он не би могао
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71 Нека француска предузећа, као награду за тачност, нуде чашу шампањца сваком рад -
нику који на време дође на посао. Exposition universelle de 1900, Обласни одбор Марне,
стр. 25. – Америчка конфекцијска компанија Joseph and Feiss Clothcraft Works (из
Кливленда у Охају) даје 50 центи (пола долара) дневно сваком раднику који дође тачно
на време.



бити једнако успешно примењен у транспорту, трговачкој морнарици,
памучној индустрији, крупној металургији, нафтној индустрији итд.72

Кад се примењује покретна лествица, награђивање остаје у сталном и
једнообразном односу са ценом производа. Тарифе се утврђују за одређено
време, на основу општих трошкова и продаје у региону током претходна два-
-три месеца. У одређеном тренутку власници заједно с радничким
представницима поново одлучују о ценама, а наднице, у зависности од
одлуке, остају исте или се мењају. Покретна лествица може се, дакле,
дефинисати као начин награђивања у ком се наднице заснивају на нормалним
ценама, па расту или се смањују у складу са сваким договореним растом или
падом тих цена. У већини случајева покретна лествица је под контролом
заједничког савета (joint council) или одбора за наднице (wage board), који се
повремено позива да регулише наднице у некој индустријској грани или некој
фабрици, на државном или локалном нивоу, и да одреди висину наднице у
складу с флуктуацијама у цени робе.73 Рекло би се да на тај начин радници
добијају озбиљно јемство да ће њихов рад бити праведно награђен. Поред
тога, присталице покретне лествице сматрају да тај начин награђивања
спречава сукобе између радника и послодаваца. Пре свега, кажу они, наднице
се утврђују аутоматски, а смањења или повећања су постепена и изазивају
најмање трвења међу заинтересованим странама. Тако се обезбеђују и
стабилност надница и стабилност производње, што омогућује да се мирно
управља предузећем, без непрестаног страха од могућег штрајка. Додаћемо
и то да покретна лествица ствара осећање да постоји заједнички интерес
послодаваца и њихових радника, бар кад је реч о цени рада.74

Пре него што испитамо вредност овако дефинисане покретне лествице
у пракси и различитих система премијског награђивања рада, поменућемо
још један, врло нов начин награђивања. Реч је о систему који је предложио
Пристмaн после штрајкова енглеских рудара из 1920. године. Да би се решила
криза која је готово изазвала револуцију, кренуло се у потрагу за системом
награђивања који би, с једне стране, испунио захтев рудара за повећањем
надница а, с друге стране, деловао би као аутоматски подстицај на
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72 Покретна лествица постоји у рудницима угља у Сент Луису од 1896. године. Уговорено је
да радници добијају „као повећање наднице, у мери у којој се повећава цена угља,
половину тог повећања према покретној лествици на којој минимум означава актуелна
цена“. Statistique des grèves pour 1896, p. 194. – Види и: J. E. C. Munro, „Les éch. mob.
des salaires en Anglettere“, Rev. d’éc. pol., 1891, p. 327.

73 О стању крајем 19. века види примере из индустрије гвожђа у Енглеској: J. Drage, The
Labour Problem, p. 74, 75, London, 1896. – Види и: O. v. Zwiedeneck, Lohnpolitik und
Lohntheorie,  Leipzig, 1900,  p. 231

74 Cf. J. Drage, op. cit., p. 76-77.



производњу. Споразум који је склопљен између Асоцијације рудара и
Федерације рудара и који је требало да послужи као основа за један закон,
очигледно је био инспирисан Пристмaновим системом, чији је основни
принцип следећи: извесном нивоу производње, који се сматра нормалним,
одговара једна врста наднице, а то је углавном синдикална тарифа која је
уобичајена у региону. Када се тај ниво производње премаши (а други услови
се не промене), наднице се аутоматски повећавају у истој сразмери за све
особље.75 Видимо да је Пристмaнов систем једна врста покретне лествице,
али са утврђеним нивоом испод ког надница не може да се смањује. 

3. Практична вредност модерне наднице
Покушали смо да прикажемо логичним редом основна гранања модерне

наднице и да опишемо теоријску економију неких система обрачунавања
надница. Претходно излагање је, у извесном смислу, историја модерне
наднице зато што смо поштовали временски редослед којим су се смењивали
разни системи. Међутим, потребе које су их изазвале тако су сложене да сви
ти системи могу с добрим разлогом постојати и данас: готово сви су одлични,
сваки за одређену индустријску грану. Зато би било немогуће пратити њихову
примену у разним индустријским предузећима широм света. Једна статистика
предузећа која користе Роуанов систем не би значила ништа ако не бисмо
могли да упоредо покажемо значај других система, а посебно разлоге због
којих се, у одређеним околностима, једном систему даје предност над
другима.

Много је поучније испитати како су разне системе награђивања
прихватали радници, како су ти системи утицали на продуктивност, у којој
мери су њима биле задовољне две заинтересоване стране индустријског света
и које су путеве утрли другим системима награђивања и новим стимулансима
за радничку активност. То ћемо видети у последњем делу овог поглавља.

§ 1. Осећања радника и послодаваца. – 1. Послодавци очекују од модерне
наднице: повећање производње постигнуто истрајним трудом радника; смањење
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75 Према извештају који је о том питању поднео сер Самјуел Верниг у Високом савету за
производњу, не само што је производња порасла већ је и опала потреба за
надзорницима, развијен је дух узајамног поверења, смањена је завист и повећане су
наднице. Г. Аскит је, са своје стране, одмах похвалио цео подухват. Сер Л. Вортинг
Еванс је чак рекао да је Пристменов систем бољи од удела у добити зато што се ревизије
надница – нека врста расподеле добити – обављају чешће и зато што тај систем
„директно подстиче радника на производњу“. – Bulletin de l’Association française pour la
lutte contre le chômage et pour l’organisation du marché du travail, no 46, фебруар 1921. Види
и: dr W. Wollbrecht, „Utopische und mögliche gleitende Skalen“, Soz. Praxis, 1922, no 20.



трошкова производње постигнуто смањивањем општих трошкова и трошка радне
снаге по свакој јединици производа; редовнију производњу, без честих потреса
какви су штрајкови и неслагање с радницима. – Теоријски, премијске наднице
требало би да у свим тим тачкама задовоље жеље индустријалаца. Подстичући
радника на интензивну и редовну производњу, модерна надница аутоматски
повећава количину произведене робе, смањује трошкове производње за сваки
предмет јер се он производи брже и уз већу уштеду сировина и алата. Посебне
премије подстакле су раднике да побољшају квалитет рада, да буду тачни и
постојани на свом послу. Неке друге премије подстичу индивидуалну иницијативу
радника и наводе га да размишља о бољем коришћењу алата, чиме се повећава
општи учинак рада.

Премије су и у пракси показале велику вредност. Послодавци су увек
награђивали раднике за осведочену ревност како би их подстакли да раде више
и боље. Али модерна надница коју смо описали није старија од тридесет година.
Почевши од Америке, разни системи премијског награђивања ширили су се по
целом свету и често попримали различите облике прилагођавајући се разним
срединама. То не значи да премије нису додељиване пре 1890. године. Знамо да
је систем премија уведен у Крезоу већ 1852. и да је захваљујући томе
производња порасла са 18.306 тона у 1851. години на 24.000 тона у 1852, са
36.000 у 1857. на 42.000 у 1858. години. Пол Лероа-Болје наводи пример
директора фабрика Terre-Noire Еверта, који је 1858. године увео премијско
награђивање и подигао производњу с 13.000 тона у 1858. на 37.000 тона у 1868.
години; „тај напредак г. Еверт приписује искључиво систему плаћања радне
снаге који смо прихватили“.76

У међувремену су модерни системи почели помало да се примењују
свуда и давали су одличне резултате из перспективе приноса. Из историја
њиховог развоја у различитим земљама много бисмо научили, али ту историју
није лако пратити. Могли бисмо рећи да су у Француској највише
примењивани Халсијев и Роуанов систем, два најстарија и најједноставнија
система.77 Три позната система – Тејлоров, Гантов и Емерсонов –
претпостављају потпуно стандардизовану индустријску организацију и
примењују се само у Америци и Енглеској. Неке француске компаније које
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76 P. Leroy-Beaulieu, Question ouvrière, Paris, 1899, p. 180.
77 Г. Пјер Пезе каже да је примењивао Халсијев систем у грађевинским погонима којима је

управљао. „Изгледа“, каже он, „да је досад тај систем код нас дао најбоље резултате,
како са становишта индустрије тако и са становишта друштвеног живота.“  – Pierre
Pezeu, Les hommes qu’il nous faut, Payot, 1920, p. 218-219. – Вилансов систем користи се
у департману Лоаре, у неколико фабрика којима се добро управља, посебно у фабрици
оружја и бицикала у Сент-Етјену. Cf. F. Bayle, Les salaires ouvrièrs, p. 4. – О Роуановом
систему у Француској види чланак у Information ouvr., no 86, 5. јануар 1919, p. 3: „У
Француској се много расправља  о Роуановом систему и он се већ неко време прилично
често примењује.“



су увеле Тејлоров систем у своје фабрике (Рено, Берлије, Ситроен итд.) тек
делимично примењују Тејлоров систем надница.78

2. Радницима модерна надница доноси више неспорних предности. Пре
свега, она у раднику развија склоност према интензивном раду. Пошто је
суштински циљ модерне наднице да посебном наградом подстакне радника
на то да уложи целокупан труд за који је способан, она савршено погодује
организацији рада и за њу садржи само предности. Потреба за
понижавајућим надзором пословођа, који је био неопходан у условима
плаћања радника по времену, сада је ишчезла јер је радник аутоматски
стимулисан слободном игром разних премија. Појединац који је био плаћен
да тера раднике као стадо сада има нову улогу. Његов задатак је да буде на
располагању радницима како би им омогућио бољи учинак, како би их водио,
како би им олакшао почетак рада, како би надгледао стање алата и машина и
уштедео раднику време и непотребно замарање.

Пошто је надгледање једнако специјализовано као и рад и пошто постаје
све методичније, радници су захваћени зупчаницима интензивне производње
који их вуку и усклађују њихове напоре. Канцеларија за припреме,
административно особље погона, систем индивидуалних досијеа, мерење
кретања хронометром, као и прецизно израчунавање утрошка угља и моторне
енергије – све то делује на радника и претвара га у малог инжењера опијеног
напором и пасионираног за свој циљ – добро обављен посао.79

Поред тога, захваљујући модерној надници искорењено је систематско
беспосличење. Видели смо да радник који ради по комаду прибегава тој
стратегији, на мање или више отворен начин, како би умањио вероватноћу
да цена комада буде „скресана“: он намерно ограничава свој учинак. Радници
који су плаћени по јединици времена одмарају се док раде да би што дуже
одлагали страшну претњу незапослености. Премијска надница отклања
потребу за таквим успоравањима и застојима. Основно правило свих
модерних система је да успостављени стандард мора остати нетакнут.
Заштићен од те опасности, радник може да пусти на вољу својој
предузимљивости и енергији, да добије добру плати и побољша свој животни
стандард. Такав радник не може се плашити незапослености, посебно у
поратним временима, кад све треба поново изградити и кад треба економично
управљати расположивом радном снагом. (Ако незапосленост и даље постоји,
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78 На платном списку који нам је послала фабрика аутомобила Ситроен постоји рубрика
„премије“, али она није попуњена; бројеви су уписани само у рубрике „сати“ и „додатни
сати“. У тој компанији, као и у неким другим, премије на основу уштеде чешће се
примењују него премије на основу производње.

79 О специјализованим „организаторима производње“, особинама које они морају да имају
и о њиховој улози, види Ch. Cestre, op. cit., p. 54-64. и шесто поглавље ове књиге.



упркос свему, разлози за то немају везе са системима награђивања, па ни са
општим методама организације.)

На крају, с модерном надницом радник је господар свог приноса. Он зна
да ће његова зарада расти сразмерно повећању његовог укупног труда, и
стопа по којој ће расти унапред му је позната. Некад је радник који се
изнуривао чинио услугу пре свега свом пословођи, чији је доходак зависио
од обима производње његових подређених. Данас се та врста награђивања
пословођа ређе налази. Рад је постао научно мерљива величина и принос
сваког радника се прецизно израчунава. Стручњаци за индустријску психо -
логију траже да радник сваког дана из сата у сат добија обавештење о износу
своје зараде. „На тај начин“, каже Л. М. Гилбрет, „радник је не само
растерећен од размишљања о томе колико је зарадио већ је и изнова
подстакнут да се труди како би остварио зараду коју очекује.“80

Руководећи се истим циљем, стручњаци сматрају да надницу треба
исплаћивати на крају радног дана или радне недеље. Модерне фабрике воде
рачуна о заради сваког радника и проучавају њен раст у настојању да објасне
изостанак или губитак премије (loss of bonus) како би раднику пружили највеће
гаранције. Сама чињеница да се испитују број зарађених премија и њихово
повећање или смањење има добар утицај на радника: кад види да се управа бави
његовим приносом, он почиње још више да се интересује за премију, пажљивије
посматра сопствене покрете, упоређује своје дневнице, па чак и сатнице, и тако
повећава своју зараду. Управо због тога научна организација препоручује
изучавање покрета и утврђивање временске норме. На тај начин сваки радник зна
шта је идеална производња којој може мерљиво да се приближава, са извесношћу
да ће све више зарађивати. Отклањајући непредвидљивост и самовољу, модерна
организација ставља судбину и благостање радника у његове руке.

§ 2. Недостаци модерне наднице. – Све оно што је претходно речено не
значи да је модерна надница потпун и беспрекоран скуп стимуланса. Наше
испитивање је показало да послодавци могу бити потпуно задовољни тим
прилагодљивим и поузданим начинима обрачунавања зараде својих радника.
Ниједан од анализираних система не садржи никакав ризик за послодавца;
сви они, мање или више издашно, надокнађују раднику његов труд, али се
уопште не баве профитом капиталисте. Сваки предвиђа да наднице расту с
повећањем индивидуалне производње. Штавише, с применом покретне
лествице, радници уживају добит од повећања цена у својој грани индустрије.
Дакле, није необично што су разне системе премијског награђивања
смислили инжењери или послодавци, и што послодавци нису упутили
ниједну замерку њиховим принципима, па чак ни појединостима. Сваки

64 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

80 L. M. Gilbreth, The Psychology of Management, p. 283, 284.



описани систем има своје поборнике у редовима послодаваца. Сваки се
прилагођава оној индустријској делатности у којој је његова примена
најпогоднија. Халсијев систем и Вилансов систем устукнули су пред
Роуановим зато што овај боље одговара оним индустријским делатностима
које су напустиле рутину али још нису тејлоризоване, и зато што по њему
премија стално опада. Тамо где је примењена нова метода, обично је усвојен
Тејлоров систем, ублажен Гантовим или Емерсоновим.81

Теоретичари који се баве тим системима из перспективе послодаваца
немају за њих ни речи критике, и то је разумљиво. Пре свега, модерне методе
досад нису упражњаване и људска досетљивост још није нашла начин да им
доскочи и да их учини неделотворним. С друге стране, фабрике које су их
усвојиле углавном су предузећа која су дуговечна, стабилна и угледна,
њихови радници и инжењери су добро плаћени, услови рада су повољни за
радну снагу, трошкови производње су мањи него другде захваљујући
стандардизацији алата и серијској производњи. Мање компаније не усуђују
се да уведу модерну надницу јер нису у стању да спроведу све организационе
и административне мере које је морају пратити. Оне се држе старих метода
награђивања које подразумевају извесне премије, награде и казне свих врста,
неки вид партиципације, мање или више развијен итд. Укратко, премијске
наднице уживају велики теоријски углед. Примењују их само велике
компаније (највише у Америци), док их власници малих предузећа сматрају
компликованим а њихово увођење тешким.

Али с других страна критике не мањкају. Износили су их непристрасни
економисти као што су Шлос и Дрејџ (у Енглеској), Брентано, Бернхард и
Фон Цвидинек (у Немачкој), Џон Лич и Џ. Р. Комонс (у Сједињеним
Државама).82 У Француској су о модерној надници расправљали пре свега
поборници Тејлоровог система, а критичке примедбе налазимо само у
изванредном делу г. Лаија Тејлоров систем. У Курсу политичке економије и
Институцијама друштвеног напретка г. Жид само укратко наводи уштеде
од различитих система не улазећи у дубље испитивање.

У овом поглављу нећемо приказати методичну критику модерног начина
награђивања. Цело излагање које следи има намеру да покаже да тај облик
награђивања, без других мера, није довољан да подстакне модерног радника
на активност. Да би се обезбедило рационално функционисање индустрије,
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81 О Јорковом систему, види наведено дело г. Бејла: F. Bayle, Les salaires ouvrières et la richesse
nationale.

82 D. Schloss, Les modes de rémunération, Paris, 1902; J. Drage, The Labour Problem, London,
1896; Lujo Brentano, Die Arbaiteinstellungen und Forbildung des Arbeitsvertrag, u  Schriften
D, Vereins fur Sozialpolitik, t. XLV; E. Bernstein, „Das Prämiensystem und die Arbeiter“, Soz.
Monatsh, 1902; Ludwig Bernhard, Hadbuch der Löhnungsmethoden, Leipzig, 1906; J. R.
Commons, Industrial Good Will, New York, 1919. 



потребан је цео низ физиолошких, психолошких и моралних услова. Управо
ти различити аспекти овог проблема чине две трећине ове студије;
награђивање је само прва трећина, додуше суштинска. Зато ће се овде наћи
само резиме критика које се могу очекивати.

Модерна надница има исти недостатак као плаћање по комаду. Наиме, и
она подстиче радника на исцрпљујући напор. Послодавац даје раднику
премију за успешно обављен рад. Али то није све: премија је увек мања од
вредности вишка производње. Од радника се систематски краде по унапред
утврђеном плану с којим се он, додуше сагласио, али то крађу не чини мање
стварном. Поред тога, у пракси радник никад није сигуран, упркос
најзваничнијим обећањима управе, да постотак надокнаде неће бити
смањен. Пошто је обећањем премије навео раднике да производе највише
што могу и пошто је на тај начин сазнао колико брзо они могу да раде,
послодавац ће, уколико не смањи надницу, отпустити све оне који раде
спорије.83 С научном организацијом веома брзо се утврђује „брзина“ једног
радника и онда је његова судбина запечаћена. Реч је, заправо, о томе да се
произведе много, да се премаши просек и да се добије што више предмета
чија је цена производње минимална. Као у издаваштву, први примерци
коштају веома много, последњи готово ништа. Модерна надница омогућује
и подстиче ту јефтину производњу, најчешће по цену здравља радника.

Штавише, утврђивање висине надница готово увек је арбитрарно.
Послодавац ограничава фиксну надницу, он одређује висину премија које се
исплаћују по учинку, он одређује награду за уштеду, за прецизност, за
верност предузећу. Сви приговори надници по учинку могу се упутити и
модерним системима, па чак постају и тежи због начина на који се
обрачунавају премије у Роуановом систему. Чак и за покретну лествицу, где
би наднице морале аутоматски да расту, Дрејџ каже да варијације не могу
бити довољно брзе да би радник у потпуности уживао бенефиције нових
цена. Уз то, чак и у том систему „радници заправо препуштају послодавцу
да им одреди надницу пошто немају право да учествују у одређивању цене
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83 Види примере у:  Evidence before Labour Commission, gr. C, vol. 1, p. 39. Види и Yorkshire
Factory Times од 8. новембра 1895. – Тејлор ће праксу неких енглеских послодаваца

преточити у правило. Он је установио минимум производње који радник мора да

достигне ако не жели да буде аутоматски отпуштен. Тек у наше време, и то врло ретко,

управа се бави губитком радничког бонуса и тражи узроке у манама организације.



производа“.84 Модерни послодавац није се добровољно одрекао суштинског
закона индустрије: смањити трошак производње почев од цене рада.

Сама по себи, модерна надница несумњиво је напредак у техници
награђивања и веома моћан подстицај који способном и снажном раднику
омогућује да побољша свој положај. Њене мане су то што немилосрдно
одбацује слабе, наводи све раднике на изнуривање и држи их подаље од било
каквог утицаја на утврђивање цене и поделу добити. Мора се отићи неколико
корака даље да би се нашли корективи за недостатке модерне наднице. Први
корак чине удео у добити и радничко деоничарство. Други – и даље у сфери
награђивања – јесте потпун систем додатака на надницу.

Oптимални принос оД раДничког раДа 67

84 J. Drage, The Labour Problem,  London, 1896, p. 76-77.



ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ

УДЕО РАДНИКА У ДОБИТИ И
КАПИТАЛУ

Начини плаћања радничког радa које смо досад описали имају у очима
радника један велики недостатак: све реалне добити од производње
резервисане су за индустријалце. Баш као ни основни начин награђивања, ни
мoдерна надница не излази из поља чистог и једноставног надничарског
односа. Иако се радним уговором регулишу односи између заинтересованих
страна, ауторитет послодавца у управљању предузећем остаје несмањен, а
његов профит остаје нетакнут. Такво стање међу радницима изазива
притајено непријатељство које се манифестује као упорно неповерење, па
чак, кад неправда постане одвећ сурова, и као отворени рат. Синдикати
узимају на себе задатак да радницима објасне како стоје ствари: да они
добијају само минимум неопходан за голу егзистенцију док огромни вишак
њихове производње себично и неправедно присвајају послодавци. Са
ширењем деловања професионалних синдиката, таква уверења се учвршћују
и постају семе раздора и све огорченије класне борбе.

Управо зато да би се у извесној мери осигурали од сталног револта – који
несумњиво утиче на продуктивност радника – неки послодавци су одлучили
да направе уступке, то јест да један део нето добити уступе радницима или
да им поделе известан број деоница предузећа. Та два нова облика
награђивања, позната под именом партиципација (или удео у добити) и
радничко деоничарство могу се сматрати корективом или корективима
система надница. Они имају двоструки задатак да помире раднике с
постојећом организацијом производње и да их подстакну на рад.

Неки аутори су у партиципацији, а посебно у радничком деоничарству,
видели корак ка дефинитивном укидању надничарења. Чињеница је да су у
почетку те две реформе имале за циљ да потпуно замене друге начине
награђивања. Човекољубиви или „напредни“ послодавци, посебно у
Немачкој, применили су нови систем са идејом да тако реше социјално
питање. Међутим, малобројни послодавци који су усвојили тај начин плаћања
често у њему виде погодно средство за подстицање радника на интензивнију
производњу, па чак и за извлачење додатне добити из њиховог рада. По



некима од њих радник мора не само да заради добит у којој ће имати удела
већ и да обезбеди вишак профита послодавцу који је био тако вешт да га
ангажује на тај начин.85 Радници на ту иницијативу нису реаговали с
одушевљењем. Њиховим непристајањем или непријатељским ставом може
се објаснити чињеница да су се многа предузећа која су увела реформу
вратила на обичан надничарски однос, као и чињеница да велика већина
предузећа не жели ни да испроба партиципацију.

1. Удео у добити
§ 1. Извори и почеци. – Французи и Енглези се отимају о част да је од

њих потекао први послодавац који је омогућио радницима да учествују у
добити. „Потпуно смо уверени“, рекао је г. А. Жибон на Конгресу научних
друштава 1890. године, „да би испитивање показало да је тај облик
организације типично француски, да он чини део наших индустријских
обичаја који сведоче о традицијама наше земље и да радници у њему налазе
свој интерес једнако као и послодавци.“86 Енглези, са своје стране, наводе
пример лорда Волскурта, који је 1832. године пристао да својим радницима
исплаћује део добити са имања поврх редовне наднице.87 Енглески лорд је,
међутим, био земљопоседник, а не индустријалац. Удео у добити први пут је
примењен у индустрији 1842. године88 и за то је ипак заслужан један Француз
– Леклер, власник молерског предузећа (данас компанија Redouli). На тај
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85 Један немачки индустријалац написао је рад о партиципацији: Heinrich Freese, Das
Farbrikäntenglück (срећа власника фабрика), Wilkens, Eisenbach, 1899. – У предавању
од 14. јуна 1920. сенатор Шарл Делонкл овако је конципирао своје излагање „Односи
капитала и рада“: „У име ваших дивиденди, у име ваше добити, у име социјалног мира
уведите партиципацију у своја предузећа да не бисмо морали да вам је наметнемо.“

86 A. Gibon, Des divers modes de rémuneration du travail, Guillaumin, Paris, 1890, p. 46.
87 Извештај  енглеског Министарства трговине за 1920. помера почетак партиципације у

Енглеској у 1829. годину. Види La Revue interne du travail, октобар 1921, p. 128.
88 Према г. Леону Поансару, Жан-Лик ле Гранд, оснивач једног великог индустријског

предузећа у Бан де ла Рошу (у Алзасу), Песталоцијев и Оберленов пријатељ, увео је
једну врсту партиципације на почетку 19. века, а компанија Seydoux, Siéber et Cie,
предионица у Катоу (на северу), примењивала је партиципацију од 1839. године. Види
Léon Poinsard, La guerre de classes peut-elle être évité et par quels moyens pratiques, Le Soudier,
Paris, 1898, треће издање. – Види у истој књизи (стр. 138-149) појединости о развоју
партиципације у Француској до 1894. године. Године 1842, Леклер у Паризу; 1843.
Ларош-Жубер, фабрика папира у Ангулему и Фамилистериј у Гизу; Железничка
компанија у Орлеану; 1847. компанија Штајнхел и Дитерлен у Ротоу (у Алзасу). Тај
покрет зауставила је револуција из 1848. године. Међутим, те исте године словоливница
Деберни и Пол Дипон у Паризу и Геден, банкар из Нима, уводе партиципацију. – Угледни
духови као што су Шарл Робер и А. де Курси постају неуморни пропагатори те идеје.



покушај подстакао га је економиста Фрежије, коме се пожалио на неслагање
с радницима.

Леклер је запошљавао триста радника које је плаћао по дану. Приметио
је следеће: када би убедио раднике да раде дуже и пажљивије, могао би –
захваљујући паметној штедњи сировина и бољем коришћењу алата – да им
исплаћује вишак бенефиција који би премашивао 75.000 франака годишње.
Кад је увео удео у добити, он је заправо желео да постигне двоструко већу
радну активност, пажљивије одржавање алата, уштеду сировина и пре
свега боље узајамно разумевање. Онда би могао да рачуна на раднике кад год
би му искрсао хитан посао или кад би запретила криза. Пошто је превладао
многе административне отпоре (нарочито чувени отпор полицијског
префекта), Леклер је најавио свом особљу да ће од 1. јануара 1842. године у
његове погоне бити уведен удео у добити. Годину дана касније, 12. фебруара
1843, предао је радницима 12.266 франака, то јест њихов удео у добити за ту
годину. Сетимо се да је Леклер предвидео вишак од 75.000 франака годишње.
Не знамо колики је заправо био остварени вишак и да ли је послодавац узео
део за себе.89

Систем се веома брзо раширио у Енглеској, Немачкој и Сједињеним
Државама. Најчувенији пример удела у добити у Енглеској је онај из
лондонске Гасне компаније.90 Пошто га је 1890. године увео г. Анејрен
Вилијамс, управник Јужне компаније, profit sharing (прост удео у добити)
давао је добре резултате од 1891. до 1893. године. Али управа је убрзо
увидела да та реформа није довољна и да радницима треба понудити copart-
nership (радничко деоничарство). После тих почетака број компанија које су
се одлучиле за profit sharing није много порастао ни у Енглеској ни у другим
земљама. Године 1885. било их је осам, 1890. било их је 78, а 31. октобра
1919. године 182 (око 250.000 заинтересованих особа). У детаљном извештају
Министарства рада у енглеском парламенту из 1920. године каже се да је, од

70 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

Године 1878. у Паризу је основано једно удружење (које су чинили искључиво
поборници партиципације међу послодавцима) чији је циљ био да подупире и развија
тај покрет. То удружење се зове Société pour l’étude pratique de la participation du
personnel dans les bénéfices, 20 rue Bergère, Paris. Оно и даље објављује свој билтен,
књиге, брошуре итд.

89 Нема добре историје партиципације у Француској. Аутори најкориснијих радова о томе
су E. Waxweiler, M. Vanlaer, P. Bureau, A. Payen, A. Trombert, Ibannez de Ibero, чије
наслове наводимо мало даље.

90 Први примери датирају из 1864. године, када је компанија Crossley and Sons, из
Халифакса, увела партиципацију. Године 1897. било је 170 предузећа која су следила
тај пример, а 73 су одустала после краће или дуже праксе. Види D. Schloss, Report on
Profit-Sharing за 1895. и касније информације које су се појавиле у листу Labour Gazette
од јула 1895, јула 1896. и јула 1897; види анализу књиге Report on Profit Sharing and
Labour Copartnership (1920), Revue intern. du travail, октобар 1921, p. 128-141.



1829. године, укупно 380 предузећа увело удео у добити. Међутим, двеста
предузећа је врло брзо одустало од тог начина награђивања радника. У
грађевини, од 14 предузећа истрајала су само три; у штампарству и
књиговеству 12 од 18; од 10 у индустрији дрвета само једно са 90 радника.
Једина индустријска грана у којој је тај систем био широко прихваћен била
је гасна индустрија: од 40 предузећа само четири су одустала. Година 1916.
донела је 49 нових покушаја, а 1920. нешто мање – 40. До јуна 1921. године
Министарство рада обавештено је о три нова предузећа. (Радничко део ни -
чарство не третира се засебно од партиципације.)91

У Сједињеним Државама многи индустријалци рано су у свој систем
награђивања увели удео у добити и били су задовољни оствареним
резултатима. Ипак, изгледа да у Америци не влада превелико одушевљење
за тај облик награђивања. Први пример налазимо око 1878. године
(Peacedeale Manufacturing Co.). Недостају прецизни детаљи о једном ранијем
примеру, фабрици стакла у Пенсилванији, где је партиципацију увео извесни
Галатин 1874. године. Године 1889. било је 37 таквих предузећа, а 1892, према
једној енглеској статистици, број компанија које су прихватиле нови систем
порастао је на 65, са укупно 12.000 радника. Отад се увођење партиципације
није убрзавало.92 Американци имају изражену склоност према премијском
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91 О историји, пракси и резултатима партиципације у Енглеској до краја XIX века види:
Schloss, Modes, од 18. до 21. поглавља, као и извештај Министарства трговине: Profit
Sharing Forms in England, in France, in United States of America, Eyre, London, 1891, vol. I
in-folio; види и значајно дело: Aneurin Williams, Co-Partnership and Profit Sharing,
Williams and Norgate, London, 1913. О партиципацији у првим годинама нашег века:
Sidney and Beatrice Webb, „Cooperative production and Profit-Sharing“ (11 историјских
и критичких текстова о производним друштвима и партиципацији), додатак у листу New
Stateman, 14. фебруар 1914. Најновије статистике о Великој Британији могу се наћи у
Званичном енглеском извештају за 1920, објављеном у Билтену француског
министарства рада (мај, јун и јул 1920) и у Rev. intern. du travail (октобар 1921). – Види
и следеће новије радове: A. V. Burritt, Profit Sharing: Its Principles and Practice, Harper,
London, 1918; C. R. Fay, Cooperation at Home and Abroad, Kings, London, 1920; L. S. Woolf,
Socialism and Cooperation, London, 1921.

92 Неки аутори сматрају да је први покушај партиципације у Сједињеним Државама био
онај који је замислио и успешно спроводио Хенри Л. Таун у компанији Yale & Towne.
План тог покушаја изложен је у документима A.S.M.A.-e, Paper no. 311, 1888. – Види
капиталну једнотомну књигу:  N. M. Gilman, Profit Sharing between Employer and Employee,
Boston, 1889. – О ситуацији у Сједињеним Државама види и наведени извештај
енглеског Министарства трговине из 1891. године, као и наведену студију: S. and B.
Webb, „Cooperative production...“. Савремене примере види у књизи: Ch. Cestre,
Production industrielle, Paris, 1921, p. 108, 219, 220, 281-283. Види и чланке потписане
иницијалима F. L. у Action Nationale, 25. април 1918, као и у Producteur, април-мај 1921,
p. 163-166 (о искуству председника Хардинга као власника штампарије у Мариону у
Охају). – A. W. Burritt..., Profit Sharing in United States, New York, 1918; W. R. Basset, When
the workmen help you manage, Century Co., New York, 1919.



плаћању, а његове нежељене ефекте коригују разним „додацима на надницу“
о којима ћемо говорити у следећем поглављу.

Немачка је показала највеће одушевљење за партиципацију, барем на
почетку тог покрета. Године 1867. један фабрикант из Берлина, г. Борхерт,
увео је тај систем награђивања у своје погоне, а по једној званичној
статистици из 1876, те године 34 пруске компаније исплаћују радницима удео
у добити; више од 400 других компанија исплаћују део добити вишем
особљу. Отад се удео у добити помало примењује свуда, с веома различитим
резултатима. Али изгледа да тај начин награђивања радника – готово увек
уведен на личну иницијативу индустријалаца – замењују бројне
административне мере којима се уводи и уређује обавезно социјално
осигурање, које апсорбује део добити и отежава примену партиципације.93

После Француске, Швајцарска има релативно највећи број примена
партиципације у индустрији. Од 1867. године успешно је примењује
двадесетак предузећа. Фабрика сапуна F. Steinfels из Цириха одустала је 1896.
године због „незадовољавајућих резултата“. Швајцарска је домовина
професора В. Бемерта и у тој земљи се увек водила интензивна пропаганда у
корист партиципације.94

Наравно, покушаја увођења партиципације било је и у Белгији, Италији,
Холандији, Аустроугарској, Данској, Русији, Бразилу. Али мало је примера у
тим земљама, а готово ниједан пре 1870; у нека предузећа партиципација је
уведена тек пре 20 година или касније. Статистика која је објединила податке
за 15 земаља, објављена у Bulletin de la participation aux benefices, показује
да је 1890. године број предузећа која примењују партиципацију порастао на
222, 1894. на 316, 1911. на 394.95
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93 Види појединости о примени партиципације у Немачкој: dr H. Frommer, Die Gewin -
nbeleiligung, Leipzig, 1886. – H. Freese, Die Gewinnbeleiligung der Angestellten, Gotha, 1903,
и чувено дело швајцарског професора Victora Böhmerta, La participation aux benefices en
Allemagne, en Autriche et en Suisse, trad. fr., Chaix, Paris, 1908.  Види и чланак г. Decresnea
у Rev. econ. polit. (1898, p. 235) о „искуству једног великог немачког индустријалца“, а о
неуспеху партиципације види чланак „Ein neues Fiasco der Gewinnbeiteiligungsidee“,
Deutsche Arbeitgeber Zeitung, 12. јун 1910. – Dr B. Goldschmidt, Gewinnbeleiligungder
Arbeiternehmer, C. Heymanns, Berlin, 1922.

94 Поред горе наведеног рада професора Böhmerta, види и његову „практичну студију“
Participation aux benefices, trad. Albert Trombert, за коју је предговор написао г. Charles
Robert, Chaix et Guillaumain, Paris, 1888.

95 Ево неколико бројева за главне земље:
1890.                             1894.                                1911.

Немачка 21 предузеће 24 предузећа 46 предузећа
Енглеска 49 предузећа 86 предузећа 77 предузећа
Француска 81 предузеће 121 предузеће 114 предузећа
Сједињене Државе 39 предузећа 37 предузећа 43 предузећа
Швајцарска 14 предузећа 17 предузећа 14 предузећа



Недостају новији подаци за ову групу земаља, али изгледа да је размера
остала иста.96

§ 2. Економске основе и циљ партиципације. – Замисао о уделу у
добити појавила се и почела да се примењује у 19. веку као одговор на једну
економску потребу и на посебно стање духа радничких маса. Нема сумње да
су неки индустријалци увели тај начин награђивања подстакнути филан -
тропским осећањима – свесни захтева правде и друштвене једнакости. Али
дубоки извор реформе је нада већине индустријалаца да ће помоћу ње
остваривати још већу добит: уштеду на машинама и сировинама, повећање
продуктивности радника а тиме и повећање нето профита који ће се – у
извесној мери – делити радницима. Дакле, идеја о партиципацији углавном
је поникла из „егоистичког мотива“. Током последњих двадесетак година
улаже се напор да се партиципацији обезбеди теоријски темељ, да се
дефинише њен правни карактер па чак и да јој се да законска форма, било
тако што ће се њена примена уредити прописима или тако што ће се учинити
обавезном. Видећемо у којој мери ће та реформа бити подупрта законом и у
којим земљама. А сада ћемо испитати њену економску природу, резултате
који се од ње очекују и форме које она поприма у пракси да би остварила свој
основни принцип.

Правно објашњење удела у добити излази из оквира ове студије. Разни
аутори на чија дела ћемо указати понудили су више тумачења и дефиниција.
Али овде се нећемо упуштати у дубљу расправу о тој теми.97 Довољно је рећи
да је партиципација слободан споразум између послодаваца и радника којим
се потврђује да ће ови други примити, по обављеном послу, део добити
предузећа поврх своје редовне наднице, а да немају обавезу да подносе
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Италију у овој статистици 1890. године представљају 4 предузећа, а 1894. двоструко
више: 8, али тим бројем није обухваћен велики број народних банака (150), које су
основане на истом принципу. То запажање односи се и на више стотина задружних
друштава у Француској која нису обухваћена наведеном статистиком. Поред тога, све
банке исплаћују својим запосленима на вишим положајима променљиве дивиденде и
тантијеме, у зависности од добити остварене у одређеној години.

96 Види Увод за Report on Profit Sharing and Copartnership за 1920; James A. Bowie, Sharing
Profits with Employeеs, Pitman, London, 1922.  

97 Види: Emile Waxweiler, La participation aux bénéfices, Rousseau, Paris, 1898, и од истог
аутора:  „L’analyse économique de la participation aux bénéfices“, Rev. d’écon. polit., 1898,
nos 3; 4, p. 183-201; 395-410; – Maurice Vanlaer, La participation aux bénéfices. Etude
théorique et pratique, Rousseau, Paris, 1898.  – A. Courtabel, La participation ou la justice
dans l’organisation du travail, Giard et Brière, Paris, 1898 ; – D. Schloss, op. cit. Modes de
rémuneration du travaile, поглавља XVII и XVIII, посебно стр. 224-228, Paris, 1902; A.
Trombert, La participation aux bénéfices. Guide pratique, Chaix-Alcan, Paris, 1912. (ново
издање); предговор: Paul Delombre; – Ibanez de Ibero, La participation aux bénéfices, Sirey,
Paris, 1914. 
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евентуалне губитке током обављања другог посла. Одмах ћемо прецизирати
да највећи поборници партиципације не сматрају да је она обична услуга коју
послодавац чини својим радницима. Али док неки тај начин плаћања сматрају
„чистом правдом која почива на начелу suum cuique“ (г. Куртарел), које не
наводи радника да повећава свој труд, други мисле да партиципација
подразумева да радник улаже више напора у очекивању посебне награде која
му је обећана поврх основне наднице. Први сматрају да надница није
довољна надокнада за целокупан радников труд и да партиципација треба да
је допуни. Други пак захтевају „надметање, пажњу, уштеду сировина,
повећање личног приноса“ како би се произвела нова добит чији ће један део
бити подељен радницима. Али мало је послодаваца а још мање теоретичара
који отворено признају ту концепцију.98

Из свих предложених дефиниција и свих прихваћених концепција следи то
да, са економског становишта, удео у добити треба да произведе двоструко
дејство: с једне стране, да повећа продуктивност радничког труда, да побољша
његов квалитет и смањи расипање сировина и средстава за рад; с друге стране, да
у великој мери смањи трошкове контроле пошто је надзирање радника готово
аутоматско и узајамно.99 Предност за послодавца је очигледна, али за раднике није.
Ако они пристану да обављају додатни рад и да с посебном пажњом обављају
уобичајене задатке, добит од тог повећаног труда неће припасти само њима.
Послодавац се неће задовољити одбијањем општих трошкова насталих
повећањем производње, већ ће половину створеног профита задржати за себе иако
готово није сарађивао у његовом стварању. Тиме се објашњава то што послодавци
немају ништа да приговоре новом начину награђивања док га радници готово
једнодушно одбацују. Утврђивање дела који ће бити подељен радницима
представља дилему из које се нико не може извући а да у исто време не изађе из
партиципације. Или ће се радници задовољити додатком чију је висину

98 Једну од најбољих дефиниција партиципације дао је г. Пол Деломбр, председник Друштва
за проучавање удела у добити. Његова дефиниција нам изгледа потпуна, тачна и
прецизна: „Удео у добити претпоставља, пре свега, нормалну надницу која се исплаћује
у целини. Партиципација није милостиња. Она има двоструки циљ: да обезбеди
надокнаду за ревносну сарадњу и да изазове или подстакне додатно коришћење
енергије и конкуренције за које се и додељује. Она није асоцијација. Она не повлачи
никакав ризик од губитка за учесника...“ Предговор наведеном делу г. Alberta
Tromberta, p. XI.

99 Енглески економиста Џ. С. Николсон формулише радничку партиципацију кратко и
одлучно: подстакнути уделом у добити, „радници морају сами да произведу додатну
добит која ће им бити подељена“. J. S. Nicholson,  Contemporary Review, јануар 1890, p.
69. – Ch. Gide иде још даље и додаје: „мало више од дела који им је подељен“. Instit. de
progrès social, Paris, 1921, p. 126.



својевољно одредила управа, као што прижељкују браниоци права послодаваца,
или ће постотак добити који је намењен радницима бити утврђен уговором који
подразумева право радника да расправљају о том износу и да контролишу
пословне књиге предузећа. У првом случају, у зависности од околности, реч је о
томе да послодавац радницима нешто поклања или да од њих нешто краде;100 у
другом је реч о мање или више потпуној радничкој контроли над управљањем
предузећем, и ту већ имамо радничко деоничарство или кооперацију, а не удео у
добити.

Сама по себи партиципација, дакле, не представља прецизан облик
награђивања нити прецизан облик организације рада. То је пре идеја, намера,
него прецизно одређена институција. У сваком случају, она не пружа довољно
јемство да може послужити као основа економских односа између два главна
чиниоца производње чији су интереси радикално супротстављени. У суштини,
тај систем се налази на пола пута између тачне надокнаде за радников труд и
самовољног одлучивања послодавца о износу надокнаде, које зависи од личног
темперамента. Тај двосмислени карактер извесно је омео наметање
партиципације као начина награђивања: радници су је дочекали с неповерењем,
а послодавци нису желели да се одрекну дела свог ауторитета. 

Мада уделу у добити недостаје правна и економска јасноћа, он у очима
својих иницијатора и присталица ипак има јасан циљ. Увођењем партици пације
у индустријска и трговинска предузећа они су пре свега желели да постигну
већу продуктивност рада, а затим и дух послушности и атмосферу слоге и
солидарности у погону. Видећемо у којој мери су ти различити циљеви
постигнути применом партиципације и колико је она успешна у улози
подстицаја.

О првом од та два питања – повећању продуктивности – већ смо
расправљали поводом просте наднице за производњу и премијске наднице.
Већ смо констатовали да модерне наднице имају веће амбиције и да на врло
прецизан начин награђују уштеду сировина, савесно одржавање машина и
алата, квалитет производа, па чак и редовност на послу и године проведене
у предузећу. Зар онда партиципација није постала излишна са увођењем
премија? – Резултати анкета у компанијама које примењују партиципацију
показују да радници не виде партиципацију онако како је виде неки од њених
иницијатора и да је сматрају обичним „вишком“.101 Међутим, модерна
премијска надница сигурно успешније подстиче радника на активност него
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100 Сећамо се одговора који је дао Роберт Овен, узорни филантроп, Џону Маршалу из
Лидса, кад је овај рекао да би његови радници, кад би пажљиво радили и избегавали
губитке, могли да му уштеде 100.000 франака годишње: „Па добро, зашто им не дате
50.000 франака да би тако радили? Ви бисте и даље добијали 50.000 франака
годишње.“

101 Види посебно ову анкету:  Ibanez de Ibero, La participation aux bénefices, Paris, p. 479.
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што то чини партиципација јер је њено дејство директније и брже. Уведена
касније од партиципације, модерна надница успела је да је замени у великом
броју предузећа. Видели смо компаније које напуштају партиципацију да би
усвојиле модерни систем организације, али не и оне које поступају супротно.
Партиципацију, пре свега, примењују млада предузећа и она која нису
способна да се модернизују. Како модерна надница изискује цео низ мера
чија је природа у већој мери техничка и административна, послодавци се
надају да ће помоћу партиципације моћи да остваре једнаке предности уз
мање трошкове, или бар да ће трошкове одузети од чисте добити. Поред тога,
она се примењује у свим професијама у којима неке надзорнике и запослене
није могуће стимулисати премијском надницом (продавнице, банке,
транспортна предузећа итд.). То је веома мало. Ако би им се додале потребне
гаранције, други начини награђивања рада били би, у најмању руку, једнако
успешни. Кад би његов циљ био само подстицање веће продуктивности, удео
у добити одавно би био одуван у прошлост и не бисмо га ни поставили изнад
модерне наднице на лествици система награђивања. Али једна друга вредност
даје нам право да га сврстамо међу средства која теже укидању надничарења.

Поред продуктивности, партиципација има и други и другачији циљ,
врло деликатан, којег нема у другим системима награђивања. Она у први план
ставља политички и морални карактер економских односа и отвара
перспективу друштвеног уређења друкчијег од оног чије су суштинске
карактеристике надничарење и класна борба. Партиципацији у њеном
првобитном стању извесно недостаје пожељан степен прецизности и она не
представља коначан однос између послодавца и радника; то је њена слабост.
Али њен основни принцип је јасан: она радника посматра као сарадника у
свему и за све. Уместо да га плаћа за овај или онај радни задатак, овај или
онај труд, она обухвата све различите аспекте радниковог рада, учинка и
понашања: више људи заједнички раде, деле одговорност за опште кретање
производње, а делиће и плодове. Коначна награда заснована је на разлици
између продајне цене и трошкова производње. Теоријски се ништа не би
могло приговорити: нема угњетавања, нема подвала, нема неправде.
Нажалост, у стварности радници нису сарадници; они се осећају као
надничари и непрестано пред собом виде непријатеља од ког се треба
бранити. Уз то, успех партиципациjе ће зависити од духа управљача и духа
који они подстакну у радницима. На крају се све своди на то да ли радници
имају поверења у обећања управе, да ли им завршни рачун изгледа
веродостојан и да ли се у довољној мери мире с тим да немају никаквих права
у домену контроле и управљања предузећем.102

102 О овом аспекту питања види мишљење г. Рожеа Бејнеа: Roger Beynet, De l’influence de la
participation aux bénéfices sur la production, la situation de l’ouvrier et les grèves, Larose et
Tenin, Paris, 1908.



2. Радничко деоничарство
Показало се да удео у добити није нарочито виталан јер није успео да

победи двоструки отпор – послодаваца и радника. Послодавци му пребацују
да је радницима дао оно што им не припада пошто је добит резултат
практичног духа и домишљатости послодаваца, а не заслуга радне снаге којој
је надница потпуна надокнада за рад. Не би требало да радници буду позвани
да учествују у профиту предузећа све док не пристану да учествују и у
његовим губицима. Што се пак тиче радника, они су досад у партиципацији
видели само једну институцију установљену с циљем да их наведе на нове
напоре чији ће производ узети послодавац или ће га у најбољем случају с
њим поделити под условом да га не поједу лоша управа или злонамерност.
Раднички синдикати одлучно су се супротставили „сарадњи“ са
израбљивачима која је увек отупљивала борбени дух радничке класе. Под
притиском тог отпора, примитивна партиципација, непрецизна, колебљива и
хибридна, али ипак прилично флексибилна, постепено је еволуирала и
преображавала се, најчешће у радничко деоничарство. То је својеврсно
правно удруживање послодавца и радника који међу собом деле деонице
предузећа, обојица примају дивиденде, сарађују у управљању и заједно сносе
евентуалне губитке, у зависности од количине деоница којом свако од њих
располаже. Иако не напушта принцип партиципације, деоничарство је
супериорно јер је одређеније и поузданије. Уз то, оно нуди већа јемства
заинтересованим странама, сузбија индивидуалну самовољу послодаваца и
раднике доводи у везу са одговорношћу за предузеће.103

§ 1. Правна природа деоничарства. – Посебну вредност радничком
деоничарству даје то што он није чисто филантропски аранжман. Радницима
је јасно саопштено да се од њих очекује да повећају добит предузећа тако
што ће постати његови деоничари, што ће се бити заинтересовани да оно
редовно и рационално функционише. Очекивани резултат је интензивирање
производње, нестајање или ублажавање сукоба између радника и послодавца,
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103 Овај нови начин награђивања смислили су Енглези и назвали га copartnership. Г. Ш. Жид
назвао га је, експлицитније, радничко деоничарство; тај термин је општеприхваћен у
Француској. Први пут је употребљен у његовом чланку за Revue d’économie politique од 1.
јануара 1910, затим у чланку: G. François „L’actionnariat ouvrier“, Monde économique од
28. маја 1910. Најбољи експозе на француском о деоничарству налази се у књизи:
Etienne Antonelli, Les actions de travail, Alcan, Paris, 1912. Види и ранији рад Жана
Гранијеа: Jean Granier, Les actions de travail, Sirey, Paris, 1910, као и тезe Пола Лесажа у:
Paul Lesage, L’actionnariat ouvrier, Rennes, 1912, Ернеста Бретона: Ernest Breton, Les
actions de travail, Rennes, 1919. и извештај Е. Фањоа: E. Fagnot, Participation ouvrier à la
gestion des entreprises, Paris, 1919.



и обезбеђивање сталне и посвећене радне снаге за предузеће. Интереси и
улоге су јасно дефинисани и свако зна шта треба да ради. И више од тога:
изгледа да пракса у великој мери оправдава теоријску дефиницију радничког
деоничарства. У посебним случајевима, кад искрсавају нове тешкоће, систем
се мења и прилагођава локалним и другим условима.

У Француској су радничко деоничарство најпре увела предузећа Ларош-
-Жубер и Годен, која су претходно примењивала просту партиципацију. У
првом су радници учествовали у добити пре готово осамдесет година (од
1843) а данас половину друштвеног капитала деле радници и бивши радници.
Мења се и Бон Марше (Bon marché): његови радници су постали сувласници
већег дела друштвеног капитала. То предузеће је у 1921. години удвостручило
свој капитал и све више настоји да постане капиталистичко друштво.
Холандска фабрика Ван Маркен претворила је своје раднике у деоничаре тако
што им је продавала деонице у малим траншама и нудила им исплату
дивиденде уз надницу. Тај пример су често подражавали француски
послодавци. Компанија Жапи и неке сличне њој нудиле су својим
вишегодишњим радницима „пакете деоница“ од 100 франака, који су им
давали право на фиксну камату од 4,5% и дивиденду једнаку оној коју
примају остали деоничари. Међутим, радници-деоничари нису имали право
да учествују на генералној скупштини компаније.

Знатно упечатљивије примере налазимо у Енглеској. Сетимо се оног из
фабрике сапуна у Порт Санлајту. Фабрику је 1886. године основао В. Левер,
који је одмах предложио својим радницима удео у добити. Тај систем је
усавршаван бројним институцијама послодаваца – између oсталог и чувеним
градом-баштом у Порт Санлајту – све до 1901, али је управа на крају морала
да установи право деоничарство да би својој делатности дала углед и сјај који
она ужива у свету. Треба приметити да су у овом случају послодавци
поступали по својој вољи, да је то био њихов избор. Примили су у
деоничарство запослене оба пола, старе најмање 25 година, који су бар пет
година радили у предузећу (око 100 радника). Током седам година деонице
су дељене арбитрарно. Тек 1908. године једна или више потврда о власништву
над деоницама додељене су сваком раднику или запосленом. Укупна вредност
подељених деоница износила је 500.000 фунти стерлинга, а номинална
вредност сваке потврде износила је једну фунту стерлинга. Да би се обични
деоничари разликовали од радника-деоничара, ови други нису добили право
на камату од 5% номиналне вредности својих деоница јер их нису платили
новцем као деоничари-капиталисти. Штавише, радник није власник деоница:
не може да их прода, заложи или уступи, већ само добија дивиденду. Не само
што се чин продаје сматра неважећим већ продавац одмах губи право на
деоницу коју је покушао да прода. На крају, радник не може измиривати
дугове потврдама о власништву над деоницама. У Енглеској се та врста
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деоничарства веома брзо ширила од почетка двадесетог века. Напоменули
смо да су 14 енглеских компанија с годишњим прометом од више стотина
милиона, које су претходно увеле просту партиципацију, касније прихватиле
деоничарство (између осталог велике лондонске гасне компаније). „Године
1913. сто десет хиљада радника били су носиоци деоница тих компанија.“104

Четири године касније 133 енглеске компаније су упражњавале copartnership.
Тај број је мањи од укупног броја (462) компанија које су покушале да уведу
партиципацију у раздобљу 1859–1913. године зато што су се неке од тих
компанија угасиле, а неке су се трансформисале. Али већина компанија које
су опстале практикује copartnership, а не више просту радничку парти -
ципацију. Од 43 компаније које су 1913. године увеле copartnership, пет је у
међувремену престало да постоји, али ниједна није обуставила
партиципацију.105

У Сједињеним Државама картел челика је за своје висококвалификоване
раднике, углавном Американце, увео деонице које произлазе из рада и доносе
носиоцима знатан приход (поврх високих надница). Компанија Procter &
Gamble (сапуни, Синсинати) увела је необичан систем куповине деоница
којим се подстиче штедња. Ако радник стави 5% своје наднице у
послодавачку касу, управа удвостручује његов улог на 10% наднице; друге
године на 11%, треће на 12%, и тако све до једанаесте године, када се дође на
20%. Тада радник постаје власник већег броја деоница предузећа, а додатак
од 20% исплаћује му се надаље у готовини. Ако радник напусти фабрику или
умре, деонице се враћају компанији а он или његови непосредни наследници
добијају надокнаду.106 У Сједињеним Државама нема много компанија које
су увеле copartnership (деоничарство). Американци се више баве органи -
зацијом рада, повећавањем његове продуктивности, стварањем „удобнијих“
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104 Упореди појединости у тези: E. Breton, Les actions du travail, p. 26, 27, 31, 33, Rennes, 1919.
– Види и неколико ранијих дела на енглеском: Aneurin Williams, Co-partnership and Profit-
Sharing, Williams and Norgate, London; – L. L. Price, Co-operation and Co-partnership, The
Nations Library, London, 1913;  C. Carpenter, Industrial Co-partnership, Co-partnership
Publishers, London, 1914; – Report on Profit-Sharing and Labour Co-Partnership in the United
Kingdom, Министарство рада, 1920.

105 На дан 30. јуна 1921. године 205 предузећа, са укупно 300.295 радника, примењивало
је радничко деоничарство и партиципацију, шест предузећа је организовало два
различита система, а два проучавају систем деоничарства. Види Informations quo ti -
diennes, B. I. T., 4. октобар 1921.

106 Cf. Ch. Cestre, Production industrielle..., p. 217, 218;  Industrial Government, New York, 1921.
Мексички Управни одбор за путеве и националну железницу одлучио је да уведе систем
удела у добити у корист железничких радника. Тај удео састојао се у расподели 20%
нето добити за фискалну 1922. годину. – У Аргентини фабрике Enrique C. Thompson пре
две године су почеле да деле 20% добити након исплате обичних дивиденди. Види Bullet.
du Musée social argentin, 15. децембар 1921. и Inform. sociales, 17. март 1922.



и здравијих радних услова него што се баве таквим комбинацијама за
подстицање радника јер верују да се на тај начин добит заправо удаљава од
дневне зараде. Радници који добро зарађују сматрају да сами треба да
управљају сопственим приходима; просечни радници и имигранти више воле
да добију надницу непосредно и одмах по обављеном послу. Штавише,
особље је мање постојано него у Европи и односи између послодаваца и
радника у тој космополитској мешавини нужно се у мањој мери заснивају на
поверењу него што је то случај у нашим европским градовима. Зато copart-
nership постоји готово само за пословође или само за америчке грађане.107

Различити наведени примери показују карактеристичне црте
деоничарства: 1. оно може лако да се прилагоди условима модерне индустрије
(велика експлоатација, анонимност, колективни карактер уживања или
поседовања деоница); 2. његова природа може бити различита у зависности
од тога да ли је произашло из партиципације или је настало куповином
деоница или пак њиховим бесплатним додељивањем, по вољи послодавца;
3. права на управљање предузећем која имају радници-деоничари су мања
или већа, у зависности од порекла њихових деоница; на крају, 4. деонице се
деле радницима индивидуално или колективно. Само ова последња тачка
захтева дуже излагање. Пошто желимо, пре свега, да проучимо последице
овог система награђивања на принос од радничког рада, јасно је да за нас то
питање има прворазредни значај. Важно је прецизирати и то да ли
деоничарство мора да се наметне законским мерама или треба да буде
препуштено приватној иницијативи.

§ 2. Индивидуалне или заједничке деонице. – Удео у добити
критиковали смо због његове непрецизности и угњетачког карактера: с једне
стране, радник никад не зна да ли ће на крају године нешто добити, а када
добије извесну своту, не зна да ли је она поклон или му је припала на основу
његовог права; с друге стране, радник коме следује део профита на више
начина је везан за послодавца и не може слободно да располаже ни својом
надницом ни самим собом. Испитаћемо у којој мери радничко деоничарство
исправља те недостатке партиципације и које врста деоница су боље с тог
становишта.

80 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

107 „Мигрантске средине“, каже г. Сестр поводом картела произвођача челика, „не учествују
у тој повластици. На тај начин компанија одржава поделу између Американаца, који
могу да организују штрајкове, и емиграната, који раде у примитивним условима.“ Ch.
Cestre, op. cit., p. 108. – Свота од 100 милиона долара подељена је у јануару 1920. године
на име учешћа у добити радницима компаније Форд Мотор (Детроит). Та мера обухвата
94.000 америчких радника, али се не примењује на стране раднике. Види La journée
industrielle од 2. јануара 1922.



Када радник постане деоничар, који је директно заинтересован за посао
предузећа, изгледа природно да деоница коју му је послодавац великодушно
доделио на основу партиципације или коју је сам радник купио треба да му
припада у пуном смислу те речи и да му пружи иста права као и осталим
деоничарима. Тако су решавала проблем сва предузећа која су се прва
трансформисала: у Француској, фабрика Ларош-Жубер, компаније Леклер,
Фамилистеријум из Гиза (кућа Годен), Рударска компанија из Карвена; у
Енглеској, компаније из Порт Санлајта и гасна компанија из Лондона,
компанија Вилијам Томпсон и синови (1886); у Холандији штампарија Ван
Маркен, итд. Индивидуална деоница за рад настоји да оствари следећу
формулу: раду надница, капиталу процент на капитал, и једном и другом
профит.108 Поред наднице, радник ће добити и процент на износ своје
деонице (било да је деоницу купио или да му је дата у облику пуног
власништва) и дивиденду (као обични деоничари) или пак само дивиденду
(ако му је деоница дата само на уживање). Такав радник се, вероватно, неће
осећати као обичан надничар и, с тим у складу, друкчије ће се односити и
према свом раду и према раду својих другова.109

Треба признати да је то размишљање чисто теоријско. У стварности тај
систем много личи на просту партиципацију; уз то, ни он се није показао као
нарочито значајан подстицај. Као и партиципација, систем деоничарства
награђује радника уз превелико одлагање и мањак извесности. Поред тога,
радник још није заштићен од могућег непоштења послодавца јер нема
приступ генералној скупштини деоничара, а ако јој и присуствује, не разуме
се у вођење послова и деловање препушта другима, који, уосталом, чине
већину.110 Тачно је да је радничка деоница била предмет одређених прописа
који су регулисали њено отуђење и утрживост и организовали откуп
радничких деоница од стране предузећа, итд. Радничка штедња је, међутим,
и поред тога остала незаштићена. Ако се томе додају све мане прорачунатог
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108 Jean Granier, оp. cit., p. 340.
109 „Ти повлашћени радници склони су да надгледају рад оних који немају удела у добити,

што се овима другима не свиђа и што лако може довести до великих трвења.“ D. Schloss,
Les modes de rémunération, pp. 237-238. У статутима погона Е. С. Томпсона наводе се
следеће обавезе радника-деоничара: 1. радити на смањивању трошкова радне снаге;
2. не учествовати ни у једном штрајку; 3. не бавити се пропагандом у корист синдиката
који пружају отпор; 4. помагати у одржавању дисциплине у погону; 5. бринути о томе
да сви радници – и деоничари и други – обављају свој задатак; 6. поштовати интерни
правилник фабрике и трудити се да га и други поштују. Informat. sociales, 17. мај 1922.

110 Недовољна сигурност радничке штедње наводи се као један од најјачих аргумената
против индивидуалне деонице. Заправо, средства радника су скромна и за њега је
опасно да буде увучен у безбројне ризике индустријског пословања о којем ништа не
зна.



фаворитизма, којем управа радо прибегава да би поделила раднике и изазвала
трвење међу њима, јасно нам је какве последице може имати индивидуална
деоница. Уз то, тај начин да се радник директно заинтересује и подстакне, и
да се заслужни награде и издвоје од осталих, није показао велику вредност у
пракси. У свом најједноставнијем облику радничко деоничарство носи
извесне опасности за радничку штедњу; оно нема особине непосредног
подстицаја на производњу.

Колективна радничка деоница изгледа много погоднија за ту улогу
стимуланса и зато се у пракси деоничарство развијало у том правцу, док је
индивидуална деоница готово нестала. У неким земљама законодавство је
озваничило ту концепцију установивши принцип заједништва радничких
деоница. Али не чекајући законску потврду енглески copartnership је успео
да отклони све непогодности индивидуалне деонице. Да би се предупредиле
све опасности које прете штедњи радника деоничара (било да има једну или
више деоница) од слабости послодавца, да би се избегла неслога у погону
због неједнакости изазване деоничарством и, на крају, да би се радницима
омогућило да буду достојно и истински представљени на генералним
скупштинама, деонице су постале трајно власништво свих радника једног
предузећа. Иако нису постали прави сауправљачи, радници имају реалан удео
и у профитима предузећа: делегати које су радници изабрали учествују у раду
генералне скупштине, па чак и у управи.111

Тако је гасна компанија Метрополитен из Лондона, која је трансфор -
мисана 1897. године, добила од парламента одобрење да у свој управни одбор
уведе непосредне представнике запослених који су истовремено и деоничари.
Касније, 1905. године, ти делегати могли су да међу собом изаберу два од
осам директора компаније (а од 1. јануара 1920. три). Осталу шесторицу
бирају обични деоничари. Видимо да су радници, сразмерно броју својих
деоница, шире представљени него што су то капиталистички деоничари.
Треба рећи и то да су овде радници постали деоничари готово против своје
воље. Компанија је увела факултативни copartnership, то јест могућност да
радници конвертују своју уштеђевину и свој део добити у деонице предузећа.
Како су радници обично одмах подизали своте које су им припадале,
компанија их је у томе спречила, то јест није делила сву добит већ је половину
сваког дела остављала за упис деоница. Тако је гасна компанија Саут
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111 О радничком деоничарству у Енглеској види: C. R. Fay, Copartnership in Industry;
историјски, p. 1-36: модерна пракса код Браће Левер (Порт Санлајт), у гасним
компанијама и другде, p. 85. и даље, 110. и даље, Cambridge, 1913. –  Види званичне
новије податке у Извештају министарства за рад: Profit Shaрing and Labour Copartnership
in the United Kingdom за 1917. и до 1920.



Метрополитен остварила резултат који јој је био посебно важан: у погонима
није више било штрајкова и особље је било много постојаније него пре тог.

Поборници деоничарства отворено су изјављивали да је главни циљ тог
решења избегавање економских криза чији је узрок неслога између рада и
капитала. Зато је корисно одржавати солидарност међу радницима и
остваривати, у највећој мери, сарадњу између њих и власника капитала.
Колективна деоница изгледала је као најбоље средство да се сви радници
заинтересују за добро функционисање предузећа, а надасве за континуитет
производње. Ако добит припада колективу а не сваком раднику понаособ,
радници ће моћи да располажу већим свотама од сваког појединачног дела и
биће у стању да решавају важна социјална питања. Велика предност тих
институција јесте то што не зависе од послодавца и нису под његовом
контролом. Тако основани осигуравајући фондови користиће свим радницима
и имаће улогу коју су им наменили творци система: постојаност особља, мир
у погону, брига о јефтиној производњи.

Ту доктрину усвојио је француски законодавац. Да би рад учинио
исплативим, стао је на становиште да деоница проистекла из рада треба да
буде колективна својина и да се по много чему разликује од капиталистичке
деонице. Члан 74 – један од најважнијих чланова Закона о привредним
друштвима од 26. априла 1867. године – налаже да „деонице проистекле из
рада“ морају бити бесплатно подељене особљу друштва које их је створило
као „колективно власништво плаћеног особља, конституисаног као
кооперативно комерцијално друштво радне снаге“.

То „друштво“ обухвата „све плаћене раднике старије од 21 године и
везане за предузеће најмање годину дана“. Ако радник напусти или изгуби
свој плаћени посао, с њим губи, без права на одштету, сва права у радничкој
кооперативи“ (осим у случају распада друштва, у складу са чл. 79). Иако су
колективне, деонице проистекле из рада су номинативне, али су уписане на
име радничке кооперативе; уз то, неотуђиве су и недоступне: дакле, ни у ком
случају не могу бити индивидуализоване и продате (чл. 75). Закон организује
и учешће радничке кооперативе на генералној скупштини анонимног
друштва. Раднике ту представљају делегати изабрани на састанку ком морају
присуствовати бар две трећине чланова. Делегати се бирају међу члановима
и њихов број је утврђен статутом анонимног друштва (чл. 76, т. 3). Радници
имају представнике и у управном одбору, сразмерно броју деоница
проистеклих из рада, а ти представници се бирају на генералној скупштини
међу делегатима који представљају радничку кооперативу (чл. 78).

Француски закон је изазвао много критика, нарочито међу послодавцима
и њиховим браниоцима. Оцењено је да је законодавац отишао предалеко кад
је радницима омогућио да учествују у управљању предузећем. Члан 78, који
је успоставио ту партиципацију, оцењен је као „нелогичан“ и

Oптимални принос оД раДничког раДа 83



„противправан“112 и оптужен да успоставља „потпуну неодговорност једне
категорије управљача“ који, мада сами нису деоничари, имају исту моћ и иста
права као и представници капитала: „Законом из 1867“, каже г. Р. Русо, „унета
је озбиљна промена којом су уздрмане све правне идеје.“113 Међутим, управо
то је кључна тачка реформе: увођење радника у управљање предузећем. Да
им није дато то право, све остало би било безвредно. Али и када послодавци
учине тај уступак, раднички управљачи ипак неће имати велику моћ јер чине
мањину у управном одбору.114

Тај закон, дакле, не задовољава у потпуности ни власнике капитала ни
раднике. Једни му замерају то што је радној снази дао право контроле, што може
ометати слободан развој предузећа; други то што не даје довољно гаранција за
слободно располагање фондовима који су резултат њиховог труда. Истини за
вољу, тај закон није изазвао приметан утисак у радничким срединама, а
поготово међу синдикатима окупљеним у Генералној конфедерацији рада.
Милитантни синдикалисти гледају непријатељски на ту реформу јер је њен циљ
да „промени раднички менталитет“, то јест да доведе до „приближавања рада и
капитала“.115 На крају, ни сами радници не показују превелико интересовање за
наметнуту бригу: „Они више воле“, каже г. Пик, „да сачувају потпуну
независност у односу на послодавца, што значи да могу да напусте посао кад
год пожеле.“116 Нажалост, француски закон задржава једну врсту принуде:
радници одмах виде себе као механички затворене у „радничку кооперативу“, а
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112 Види Paul Pic, Des sociétés anonymes à participation ouvrière, Sirey, 1917, стр. 23.
113 R. Rousseau, „Commentaires de la loi...“,  Gazette des sociétés et du droit financier, јул-август

1917, стр. 403.
114 Детаљна анализа закона, осим у наведеним чланцима г. Пола Пика и г. Русоа, може се

наћи у следећој тези: Daniel Laguerre, Sociétés anonymes à participation ouvrière. Les actions
du travail et la loi du 26 avril 1917, Paris, 1920. Види и извештаје г. Ш. Делонкла од 26.
октобра 1916 (Senat, Docum. Parlem., no 386, Journal officiel,  стр. 565. и извештај г. L.
Dechampsa од 30. марта 1917, no 327, Journal officiel, стр. 429. – Текст закона: Journal
officiel од 28. априла, Јоurnal des sociétés civiles et commercials, 1917, стр. 141. и даље,
наведена дела г. Пика и г. Лагера. – Види чланак: Louis Dechamps, „Le soc. anon.  à
particip. ouvrière”, Parlement et Opinion, јул 1917; J. Tournon, „Un élément de paic social”,
ibid., септембар 1918; Mouret, Les soc. anon. à la particip. ouvr. et les act. de travail, Paris,
1920; „La particip. à la gestion et les catholiques”, Correspondant, 10. јун 1921.

115 Наведени извештај Ш. Делонкла за Сенат.
116 Pic, loc. cit., стр. 5. – Ш. Делонкл примећује: „ако је деоничарство стечено обавезом,

принудом, оно заинтересованој страни, врло опрезној према свему што долази од
послодавца, постаје сумњиво“,  Documents parlamentaires, 1916, no 386, Journal officiel,
p. 565.



да притом нису дали свој пристанак. Лако можемо закључити да ће
стимулативно дејство система бити незнатно или никакво и да је мало вероватно
да ће се у једној тако загушљивој атмосфери остварити његов циљ – „дух
сарадње“.

То јасно произлази из проучавања статута извесног броја предузећа која
су конституисана или реконституисана на основу закона од 26. априла. Она
су и данас малобројна и ништа не наговештава да ће се то променити. –
Париски Велики млинови (Ке де ла гар, 59 бис до 65, Париз) имају капитал
од 10 милиона подељен на 20.000 деоница од 500 франака. Тим деоницама
придружује се 4.000 деоница без номиналне вредности које су проистекле из
рада. Шестину управног одбора чине раднички представници. На генералним
скупштинама присутно је пет делегата радничке кооперативе. Салдо
годишњег обрачуна дели се на једнаке делове у обичним деоницама и
радничким деоницама, сразмерно њиховом броју. – Исту такву расподелу
налазимо у статуту Металуршког друштва Ландија (равница Сен Дени, Сена),
само што је овде 2.500 радничких деоница укључено у друштвени капитал
од 12.500 деоница вредности од 100 франака. Радници су заступљени у
управном одбору сразмерно својим деоницама, и чине његову петину. Али
ту сразмеру омогућава број управљача: најмање три, највише девет. Радници,
у складу с тим, имају од једног до три представника. Дакле, број управљача
је свесно ограничен на девет. Поред тога, број радничких представника на
генералној скупштини ограничен је на највише три, што није богзна шта.
Приметимо и то да је припајање радничких деоница друштвеном капиталу
фиктивно јер је укупни износ ових других један милион. – Ни у Француском
друштву изолационих материјала (авенија Виктор Иго 59, Париз), 2.000
деоница проистеклих из рада немају номиналну вредност. Штавише, на њих
се не добија камата од 5% (која следује по статуту Металуршког друштва
Ландија). Радничка кооператива представљена је у управном одбору
одређеним бројем делегата или сразмерно обичним деоницама, а на
генералној скупштини с пет делегата. – Баскијска поморска предузећа (Сокоа,
Ниски Пиринеји) дају радницима 500 деоница без номиналне вредности на
2.000 обичних деоница. У управном одбору радници имају од два до четири
представника, а на генералној скупштини три. Прву дивиденду од 8%
добијају само обични деоничари. – Слично стање налазимо у статутима
Фабрика и топионица из Кемберлеа (улица Авр, 12, Париз), које радницима
дају само 10% деоница, у Управни одбор пуштају само једног радника и
обичним деоничарима дају прву дивиденду од 60%; у Норији (Механичке
конструкције, авенија Парментје 77, Париз); у Трансатлантском синдикату (у
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Онфлеру),117 у Друштву великих млинова Вилгрен из Ножена, Анжера итд.
У Ножену, радничка кооператива која је носилац 600 деоница (наспрам 3.000
обичних деоница) има само 20 чланова и сваки од њих је 1920. године добио
око 1.000 франака. У Анжеру је сваки од 45 чланова кооперативе добио 497
франака.118

Укратко, примена закона од 26. априла 1917. године поставила је деонице
проистекле из рада на маргину друштвеног капитала предузећа и лишила их
сваке номиналне вредности. Радници поседују фиктивне деонице које им дају
право на дивиденду, али које саме по себи нису ништа. Штавише, готово сва
друштва дају обичним деоничарима прву дивиденду од 6% до 8% која пружа
најизвеснију добит и уз то им остављају право на коначну продају. Заправо,
када се законска резерва (5%), део управног одбора (10% до 15%), делови
оснивача (40%), додају на прву дивиденду, радници су само номинални
деоничари и њихов приход је смешан.119 Та незнатна свота само везује
радника за предузеће које му обећава добит, а да му ни на који начин не каже
у чему се она састоји. С обзиром на то, не треба се чудити томе што радничка
средина не показује много ентузијазма за закон из 1917. нити томе што он
није имао већих последица у француској индустрији.

Енглески и амерички copartnership је имао више успеха зато што је у исти
мах отворенији и прецизнији. Куповином или бесплатном поделом деоница
радници су постали прави деоничари. Прецизнији је зато што радници знају
шта имају: уживање деоница или привремено власништво над правим
вредносним хартијама. Отворенији је зато што не зазире од тога да омогући
радницима куповину деоница по нижој цени и под повољним условима
плаћања, чиме они добијају реалне предности. Тако је у јуну 1921. године, у
33 гасне компаније у Лондону и унутрашњости 37.089 радника поседовало
30 милиона франака у деоницама. У мануфактури вунених тканина Џ. Т. и Џ.
Тејлор (у Батлију, у Енглеској) 2.290 запослених радника власници су више
од половине друштвеног капитала (145.758 фунти). У много мањој енглеској
компанији Tollesburg and Mersea Native Oyster Fishery (у Есексу) половина
деоничарског капитала такође је у рукама радника. Додуше, то су једина
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117 Текст статута тих друштава може се наћи у додатку рада г. Данијела Лагера, p. 175-188.
118 Види чланак Martin Saint-Léon, Réforme sociale, август 1921.
119 „Заправо, можемо предвидети“, каже г. Пик (који, међутим, критикује тај закон са

становишта послодаваца), „да ће капиталисти, оснивачи друштва, увек сачувати
контролу над пословима тако што ће створити минималан број деоница.“ Op. cit., p. 15.



предузећа у Великој Британији где радници поседују знатан део капитала.120

Чувени амеички Труст челика продао је својим радницима готово 100.000
обичних деоница по сниженој цени од 82,5 долара уместо по званичној цени
од 100 долара. Те деонице су индивидуалне, али ништа не спречава
колективну куповину, у корист свих радника.

Оно што пре свега замерамо француском закону, бар из перспективе радника,
јесте факултативни карактер деоничарства (чл. 72). Без сумње, законодавац је тај
закон сматрао „првом фазом“ пошто је држава имала обавезу да омогући удео у
добити запосленима и радницима који раде под њеном непосредном контролом
или под контролом управних области или општина.121 Али та идеја нема много
присталица ни међу државним ни међу приватним предузећима. Можда би било
боље да тај експеримент није започела држава јер би то на крају, ако резултати не
буду добри, могло обесхрабрити учеснике. Што се тиче капиталиста, они тешко
прихватају чак и мале жртве без притиска радничких синдиката. Законска обавеза
не може да се избори с недостатком добре воље. (Закон којим је прописано
осмочасовно радно време донет је после педесет година организоване борбе, а и
данас наилази на исмевање, чак и међу радницима!) Уз то, најодлучнији
поборници деоничарства, као што су г. Жид, г. Граније, г. Годар, непријатељски
су расположени према прописивању обавезе.122 Што се радника тиче, до данас се
не назире никакав покрет у корист законске и обавезне партиципације. Синдикати,
изгледа, страхују да би та институција сувише „побуржоазила“ њихове чланове и
удаљила их од принципа подруштвљавања и револуције.

3. Партиципација и деоничарство као подстицаји
Примери које смо навели да бисмо објаснили теорију просте

партиципације и радничког деоничарства могли су да покажу разне стране
тог питања и многе тешкоће које закрчују пут развоју надничког рада. Питање
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120 Друге примере види у Report on profit-sharing and labour copartn. in the UK, за 1920. годину,
стр. 69, 86. и даље.

121 Мишљење г. Л. Дешана, известиоца Коморе. Напротив, г. Делонкл, известилац Сената,
енергично се успротивио свакој идеји о обавези. Ibid.

122 Види Ch. Gide, наведени чланак, Rev. d’éc. polit., 1910, 1. јан.; Jean Granter, Les actions de
travail, p. 340. Г. Жистен Годар урадио је анкету о томе међу организацијама
послодаваца и радника, као и међу економским организацијама. Добио је више хиљада
одговора. Преовлађује апсолутна осуда обавезе. Организације послодаваца указују на
то да је немогуће применити општа правила на веома различите професије и начине
експлоатације. Радници су склони да захтевају надокнаду сразмерну приходу и
бенефицијама. Синдикати Конфедерације рада супротстављају се било каквом учешћу
у бенефицијама јер би оно представљало препреку подруштвљавању ком се надају. Г.
Годар, у складу са својим мишљењем, супротставља се пројекту г. Бруса којим се
превиђа законска обавеза. Види Organisation et production, Lyon, октобар 1920. 



партиципације радника у добити постављено је чак и у управи предузећа
само зато што обични модели награђивања не задовољавају све потребе
радника и, посебно, зато што им не нуде гаранције да ће довољно и потпуно
бити плаћени за свој труд. Разни експерименти који су покушавали да
одговоре на раднички немир и побуну еволуирали су упоредо с напредовањем
индустрије. Проста радничка партиципација, која је у почетку изгледала као
расподела поклона „добрим радницима“ од „доброг послодавца“, постала је
једна врста економске и финансијске сарадње између капитала и рада у
облику радничког деоничарства. У те институције полагане су, и још се
полажу, највеће наде и сјајни умови сматрају да модерна индустрија треба
да их примењује у пракси ако не жели да се изложи великим опасностима.123

Удео у добити, поправљен и допуњен уделом у капиталу и управљању,
изгледа им као једини лек кадар да излечи моралну кризу која раздваја два
основна елемента производње. 

Да бисмо поближе испитали партиципацију као подстицај радничке
активности, није нужно да раздвојимо радничко деоничарство од просте
партиципације. Њихов главни принцип је идентичан: уступак раду од стране
капитала; и циљ им је исти: навести раднике на бољи однос према производњи и
послодавцима. Правна природа принципа нас више не занима. Оставићемо по
страни и различите облике које радничка партиципација поприма у разним
земљама. Покушаћемо само да размотримо, у светлости примера и прикупљених
чињеница, приговоре на рачун радничке партиципације који су одредили њен
развој. То истраживање полази од једне двоструке тачке гледања, економске и
психолошке, пошто партиципација тежи да: 1. подстакне нове радне напоре
наградом која се додаје на редовну плату и 2. избегне сукобе између власника
капитала и његовог особља удаљавајући раднике од њихове класне организације.

§ 1. Економски приговори. – Постоје две врсте економских приговора:
једни долазе од економиста и стручњака који критикују теоријску ваљаност
партиципације као подстицаја радника на рад; друге формулишу послодавци
и радници, индивидуално или посредством органа професионалних
синдиката.

Ако поверујемо стручњацима и поборницима Тејлоровог система који
партиципацији упућују најјасније и најзанимљивије критике, она има три
велика недостатка: 1. Не обезбеђује сваком појединцу награду сразмерну
његовој личној заслузи или уложеном труду (it is not allowed free scope); ако
су колективне, деонице доносе једнак приход свим радницима а ако су
индивидуалне – најбољи радници трпе највећу штету када деоницама опадне
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123 Види L. S. Woolf, Co-operation and Future of Industry, Allen, London, 1918, p. 124, ff. Од
истог аутора:  Socialism and Cooperation,  London, 1921. –  Ch. Deloncle, Capital et travail.
Vers des temps nouveaux,  Paris, 1921.



вредност јер не постоји никакав начин да остваре додатну зараду. – 2. Њихово
дејство ће слабити почев од тренутка кад се исплати део профита чак и ако
претпоставимо да су у почетку могле да играју улогу подстицаја. То долази
отуд што је надокнада одложена, што је превише удаљена у времену. – 3. На
крају, пошто расподела профита није праведна и пропорционална, не само
што радници нису сасвим задовољни већ се најбољи међу њима – због
немогућности да буду награђени за своју посебну ревност – равнају према
активности просечних.124

Тим приговорима амерички инжењер Халси, чији смо систем
награђивања описали, додаје још два: 1. планом партиципације никад се не
предвиђа шта ће се догодити ако година буде лоша, ако не буде профита или
чак буде губитака; 2. радници немају начина да утврде да ли ће обећања која
су им дата бити одржана (if the agreement is carried out).125

Могли бисмо формулисати још неколико економских приговора којима
не недостаје уверљивост. Као начин награђивања, партиципација има један
несумњив недостатак: годишњи приход радника зависи од способности
послодавца или управног одбора у којем они готово нису представљени.
Поред тога, велики су изгледи да ће радници бити склони да свој део добити
виде као део наднице који им је ускраћен. Кад добију тај део, па чак и кад је
он преко очекивања, радници неће бити задовољни ни стимулисани, а ако он
изостане, биће незадовољни и обесхрабрени. На крају, антагонизам између
радника и управе неће бити ублажен јер ће се готово неизбежно обнављати
при свакој подели добити.

Индустријалци упућују партиципацији један суштински приговор:
радници учествују у добити предузећа а не намеће им се удео у губицима,
који су увек могући. На то би се могло одговорити да радницима није лако
кад предузеће у ком раде пропада. Они довољно учествују у губицима тако
што остају без посла; радна снага је једино благо којим располажу а њу није
увек лако продати. Други класични приговор власника капитала добио је на
снази са увођењем радничког деоничарства: радницима се даје право да
забадају нос у послове управе, да контролишу пословне књиге, да проникну
у тајне добитака и губитака, рекламирања, итд.126 Међутим, без те контроле,
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124 Види  L. M. Gilbreth, The Psychology of management, London, 1915, pp. 296, 297. – W. R.
Basset, When the workmen help you manage, Century Co, New York, 1919.

125 Саопштење у Америчком друштву механичког инжењерства (АSME) поводом плана о
дељењу добити (Gain-sharing plan) који је представио Henry R. Towne у Paper, no 341  из
1888.  Халсијев eкспозе се налази у Paper, no 449 из 1891.

126 Један велики париски штампар рекао нам је да је био несклон партиципацији зато што
није желео да га радници омету у куповини аутомобила под изговором да су општи
трошкови предузећа превисоки. Зато је прихватио систем „радничког командитног
друштва“ који му оставља потпуно слободне руке.



партиципација би била сасвим илузорна или би остала добротворна
институција ако не и прикривена крађа. Радници немају никакво поверење у
управу ако им она не докаже своју добру вољу. Једнако је извесно и то да
учешће радника у управљању, макар и неравноправно, одвраћа већину
послодаваца од увођења партиципације или деоничарства. Прави разлог је
ипак то што послодавци не пристају да се добровољно одрекну дела профита.
Они сматрају да радницима не дугују ништа пошто им редовно плаћају
наднице. Када желе да подстакну штедњу сировина и машина, повећавају
надницу пословођи или му, ако је паметан и способан, исплаћују премију за
уштеду. Послодавци сматрају да ће задржати раднике ако их не малтретирају
и ако им редовно исплаћују надницу.

Поред тога, увек влада дух рутине па већина послодаваца користи старе
методе не размишљајући о могућностима веће, боље и јефтиније производње
која би се одвијала у условима повољнијим за раднике. Они који су ипак
заинтересовани за модернизацију рада уводе нешто друго а не удео у добити:
модерну премијску надницу, јемства и социјално осигурање, најновије
машине, стручно образовање шегрта и радника, итд. Не виде довољно разлога
да уведу партиципацију, чији резултати нису предвидљиви: радници готово
никад не верују у њихово књиговодство и у њихов завршни рачун, посао се
не обавља боље, опасност од штрајка никад није сасвим отклоњена. Најзад,
и пре свега, на тај пут их не гурају сами радници, који би требало да буду
највише заинтересовани.

Радници, заправо, никад нису показивали велико одушевљење за
партиципацију. Она им од самог почетка изгледа као институција
послодаваца у коју су увучени против своје воље. Данас радници не воле ни
удео у добити ни деоничарство; они их не желе, што је озбиљна тешкоћа за
поборнике те реформе. Како усрећити запослене против њихове воље? Како
убедити реформистичке синдикате да је радничко деоничарство, уз учешће
у управљању предузећем, пут ка радничкој контроли и сарадњи у
национализованој и подруштвљеној индустрији?

Индивидуално, радници замерају партиципацији да је обична варка јер
доноси само смешну добит. У најуспешнијим предузећима удео рада ретко
прелази 4,5 % годишње плате. Раднику који зарађује 20 франака дневно (око
7.000 франака годишње) партиципација не би донела више од 300 франака:
петнаест дана плаћеног рада или мање од једног додатног франка на дан. То
је мало, посебно кад имамо у виду да је радник морао да знатно повећа свој
труд јер послодавац не пропушта да то затражи. Узели смо пример повољан
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за радника – наиме, он обично не добија више од 2%–3% од редовне годишње
зараде.127 Индустријалци на почетку године често дају сјајна обећања како
би подстакли раднике да више производе и брину о штедњи сировина и
одржавању машина. А онда се на крају године догоди да је свота коју могу
да поделе радницима много мања од очекиване. Зато је та институција
климава и често не може да издржи нападе синдиката.

На крају, радници добро осећају да после увођења партиципације зависе
од добре воље послодавца. Они су свесни да им измиче комерцијални аспект
пословања, како куповина сировина тако и продаја производа. С друге стране,
везани су уговором, у најмању руку годишњим, који им не допушта да
напусте фабрику и, што је још горе, често их спречава да искористе
предности које су законом гарантоване обичним надничарима: ограничење
радног времена и ноћног рада итд.128

Економске предности партиципације нису, дакле, довољне да би та
институција превладала над другим облицима награђивања. Кад је реч о
њеној улози да допуни обичну надницу, показало се да је партиципација мање
корисна од додатака на надницу, које ћемо испитивати у следећем поглављу.
Чак и у облику деоничарства, она остаје хибридна, арбитрарна и угњетачка.
Законодавство је тешко обухвата и непотпуно решава. Француска је готово
једина земља која је покушала да законом уреди партиципацију и то, као што
смо видели, не у великој мери.129 У другим земљама партиципација је остала
оно што је била у почетку: институција власника капитала, готово
филантропска, и унутрашња ствар предузећа које је организује. Она се опире
законској регулативи и страхује од публицитета осим када је реч о
рекламирању управе, често претераном, као у случају америчког Труста за
челик. Радницима доноси врло мало, њен утицај на производњу је слабашан
или никакав и не успева да успостави сарадњу између индустријалаца и
радника, што њени поборници наводе као главни циљ. Као директан
стимуланс за принос, радничка партиципација нема готово никакво дејство.
То је стара институција која не задовољава захтеве новог економског живота
и не одговара психологији модерног радника.
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127 Године 1918. у 105 индустријских предузећа из разних грана индустрије упражњавало
се учешће у добити; на 81.833 радника подељена је свота од 300.000 фунти, то јест 3,13
фунти по глави или приближно 21% укупног прихода. – Види наведени извештај
британског Министарства трговине за 1920. годину.

128 Тако је кривична комора Касационог суда у августу 1921. одлучила да законске одредбе
којима се забрањује ноћни рад нису применљиве на раднике који учествују у добити.  

129 Нисмо заборавили чехословачки закон од 25. фебруара 1920, али он се односи само на
рударство. Série législative, B. I. T., 1920, no 6. Указима од 1. јула и децембра 1920.
раднички савети предузећа и партиципација се проширују на железницу и фабрике
дувана. Cf. Inform. sociale, 7. април 1922.  



§ 2. Психолошки приговори. – Многи приговори психолошког и
моралног реда упућени су потпуној примени партиципације у добити коју
смо овде описали. Ако се остане у оквирима послодаваца, што се за готово
све директоре предузећа подразумева, партиципација ће бити обична подела
поклона, по вољи послодавца који на то има дискреционо право. Радници ће
прихватити годишње поклоне као део своје плате који је дирекција задржала
да би им приредила пријатно изненађење. Неки упућени умови никад не
пропуштају да кажу да је задржана свота заправо много већа и да су радници
давали све од себе да увећају профит послодавца. Кад се тај став уврежи,
институција функционише напразно, чекајући да је послодавац укине. Ако
се, напротив, допусти да у управни одбор и генералну скупштину уђе број
радничких представника који је сразмеран стварном значају радне снаге у
односу на капитал, онда имамо радничку контролу какву замишљају
синдикалне организације, и тада можемо говорити о демократизованој
индустрији.

Радничко деоничарство садржи клицу одличних ствари и могло би да
опстане на општу добробит кад би га индустријалци искрено примењивали.
Међутим, не би се рекло да су они расположени да га претворе у живу
економску реалност осим у случају да их на то натерају радници. А радници
су незаинтересовани за деоничарство и одбацују га исто онако као и стару
партиципацију. За то постоје три велика разлога: ауторитет управе, слобода
радника и делатност синдиката.

Индустријалац надасве жели да сачува суверени ауторитет управе. За
раднике је пак тај суверенитет послодавца извор неповерења и страха.
Нећемо рећи „извор жудње“, јер радници осећају сопствену стручну и
интелектуалну неспособност кад треба да узму учешћа у управљању
сложеним предузећем: шта год да им се о томе каже, они инстинктивно
осећају одбојност према интелектуалном напору који изискује модерна
организација фабрике. Интелигентни радници, а посебно пословође с којима
смо разговарали, рекли су да је „потребно да неко заповеда“ и да то не треба
да буде неко из њихових редова. Они би желели могућност да контролишу
управљање пословима на исти начин као и обични деоничари који се нимало
боље од њих не разумеју у рад управе. Завршни рачун не би морали да узму
здраво за готово док им строга контрола не покаже да је тачан; радници увек
верују да је послодавац у опште трошкове уврстио и своје личне трошкове и
да ће његов луксуз бити двапут плаћен. Сумња је велика нарочито онда кад
компанија не припушта радничке представнике у управни одбор или ако
представник постоји, али нема право гласа. Административци-капиталисти
не траже често савет од административца-радника или то чине тек форме
ради и, пошто чине већину, доносе одлуке које ће раднички делегати свакако
пренети својим представницима. На крају, ако раднички представник нема
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ништа да примети послодавцима, радници ће посумњати да се „продао“ или
да је „издајник“. Радничко неповерење према управи старог је датума и тако
је снажно да се не да лако уклонити површним реформама.

Суревњив према ауторитету послодавца, радник још више завиди
капиталисти на његовој слободи. Чак и кад је увођење партиципације резултат
истинске добре воље послодавца и кад раднику доноси реалне предности, он
не прашта капиталисти то што је те материјалне предности морао да плати
ограничавањем своје независности. Мноштво ограничења и безброј правила
послодаваца обавијају мали број права која су уступљена радницима и ови
сувише осећају угњетавање одозго да би себе видели као сараднике у
предузећу а не као децу у дупку. Радници једне фабрике мантила у Паризу
испричали су нам да се послодавац повремено распитује код њихових
кућепазитеља, да прати њихово кретање, да не толерише њихова
пријатељства и да чак иде дотле да критикује њихов начин одевања. Заузврат,
они могу да уложе десетину плате у касу послодавца која им исплаћује 5%
камате, на шта послодавац додаје још 2 1/2% од њихове укупне плате –
приближно 200 франака нето добити поврх камате на уложени новац. „То је
добро, али нас он ипак нервира“, додају у облику закључка. Тако се „узајамно
разумевање“ које су замислили поборници деоничарства остварује на силу
или се уопште не остварује.130 Радницима није много стало до тога да
стављају новац у послодавчеву касу, да га претворе у препреку сопственој
слободи и терет који их спречава да захтевају боље услове или пак да их
потраже на другом месту. 

Велика идеја партиципациониста је, заправо, борба против радничких
синдиката. Неке компаније су успеле да одврате своје раднике од борбених
организација и да избегну штрајкове. Многе француске фирме од којих смо
тражили податке и обавештења нагласиле су да код њих влада мир „јер
радници немају потребу за синдикатима“. Учинити синдикате некорисним,
то је свакако био циљ партиципациониста. У стварности, послодавци дају
део профита само неким радницима, углавном „најразумнијим“, и из
принципа искључују чланове синдиката из партиципације. То је довољан
разлог да ови други у свакој партиципацији виде непријатеља ком се треба
жестоко супротставити. Они сматрају да радници због партиципације
заборављају своје класне интересе и усвајају малограђански менталитет; тако
настаје раздор између оних који учествују у добити и осталих. Капиталисти
то не крију, те партиципација постаје и оружје и мета. Радничке организације
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130 „Под претпоставком да су предности, са становишта разумевања између капитала и рада,
које би могле произаћи из тог режима, довољне да преобрате послодавце, да ли ће оне
бити довољне, пита г. Жид, да преобрате раднике? То је још мање вероватно: а ипак,
чини се да је тешко учинити их деоничарима упркос њиховој вољи.“ Rev. d’écon. polit.,
1913, pp. 404-405.



јој се не супротстављају с великом енергијом зато што у стварности она
готово и не постоји. Али унапред осуђују њен принцип као супротан
материјалним и моралним интересима радничке класе. Подсећамо на недавну
пропаст партиципације у уљари сер Кристофера Фарнеса у Вингејту. Том
енглеском индустријалцу журило се да оствари пословни успех па је одмах
директно напао синдикате. Иако је предузеће на крају године исплатило 9%
уместо обећаних 4% камате, синдикати су повели жестоку кампању против
партиципације и постигли да она буде одбачена са 354 гласа наспрам 302.
(Ипак, занимљиво је да је у гласању учествовала једва трећина радника-део -
ничара.)

Главна мета индустријалаца је штрајк, дакле управо оно што радници
сматрају најделотворнијим средством за одбрану својих интереса.
Деоничарским статутом готово увек се регулишу услови напуштања посла.
Обично радници који дају отказ губе право на све стечене бенефиције. Зар
то у очима радника није крупан разлог за неприхватање партиципације?
Године 1890, када је г. Анејрен Вилијамс, менаџер компаније South Metropo -
litan Gas, увео партиципацију, радници су потписали уговор на једну годину,
свако другог дана. Пошто је било 3.000 запослених, колективни престанак
рада постао је немогућ. Али та мера опреза на крају ничем није послужила:
године 1894. избио је безмало генерални штрајк. Управа је била присиљена
на нове уступке па је поделила радницима велики број обичних деоница.131

Упркос својим несумњивим предностима, радничко деоничарство, баш
као ни партиципација, нема чаробну моћ да помири супротне интересе
послодаваца и радне снаге и да сâмо оствари социјални мир.

Да ли из претходног треба закључити да индустрија никад неће наћи
рационалну формулу награђивања која би истовремено задовољила раднике
(тачном и потпуном накнадом за њихов труд) и организаторе производње
(стимулативним дејством и способношћу да оживи производњу)? Не верујемо
да је могуће пронаћи формулу која обухвата тако различите елементе. Изгледа
да би се најпре требало окренути модерној премијској надници, учинити је
још флексибилнијом и проширити њено дејство на цео индивидуални,
породични и друштвени живот радника. Што се тиче партиципације, у свом
данашњем облику она је одвећ једноставна и одвећ уопштена: тешко ће се
прилагодити посебним способностима и потребама сваког појединца.
Међутим, да би било рационално, потпуно и делотворно, награђивање рада
мора да искорачи из граница фабрике. Да би подстакло на продуктиван рад
целог човека, оно мора обухватити његов живот човека, оца породице и
грађанина. Улога додатака на надницу је управо то да употпуне друге облике
награђивања.
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131 Cf. Ernest Breton, Les actions de travail, Rennes, 1919, p. 27, 28. 



ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ

ДОДАЦИ НА НАДНИЦУ

1. Опште карактеристике додатака на надницу
Да бисмо довршили студију о награђивању рада, позабавићемо се још

неким примањима која допуњују надницу и која не би требало бркати са
методама организације рада у ужем смислу. Желимо да говоримо о
погодностима које су дате раднику у облику минималне наднице, заштите
његове обичне наднице, јефтиног смештаја и, на крају, осигурања од
последица незапослености, слабости и болести. Свака од тих група додатака
на надницу има улогу да номиналну надницу учини делотворнијом и да
раднику обезбеди бар основно благостање, а оно се затим може увећати на
друге начине, чак независно и од самог награђивања. 

Сви ови начини су потекли од послодаваца. Готово свуда предузећа
продају својим радницима робу с попустом (дуван, угаљ, брашно, тканине,
разне предмете, итд.), дају им смештај и башту и обезбеђују здравствену негу
(нпр., у фабрици Мишлен, у Клермон Ферану), или пак отварају школе,
јаслице, касе узајамне помоћи, купатила, филхармонијска и гимнастичка
друштва, итд. (као у Крезоу, у кристалерији Бакара, у железничким
компанијама, у штампарији Мамa, у Туру, у рудницима Анзена, итд.). Све те
субвенције којима су биле испуњене полице Социјалне економије на
Светским изложбама у Паризу, Чикагу и Бриселу, имале су за циљ да
обезбеде постојаност радника, да подстакну њихову приврженост предузећу,
да их удаље од синдиката, да створе „добру атмосферу“ у погону.132

132 О „социјалној заштити“ у Француској  види Извештаје о светским изложбама (Rapports
des Expositions universelles)  у Паризу (1889, 1900),  Чикагу, Бриселу, Лијежу,  које је
сачинио Одбор за социјалну економију.  – О фирми Шнајдер (Schneider) из Крезоа види
посебно извештај: E. Cheysson у L’Exposition universelle de 1889, pp. 500, 505. О штам -
парији-књижари Mame et fils из Тура, в. L’Exposition universelle de Chicago, одбор 37, p. 91.
– Види и следећа дела:  Henry Delvaux, Alexis Delaire, Visites à quelques institutions sociales,
Paris, 1893; Herbert Brice, Les institutions patronales, Paris, 1895. За Енглеску, види чувену
анкету: Charles Booth, Life and Labour of the People in London (London, 1902-1903, 17 vol.)
и Dorothy Proud, Welfare Work,  Bell, London, 1916. За Немачку наводимо: Zander, Soziale
Wolfahrsteinrichtungen im Staate, in der Geminde und im Fabriksbetreibe, Berlin, 1898; Karl



Тек касније су зајамчена надница (у облику минималне наднице),
законска заштита наднице, увођење породичне наднице и укидање „система
плаћања у натури“ (truck system) добили социјални и законски карактер;
потрошачке задруге законом су заштићене од капиталистичке конкуренције;
проширили су се јефтини станови изграђени под надзором и уз помоћ
државе; разне врсте осигурања попримиле су карактер националних, па и
међународних институција. Сврха тих мера је да обезбеде раднику хуманији
начин живота; сигуран приход од сталног и добро плаћеног посла омогућује
му да живи здраво, у породичном домаћинству и да се осигура од последица
животних недаћа. У том смислу „социјално осигурање“ доприноси повећању
производне способности радника.

Мада су додаци на надницу постали део јавног сектора, послодавци нису
престали да их примењују, што значи да радници не очекују све од државе.
Напротив, у Европи као и у Америци и Аустралији, јавне власти само
подржавају и контролишу мере благостања тамо где оне већ постоје и намећу
их тамо где их нема. Радници, па и милитантни синдикати, придају велики
значај потрошачким задругама, изградњи здравих станова и социјалним
осигурањима, и уносе те мере међу своје захтеве.133 Модерна надница и њени
додаци имају велики утицај на радни учинак управо зато што су радници
склони да их прихвате с поверењем. Послодавци и радници често нису свесни
праве природе додатака на плату и не придају велику вредност њиховом
дејству. Није важно. Опште побољшање услова живота радника и пораст
њиховог стандарда имаће најбоље последице за одвијање производње.
Извесно је да ће човек који се добро храни и има пристојан кров над главом,
који је сигуран у сутрашњицу и ужива у заслуженом благостању, више
доприносити производњи и друштву од сиромаха кога прогоне све врсте беде
– незапосленост, болест, лишавање, несигурност. Цивилизовани човек ради
и производи више и боље од својих претходника пре свега зато што живи у
већем благостању.

Шта подразумева опште благостање које би требало обезбедити раднику?
1. Заштиту целе његове наднице од могућих злоупотреба и гарантовану
минималну надницу; 2. јефтине животне намирнице; 3. могућност
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Bücher, Die wirtschftl. Aufgaben der modernen Stadtgemeinde, Leipzig, 1898; H. Albrecht,
Fünf Jahre practischsozialer Thätigkeit, Berlin, 1898. – Види и: Lauck и Sydensttricker,
Conditions of Labour in American Industries, New York – London, 1917, p. 228ff. – F.
Tannenbaum, The Labour Movement, Њујорк, 1921.

133 Национални конгрес Генералне конфедерације рада (Париз, 1. и 2. фебруар 1923)
изгласао је резолуције у корист породичних додатака, социјалног осигурања и
запошљавања радника. Види Atelier od 10. februara 1923.



изнајмљивања или куповине хигијенског и јефтиног смештаја; 4. разна
осигурања која ће у његов живот унети више сигурности и обезбедити му
мирну старост. То је огроман програм. Свака од тих мера може бити, и већ је
била предмет исцрпног проучавања. Навешћемо известан број чињеница које,
уз оне већ поменуте, прецизно оцртавају улогу награђивања рада као средства
за повећање и побољшање радничког учинка.

2. Гарантована надница

Једна од највећих брига радника је да сачува посао који му омогућује да
заради средства за живот или, ако мора да га изгуби, да на време буде
упозорен како би могао да потражи други посао. То је суштински услов за
постизање доброг учинка. Затим је потребно да радник прими цео износ своје
наднице: да буде пристојно плаћен, на време и директно, без посредника који
би му узели део зараде. На крају, радник жели да му зарада омогући
задовољавање елементарних потреба, како личних тако и његове породице.
– Те три групе жеља могу се задовољити преко три врсте мера које ћемо
означити именом гарантована надница. Најпре, ту је уговором или законом
прописани отказни рок у случају да послодавац отпусти радника или да
радник напусти посао. Многа предузећа на тај начин плаћају раднику дане
незапослености или полунезапослености: то се назива урачунавање
непродуктивне наднице. Затим, заштита наднице унутрашњом регулативом
фабрике или законом; забрана плаћања у натури, контроле економата и
одлагања исплате надница. На крају долази трећа група институција која има
кључни значај за живот радничке породице: минимална надница за рад у
домаћинству или другде, допуњена породичном надницом и животном
надницом.

Јасно је да можемо само летимично испитати разне облике тих гаранција
од којих су многе унесене у индустријско законодавство. Указаћемо исто тако
и на неке могуће новине у оквиру ових идеја, али нећемо инсистирати на
њиховој примени. Поред тога, упутићемо читаоца да појединости потражи у
француским и страним специјалистичким радовима о овој теми.

§ 1. Отказни рок и накнада за незапослене. – У свим земљама закон
или обичаји утврдили су извесне услове за раскид уговора и прецизирали
разлоге због којих радник може да напусти послодавца или због којих
послодавац може да отпусти радника. Обе стране су, заправо, слободне да
прекину уговор који их везује, али не нагло, без довољно времена за
прилагођавање. Обе стране морају да поштују тај обичајни или законом
прописани рок. Тај начин раскидања радног уговора садржи гаранцију за
радника: не може бити најурен без најаве. Француски грађански законик се
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тиме није бавио, али пошто је запошљавање на неодређено време било
забрањено, право на отказни рок је заправо већ постојало. Оно је обема
странама експлицитно признато законом од 27. децембра 1890. (чл. 1750
Допуњеног грађанског законика). Исти закон предвиђа казне у облику
обештећења оштећеној страни.134

Има ли потребе рећи да модерни послодавци док год је то могуће
избегавају да отпуштају раднике, посебно квалификоване, без озбиљног
разлога? Када не влада економска криза, добар радник може бити сигуран да
ће сачувати посао. Отпуштањем се послодавац служи као казном, али много
ређе него раније јер модерна индустријска организација подразумева
дуготрајну и скупу обуку сваког радника, како техничку тако и психолошку:
радник мора да научи много ствари, да стекне нове навике, открије своје
посебне способности и упозна велики део система организације у предузећу
које га је запослило.135 С друге стране, модерном раднику који живи од данас
до сутра тешко пада губитак посла и тражење новог смештаја чак и ако брзо
нађе други посао, што није извесно. Ако му деца иду у школу и ако му жена
ради ван куће, настају свакојаки проблеми.

Нека предузећа иду дотле да радницима који су остали без посла
месецима исплаћују инжењерску дневницу или дневницу пословође. Друга,
попут америчке компаније Плимптон, Вејн и Денисон, настоје да успоставе
равнотежу између продаје и производње тако да у периодима успоравања
економије не морају да отпуштају раднике. Треће, такође америчке компаније
током кризе двадесетих година овог века омогућиле су локалним радничким
синдикатима да регулишу питања незапослености тако што су најпре
отпуштани они радници који су желели да напусте посао, затим они који нису
имали никаквих обавеза према породици, а на крају је радницима који су
остали у фабрици смањено радно време.136 То је најбоље што се може урадити
ако већ не може да се преузме одговорност за огромну масу незапослених
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134 Види чланак Alb. Wahl, „Du motif légitime du rupture dans le contrat de louage de
services“, у Questions pratiques de législation industrielle, 1903,  p.161; види и тезу г. Де Рура:
Desroys de Roure, La règlement d’atelier et le contrat de travail, Paris, 1910. Многе тезе у
области права баве се тим питањем: Ferrant Joubert, Alain Desrousseaux, Antonelli,
Dantier, итд. За стране земље види P. Pic Traité de législation industrielle, 4e éd., 1912; 5e
éd. 1922. За поратне године види Série législative,  1919, 1920, 1921. Међународног
бироа за рад: Грчка, 3-4; Мађарска, 3; Аустрија, 10; Француска, 4 (заједничке
конвенције).  

135 Трошкови промене посла у Америци процењени су на 30-70 долара по новозапосленом
раднику. Уп. Ch. Cestre, Production industrielle, Paris, p. 107,  Библиотека за друштвено
информисање, Гарније, 1921; Labour Gazette, Montreal, јун 1920.

136 Види J. R. Commons, „Méthodes d’exloatation industrielle“, Revue internationale du travail,
јануар 1921, p. 76. (B. I. T., Женeва).



радника. Мали број предузећа на то пристаје осим кад је реч о техничком и
инжењерском особљу. У време индустријске кризе крајем 1914. и почетком
1915. године Вестингхауз, Черч и Кер из Њујорка задржали су током више
месеци неколико стотина инжењера иако за њих није било посла или бар не
довољно. Заменик директора компаније Џ. С. Бојд рекао је да је његово
друштво на тај начин, „без имало филантропије“, дало својим инжењерима
и већини радника „осећање сигурности од ког је имало користи кад се криза
завршила“.137

§ 2. Законска заштита наднице. – Друга гаранција, једнако елементарна
као претходна, али општија, јесте законска заштита наднице радника било
од немара или рђаве намере послодавца или од његових поверилаца који би,
у недостатку других средстава, вероватно посегнули за средствима
намењеним радницима или, на крају, од радничких поверилаца или особа
које би могле да злоупотребе надницу било да се ради о законитој супрузи
или малолетнику. Закони свих земаља садрже прописе који се тичу мера
заштите, и постоји обимна правна и економска литература која описује и
објашњава текст закона.138
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137 Заправо, пише г. Бојд, када поруџбине стижу са свих страна и кад недостаје радне снаге,
кадрови и особље који су задржани на послу умели су да цене обзирност послодавца и
узвраћали су радом и одбијањем већих надница које су им нудила друга предузећа. –
Ако предузеће не може да поднесе трошкове за инжењере за које тренутно нема посла,
каже г. Бојд,  онда треба да задржи инжењере и да их исплаћује тако што ће отворити
посебан рачун „организације“ у који су уписани сви ти трошкови. – Види Iron Age, 18.
децембар 1919.

138 Немачки, аустријски, швајцарски индустријски прописи (Gewerbeordnungen) потпуно
регулишу радни уговор у тим земљама. Види списак Gewerbeordnungen у Traité de législ.
ind., Pic., p. 94, фуснота.  Треба поменути и енглески закон од 17. августа 1901; белгијске
законе од 16. августа 1887, 15. јуна 1896. и 10.  марта 1900; холандски закон од 13. јула
1907, допуњен 1. јула 1909; швајцарски закон од 30. марта 1911; српски закон од 29.
јуна (12. јула) 1910. – Француски закони којима се регулише та врста заштите унети су
у Зборник закона о раду, али нису обједињени на једном месту. Коментари о законима
могу се наћи у: Maurice Lambert, Essai sur la protection du salaire (докторска теза), Paris,
1897;  Emile Bender, La salaire effectif, sa protection par la loi, Paris, 1898; Emile Steinhilder,
La paiement des salaires aux ouvriers, Париз, 1903; Léon Pollier, L’idée du juste salaire,
Paris, 1903. – Види и: Kleinwächter, „Der gerechte Lohn“, чланак у Zeitschrift für
Sozialwissenschaft, Berlin, 1905, p. 379; Deschars, „L’organisation du travail en Autriche“,
у Revue polit. et parlеm., септембар 1908; W. Pember Reeves, State experiments in Australia,
London, 1902; Black, Wage Boards of Australia, London, 1907; P. Villard, „Le Socialisme en
Nouvélle  Zélande“, у Ann. de la Soc. d’éc. polit., Lyon, 1905.



Подсетимо на неке мере заштите које садржи већина закона.
1. Забрањена је исплата наднице у натури (truck system), боновима или

жетонима, као и посредством пословође, који би истовремено био и крчмар или
мешетар; готово свуда је забрањен економат (који је често био заснован на
филантропским намерама) зато што раднику одузима слободу да се снабдева по
сопственој вољи и зато што подразумева кредит и тако међу радницима ствара
навику да троше више него што зарађују.

2. Радник мора да буде плаћен новцем који је званично у употреби и слободан
да се снабдева изван предузећа у ком ради осим ако у њему постоји радничка
кооператива.

3. Надница мора бити исплаћивана у правилним интервалима, не одвећ дугим
– два пута месечно или једном недељно, па и чешће ако је радник ангажован на
дан или плаћен по комаду.

4. Радник је заштићен од сваког ризика који би могао произаћи из непоштења
послодавца: коришћење уплата за осигурање контролише држава; осигурање
против последица несреће на послу у целини пада на терет послодавца; чак ни
оправдана одузимања (нпр. за касу узајамне помоћи) не смеју оптеретити
превелики део наднице. Поред тога, послодавац сме да задржи само незнатан део
наднице за намештај и предујам (десетину, по француском закону од 12. јануара
1895).

5. Држава контролише прописе погона да би заштитила радника од одбитака
за непажљиво руковање машинама и за њихове поправке139 тако што налаже да
прописи буду предочени радницима приликом склапања уговора или да радници
непосредно или посредно учествују у њиховој изради. У том смислу су написани
швајцарски (23. марта 1877. и 26. јуна 1902), мађарски (21. маја 1884), аустријски
(8. марта 1885), немачки (1. јуна 1891. и 30. јуна 1900) и други закони. Да би се
предупредила злоупотреба новчаних казни, већина прописа прописује да новчане
казне у целости буду уплаћене у фондове од којих радници имају користи и да о
свакој казни буду обавештени и радници и инспектори рада.

6. Повериоци радника не могу одузети радницима од плате – нити им ови
могу уступити – више од малог дела плате, обично једне десетине (француски,
мађарски, швајцарски, аустријски, белгијски, амерички закон) или је свако такво
одузимање потпуно забрањено (немачки, енглески, норвешки и бразилски закон).
Француски закон ограничава одузимање на десетину месечне плате када она не
прелази 2.000 франака, и још десетина може отићи за рату кредита, пре свега за
прехрамбене потребе (Закон о раду, чл. 61 и 62). Француско законодавство настоји
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139 О тој контроли види тезу: Godart, Les règlements du travail à Lille, 1910,  и расправу: Ch.
Morisseaux, La législation du travail, I, p. 470, Bruxelles, 1е éd.  1895, и његов чланак „Les
amendes ouvrières“ у Le mouvement socialiste, јануар 1899. Види и H. Lolle, La question des
règlements d’atelier, 1904.



да поједностави поступак и утврди укупна максимална одузимања од радничке
наднице по узору на друге земље.

7. Повериоци послодавца морају дати предност радницима и запосленима,
пошто је закон дефинисао њихову надницу као привилегију. Мада врло сложен,
француски закон није тако потпун као белгијски или немачки јер се не односи на
све индустријске и пољопривредне раднике, већ само на неке категорије.

8. На крају, надница удате жене заштићена је од могућности да је муж
присвоји и потроши, а надница малолетне деце је изван домашаја њихових
родитеља, делимично (француски закон) или у целини (белгијски закон од 10.
марта 1900). Што се тиче наднице удате жене, закон је мање-више потпуно
раздвојио добра и зараде супружника: у енглеском и америчком закону раздвајање
је потпуно; по законима романских и скандинавских земаља постоји заједница
добара, али жена слободно располаже својом зарадом; немачки закони праве
разлику између заједничких и засебних добара, а у ова друга спадају приходи
супружника стечени радом, којима свако слободно располаже.140

§ 3. Три врсте минималне наднице. – а) Законска минимална надница.
– Ово је главна гаранција јер држава одлучно интервенише, снажно задире у
суверенитет послодаваца кад је реч о утврђивању наднице и нуди радницима
реалне и непосредне предности. Уведена најпре у англосаксонским земљама,
а касније у разним европским земљама за неке професије, минимална
надница је данас гарантована многим радницима у месту сталног боравка и
тежи да постане општа у свим делатностима и свим врстама предузећа.

Минимална надница појављује се крајем прошлог века у јужној
Аустралији (1894), Викторији (1896), Новом Зеланду (1894), а у европским
земљама ће бити уведена касније, и то само за јавне радове (француски указ
од 10. августа 1888. дошао је после сличних мера у Енглеској (1888) и Белгији
(1896)). Белгија га је примењивала већ 1855. године у јавним радовима града
Брисела. У сваком случају, она је данас најдаље одмакла на том путу.141 Друге
европске земље кренуле су касније. Енглеска је довршила свој систем законом
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140 P. Pic, Traité de législation industrielle, p. 798-863. – Коментаре о француском закону од
13. јула 1907. види у Lalou, Droits de la femme mariée sur le produit de son travail, Paris,
1910; Mesnard, „Question relatif au libre salaire de la femme mariée“, Les lois nouvelles,
1. и 15. новембра 1911. О овим питањима види и тезе: Desveaux, Dupe, Picard, De
Lesseps, итд., као и Série législative B. I. T.-a за 1920, 1921. и 1922.

141 Види Charles Gide, Les institut. de progrès social, 5e éd., 1821, p. 147. – О општој историји
и теорији минималне наднице и њених модерних облика види: Ernst Klein, Minimalllohn
und Arbeitsbeamtertum, G. Fischer, Јена, 1902; Joseph Forzano, Le minimum de salaire,
докторска теза, Марсеј, 1904;  J. A. Ryan, A living wage, Macmillan, New York, 1906, чији
је превод на француски објављен у Паризу 1910; Paul Boyval, La lutte contre le sweating
system, le minimum légal de salaires, Paris, 1912; Barthelemy Raynaud, Vers la salaire
minimum, Paris, 1913; dr D. Pesl, Der Mindestlohn, Leipzig, 1914.



од 20. октобра 1909. године о професионалним одборима и увођењем
минималне наднице у делатности које се обављају у домаћинству и које су
најизложеније катастрофалном израбљивању (sweating system).142 Затим
долазе: немачки закон од 20. децембра 1915. и аустријски из 1911; француски
закон од 10. јула 1915. о одборима за надницу за раднике који производе одећу
(само у домаћинству). Међународни биро рада, створен Версајским уговором,
извршиће у том погледу велики утицај на све државе света: минимална
надница добијаће све општији карактер како у смислу почетне своте тако и
по броју делатности у којима је уведена.

Шта је циљ минималне наднице и како се она развијала? Све док се
примењивала само на раднике које су ангажовали предузимачи јавних радова,
минимална надница имала је за циљ да „спречи смањивање радничке
наднице“, као што је рекао г. Варле у свом извештају о анкети коју је спровела
белгијска канцеларија за рад (1896). Идеја је била да се избегне ангажовање
деце и мање способних радника на штету технички обучених радника. Зато
је минималној надници приговорено да оставља без посла осредње и старе,
као и неискусне младе раднике. На то се може одговорити да ништа не
спречава законодавца да утврди различиту надницу за сваку категорију
радника (као што је, уосталом, и учињено Милерановим указима из 1899),
као и да извесна конкуренција међу радницима, посебно младим, није рђава
ствар.143

Уз то, минимална надница за своје кориснике означава почетак општег
побољшања надница као прву фазу која води учешћу радничких организација
у утврђивању цене рада. Видимо да у свим земљама у којима је уведена
законска надница, одбори за надницу (Trade Boards у Енглеској, Sachauss-
chüsse у Немачкој, les commissions mixtes у Француској), имају задатак да
утврде минималну цену рада. Радећи у корист запослених уопште, држава је
дала законску тежину синдикалној тарифи, па се она сагледава као показатељ
стварне цене рада. Професионални синдикати су потпуно свесни улоге коју
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142 О штети коју изазива тај систем види Paul de Rousiers, La question ouvrière en Angleterre,
Paris, 1895, pp. 120-148. Види и анкету Charlesa Bootha, Labour and life of the people, т. I,
p. 326 ff, 491 ff и: David F. Schloss, Bootmaking, v. I, pp. 241-308, посебно 245-248. – K.
Dury, Ph. Douglas, „The minimum wage in Canada“, Jornal of pol. econ., април 1922.

143 „Боље је“, каже г. С. Веб, „да се нација стара о немоћнима (старима, болеснима, деци,
женама) него да их пусти да доприносе развоју индустријског паразитизма.“  Sideny
Web, чланак у  Journal of political economy, децембар 1912. – Г. Ирбен, рударски делегат
из Куријера, овако је објаснио своје залагање за законску минималну надницу: „1. да
бисмо постигли праведнију расподелу надница; 2. да бисмо спречили компаније да
фаворизују децу запослених и друге на штету синдиката; 3. да бисмо спречили дуге
смене и исцрпљивање.“ Enquête parlamentaire,  1902-1903,  v. II, p. 147. 



може имати минимална надница и они је захтевају. Од ње очекују да донесе,
поред додатне добити, равнотежу у производњи, која не постоји кад
послодавац самовољно утврђује услове рада и бира најјефтинију и
најпокорнију радну снагу. Ово су резултати анкете о тој теми међу
француским рударима. По мишљењу радничких делегата, тај начин
награђивања треба да „обезбеди више једнакости у подели надница, да
заустави фаворизовање или неправду, да спречи прекомерно напрезање које
диктирају снажни или повлашћени радници, да онемогући продужавање
радног дана и повећавање напора, да спречи пад наднице испод утврђене
основне наднице.“144

Раднички синдикати, непријатељски расположени према већини
реформи које предлажу или спроводе послодавци или држава, безрезервно
подржавају минималну надницу. Тиме се, у великој мери, може објаснити
брзо ширење тог начина награђивања чија је последица пораст стандарда
целе радничке класе. Утицај радничких синдиката био је посебно уочљив
током рата, када је радна снага била врло тражена, посебно у зараћеним
државама. Минимална надница постала је правило у свим делатностима па
и у пољопривреди. Уведена је, додуше, и на другим местима, негде на самим
почецима увођења законског минимума. У Аустралији и Новом Зеланду
радничка партија морала је да употреби сав свој политички утицај да би били
изгласани законски пројекти повезани с том реформом. Али тај пројекат ипак
не би био изгласан да није било снажног ангажовања жена, посебно у
Викторији, и да законодавне скупштине нису имале јасан став о њему.145

б) Надница која покрива основне животне трошкове. – Законски облик
минималне наднице није једини. Можемо чак рећи да је минимална надница
гарантована радницима у свим инду стријама које су изашле из првобитне
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144 F. Simiand, Le salaire des ouvriers des mines de charbon en France, Cornély, Paris, 1907, p. 339.
145 Види: R. Broda, Inwiewеit ist eine gesetzliche Festlegung der Lohn-und-Arbeitsbedingungen

möglich?, Berlin, 1912, p. 115, 116. – О минималној надници у различитим земљама види
и наведена дела општег карактера: Note sur le minimum de salaire dans les travaux public en
Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Suisse, aux Etats-Unis et en France, Издање Бироа
рада, Париз, 1897. – Les industries à domicile en Belgique, Биро рада (белгијски), т. X,
Брисел, 1909. – Leroy, „La question du minimum du salaire dans l’industrie à domicile en
Allemagne“, у Revue d’écon. pol., 1909, p. 806; – Halcombe, „The british minimum wages
act of 1909“, у Quart. journal of Economics, мај 1910. и чланак: Fleury, „Le salaire
miniumum en Angleterre“ у Réforme économique, 1910, p. 917; – Rodolphe Broda, La
fixation légale des salaires,  expériences de l’Angleterre, de l’Australie et du Canada, Paris, 1917.
– Tourret, Le salaire minimum des ouvrières à domicile (Закон од 10. јула 1915, указ од 24.
септембра 1915), Paris, 1916; – L. D. Clark, „Minimum wage laws of the United States“,
Monthly Labour Review, март 1921.



фазе експлоатације и које примењују хуман начин награђивања. Sweating sys-
tem више се нигде не примењује осим у делатностима које се обављају у
домаћинству. Радници ангажовани у погонима у којима постоји контрола
јавних власти углавном примају наднице које могу да задовоље њихове
животне потребе. Посебно оне индустрије које примењују модерну премијску
надницу дају радницима подстицајну основну надницу. Индустрије
организоване по модерним методама могу функцио нисати само ако су све
животне потребе радника углавном задовољене. То подразумева да
минимална надница мора континуирано да се увећава како би пратила
повећавање трошкова живота и развој индивидуалних и друштвених
потреба радника. Она се постепено преображава у додатак за животне
трошкове или животну надницу (living wage, Lebenslohn). 

Додатак за животне трошкове штити радника од хирова понуде и тражње.
Штавише, он му омогућује да у највећој могућој мери развија своју
професионалну способност и да подмирује основне потребе своје
породице.146 С друге стране – и даље смо у оквиру исте идеје – додељивање
те наднице води рачуна о разноврсности занимања. Посао ковача, зидара или
путара изискује велику физичку снагу, а посао ткача, гравера или
линотиписте пре тражи велики ментални напор и велику пажњу: исхрана
првих и других мора се разликовати онолико колико се разликује њихов начин
живота.147 На крају, јасно је да ожењени радници носе већи терет и потребно
је правити разлику између њих и неожењених. Ако управа фабрике, држава
или општина узму у обзир појединачну ситуацију тих радника и доделе им
приход који је неопходан за њихову породичну егзистенцију, та нова
чињеница представља стварни напредак у еволуцији подстицања на већи
учинак.148

в) Породични додатак је заправо само нужна допуна додатка за животне
трошкове и побољшање минималне наднице. Неки послодавци су приметили
да ожењени мушкарци и очеви породице раде боље и да су посвећенији од
нежења: само зато им додељују породичне додатке, посебно очевима више
деце.
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146 Види Philipp Snowden, The living wage, London, 1907.  Иако не сматра да таквом надницом
могу да се уклоне класне разлике, Сноуден од ње очекује да подигне физичке, моралне
друштвене услове маса на ниво достојнији савремене цивилизације. Види и: A. M. Bing,
Work of the wage adjustment boards, New York, 1919. 

147 О томе види напомене у S. and B. Webb, Theory and Praxis of Trade Unions, v. II, p. 128.
148 О животним надницама види: J. A. Ryan, A living wage, its ethical and economic aspect, New

York, 1906.



Г. Макс Турман нам је рекао да је у Француској та идеја поникла у
Дофинеу, да је освојила металургију југоистока а затим и Нормандију: један
фонд послодаваца за породични додатак основан је у седишту синдиката
предионица и ткачница у Руену. Анкета Министарства рада показала је да је
средином августа 1920. године успешно функционисало 35 таквих
организација; почетком 1921. било их је више од педесет и оне су годишње
делиле више од 50 милиона франака у премијама и додацима.149 У том облику
ова мера је остала у надлежности послодаваца и отуд произлазе њени
недостаци. Посматран као резултат добре воље послодавца, а не као стварно
право радника, породични додатак заправо повлачи мање-више потпуно
покоравање радника свим захтевима његовог доброчинитеља. Зато га радници
малодушно прихватају а синдикати одлучно одбацују. Они сматрају да
„дужност солидарности може бити поверена само нацији“ и да радници
морају „устати против свега што тежи да учврсти систем надничарења“.150 У
многим случајевима радници су одбили тај додатак; у неким другим
случајевима неожењени радници водили су кампању за опште повећање
плата, од ког би сви запослени имали користи. Видимо, заправо, да у једној
земљи као што је Француска – земљи која мора да подстиче наталитет –
национални колектив узима на себе дужност да додељује породични додатак.
За запослене у државној администрацији, држава то чини директно или пак
ту дужност пребацује на департмане или градове с више од 10.000
становника. Поред тога, велике железничке и саобраћајне, као и рударске
компаније, које су у извесној мери под државном контролом, посебно у
ратном времену, саме су за то задужене.151 Ако те додатке исплаћује
послодавац, радник од њих углавном нема много користи и они му чак могу
постати препрека јер ће теже наћи посао него радник без породице. Ето због
чега – ако оставимо по страни бригу за наталитет – породични додатак треба
да се исплаћује из јавног буџета како би се побољшао и повећао радни
учинак.
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149 Види чланак г. Турмана (Turmann) у Correspondant oд 10. фебруара 1921, p. 529 ff, као
и његов чланак „Le régime de l’usine“, ibidem, 19. август 1919. – Породице добијају за
једно дете 10 франака месечно, за два детета 25 ф., за три детета 45, за четири 70, за
пет 95, за шест 120, за седам 145, за осам 170. – Види и: A. Théry, „Une révolution
patronale; le sursalaire familial“, Renaissance, no 5, 12, 19, 26 из 1921.

150 С друге стране, M. Имбуш, председник хришћанског савеза рудара Немачке, изјаснио
се за породични додатак (M. Imbusch, Familienlohn, Etudes et Documents, B. I. T., Genève,
Série А, no 21, p. 16, 3. мај 1921).

151 О тим додацима види у Bulletin du Ministère du Travail за 1920: јавна управа и железничке
компаније, p. 110-117; департмани и велики градови, групације послодаваца и рудника,
pp. 367-388; фондови за компензацију и посебне установе, pp. 491, 492 ff.



3. Олакшице у снабдевању
Директно и индиректно повећање износа наднице, која је добила разне

поменуте гаранције, није довољно да побољша услове радничког живота ако
раднику није омогућено да се снабдева квалитетним предметима по ниској
цени. Неке институције, јавне или приватне, настоје да потисну многобројне
посреднике између произвођача и потрошача јер добит тих посредника
смањује куповну моћ наднице. Три друштвена чиниоца – послодавци,
радници, друштво – доприносе, сваки на свој начин, том аспекту друштвеног
напретка. 

§ 1. Институције послодаваца. – Овде морамо поменути разне врсте
економата и ресторана, попусте за запослене на робу коју производи
предузеће, итд.

Послодавци који уводе те институције немају увек на уму само добробит
радника. Пошто се део наднице даје у натури, своте новца које треба
исплатити биће умањене; пре сто година новчани део чинио је веома мали
део номиналне наднице: остатак је радницима исплаћиван у намештају чак
и кад им послодавац није обезбеђивао смештај и исхрану. Послодавцу је било
у интересу да његови радници буду у исти мах и његови купци, било тако
што ће им продавати предмете произведене у својим погонима или на својој
земљи или тако што ће им служити као посредник. Радници који троше
највећи део своје зараде на намирнице и друге потребе остављају готово целу
зараду у рукама послодавца, купују на кредит и тако се везују за предузеће.
Али видимо какве злоупотребе омогућује та пракса и није необично што је
донесен низ закона којима се она уређује па и забрањује. Први такав закон је
енглески закон од 15. октобра 1831. године. У Француској је тек законом од
21. марта 1910. бар делимично укинут економат. Економати великих
железничких компанија, на пример, били су поштеђени до 1915. године, када
се морало приступити консултацији са особљем о укидању, односно
одржавању економата сваке компаније. Због рата, та консултација је одржана
тек у мају 1921. Од 261.419 запослених у четири велике мреже (Држава,
Миди, Нор, Орлеан) који су уписани као учесници у референдуму, 206.907
је заиста гласало; 171.549 или 82,91% се изјаснило за одржавање а 29.187 или
14,10% за укидање економата.152 То је показало да железнички економати
добро функционишу и да је особље које их користи њима задовољно.

Пример економата железничких компанија врло је карактеристичан зато
што је реч о великој маси радника и запослених. Далеко се мање зна шта се
догађало са економатима малих индустријских предузећа; они су се углавном
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152 Бројеви које наводи Journal des débats од 4. августа 1921. Види и: Reclus, Les économats
patronaux devant la loi, Paris, 920. 



преобразили у задруге или у радничке ресторане. Свака велика фабрика која
запошљава стотинак па и мање људи нуди нешто својим радницима: јефтин
ресторан који води искључиво управа или пак одбор радника и запослених.
Ако је реч о задружном ресторану, управа га субвенционише. Велике париске
банке и продавнице, као и неке фабрике које смо посетили (нпр. фабрика г.
Андреа Ситроена) имају такве ресторане за своје запослене. У интересу
послодавца је да радник може у подне да руча на чистом и пријатном месту,
где може да седне и да се одмори. Све анкете које су о томе водили лекари
или инспектори рада дале су исти закључак. Трошкови које на себе узме
послодавац да би обезбедио радницима и радницама квалитетну исхрану и
пријатно место за обедовање заправо су продуктивни трошкови. Ипак,
француски послодавци и јавне власти и даље нису много урадили у том
погледу. Тамо где раднички ресторани постоје (Париз, Лион и неки градови
на северу), они су мали, недовољно чисти, немају удобне столице и услуга је
просечна. Готово све фабрике у Паризу и његовим предграђима нуде својим
радницима веома мало удобности. Међутим, без одговарајућег радничког
ресторана фабрика је непотпуна. У то смо се посебно уверили током рата,
када су мали погони и тесна градилишта морали да приме масе радника.
Често удаљени од градских центара и израбљивани од уличних продаваца,
радници су принудили послодавце да отворе продавнице за снабдевање и
ресторане кад ови то нису учинили од своје воље.153

Раширенија пракса је продавање радницима и запосленима производа
предузећа, па чак и сировина, по нижим ценама. Продавачице у великим
продавницама имају свој „дан за куповину“, када се могу снабдевати с
попустом од 20%. Запослени у железници добијају угаљ и дрва (излизане
прагове) по набавној цени; запослени у трамвајској компанији добијају одећу,
бесплатно или по врло повољној цени; радници у фабрици дувана имају
право на одређену количину цигарета и цигара веома доброг квалитета, итд.
То је још један начин да се индиректно повећа приход радника, да се
побољшају његови животни услови и да се он подстакне на предан рад.

§ 2. Потрошачке задруге и званичне мере. – Потрошачке кооперативе
или задруге имају исти циљ као и горе набројане институције, али су
углавном дело самих радника. У начелу, кооператива излази из оквира улоге
економата па чак и ограничења на снабдевања намирницама. Она има
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153 Године 1917. у Француској су постојали 161 ресторан и 167 продавница које су отворили
послодавци само у фабрикама које су производиле за рат. Те продавнице и ресторани
су имали продају од 60 милиона франака. Види Gide, Les Institutions, p. 237; види и:
Bulletin des usines de guerre, 1917, nо 15, p. 114;  C. Meillac, L’Effort du ravitaillement français
(1914-1920), Alcan, Paris, p. 92 ff.



друштвене и моралне циљеве и налазимо је свуда где је реч о остваривању
материјалног, интелектуалног или моралног напретка радника.154

Рат је јасније осветлио економске појаве које се тешко могу сагледати у
обичним временима. Могли смо голим оком да се уверимо не само у то да
повећање трошкова живота нужно изискује ревизију надница већ и то да
повећање надница има за последицу поскупљење најнужнијих средстава за
живот. То је било најочигледније у малим градовима и у радничким
квартовима, где би трговци брзо сазнали да се особље фабрика изборило за
повећање наднице и одмах подигли цене своје робе за одговарајући процент.
Тако би ревизија наднице остајала делимично или чак потпуно неделотворна
кад нису биле предузете мере да се обезбеди снабдевање радника по
умеренијим и стабилнијим ценама.155 Из тога су поникле јавне продавнице с
робом по набавним ценама, општинске пекаре, ресторани и кантине које
држава субвенционише и чак њима управља. Било је и покушаја, посебно у
Аустрији и земљама којима је она владала, као и у Немачкој, да се опорезују
производи текуће потрошње како би се предупредиле трговачке злоупотребе.
У Француској и Енглеској опорезивани су само најнужнији производи. Али
увођење тог пореза дало је осредње резултате: цене су постепено али
непрестано расле како током рата тако и по његовом завршетку.

Да бисмо употпунили приказ, навешћемо још неколико старијих
институција које су имале сличан циљ.

Железничке компаније, држава и управне области, као и предузећа
градског саобраћаја основали су за своје раднике путничку претплату која
своди трошак превоза на веома малу своту и омогућује им да обедују код куће
или барем да се увече врате кући. Многи белгијски и фламански радници, на
пример, долазе на рад у Француску и свако вече се враћају својим кућама.
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154 Albert Thomas, La coopération dans les usines de guerre, Féd. de Coop. de France, Paris, 1917.
О задрузи уопште види класична дела г. Жида и његову последњу књигу: Ch. Gide, Les
institutions tendant à l’abolition du salariat, Sirey, Paris, 1921; E. Vandervelde, La coopération
neutre et la coopération socialiste, Bruxelles, 1910; V. Th. Totomiantz, L’anthologie de la
coopération, Provolozky, Paris, 1922; F. E. Parker, Consumers’ Cooperative Societies in the U.S.
in 1920, Washington, 1922. Види и изврсну публикацију Revue des études coopérative,
Rieder, Paris, покренуту у новембру 1921.

155 Наводимо следеће мере предузете у корист особља ратних фабрика: 1. Ресторани и
продaвнице које воде задружна потрошачка друштва; 2. објекти звани „прехрамбени“
који су у државним установама обезбеђивали, под руководством директора установе,
исхрану мобилисаних радника и, евентуално, других категорија запослених; 3. објекти
послодаваца, кантине и продавнице које су власници индустријских предузећа увели у
своје фабрике због ратних околности, итд. Види Bulletin des usines de guerre, 1917, no 15.
О опорезивању и нормирању цена, као и о јавним службама исхране, види Ch. Gide,
Les instиtutиоns de progrès social, Sirey, Paris, pp. 262-268.  и Meillac, Parturier, Louwyck,
op. cit., p. 98 ff.



Чак и ако оставимо по страни друштвене и моралне последице те праксе,
нема никакве сумње да се на тај начин посредно увећава приход радничког
домаћинства.156

Треба поменути и канцеларије за правну помоћ које неке компаније
оснивају да би својим радницима давале правне савете157 и велики број
олакшица и услуга које се понекад, поврх плате, додељују радницима за
часове и дане одмора. Поменућемо неколико: 1. здравствена заштита
радника и њихових породица у јавним и приватним диспанзерима или пак
ангажовањем лекара које плаћају компанија или држава; 2. патронажне
медицинске сестре које контролишу здравље и физички рад деце и дају савете
у вези с превенцијом болести, исхраном, хигијеном итд.; 3. санаторијуми за
болесне, посебно туберкулозне раднике;158 4. јаслице или дојиље које
обезбеђују храну одојчету радника док су му родитељи на послу; 5. у неким
фабрикама уведене су просторије за дојење, а постоји предлог да то постане
обавеза послодавца; 6. плаћени одмор пре и после порођаја; 7. школске
кантине које обезбеђују деци подневни оброк по скромној цени или
бесплатно; 8. одмаралишта за сиромашну децу на мору или у планини, уз
олакшице за путовање, смештај и исхрану; 9. кооперативе за одмор, са
субвенцијама или без њих, које омогућују раднику да се месец дана или шест
недеља одмара са својом породицом на мору или негде друго у природи; 10.
бесплатни курсеви за обуку или усавршавање; 11. народни универзитети; –
12. народна позоришта, итд., итд.159

Овде смо само желели да подсетимо на ове институције. О некима од
њих ћемо говорити даље у тексту, у мери у којој се тичу организације и
хигијене рада и одмора, и у којој образују или уздижу дух радника у смислу
једне више концепције рада. О њима говоримо у одељку о награђивању зато
што имају за последицу повећање куповне моћи наднице коју радник зарађује
у фабрици и која му омогућује да живи здраво са својом породицом и да
побољшава сопствени учинак.
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156 Ernest Mahaim, Les abonnements des ouvriers sur les lignes de chemins de fer belges et leur effets
sociaux, Institut Solvay, Bruxelles, 1910.

157 На пример, канцеларија компаније White Motor из Кливленда, која се помиње у
америчком часопису Personnel,  јун, 1920.

158 Доктор Cabot, Médicine sociale, G. Crès, Paris, 1919. – Travail industriel aux États-Unis, Leroux,
Paris, 1922.

159 Види, Edward Devine, Social Work, Macmillan, New York, 1921.



4. Изнајмљивање или куповина смештаја
Питање становања има највећу вредност за здравље и физичку снагу

радника, да и не говоримо о његовом утицају на морални и друштвени развој
деце. Ако изузмемо исхрану, највећи део радничког буџета одлази на
становање – кад је реч о онима који не поседују сопствени стан. То односи
шестину, а често и већи део радничког прихода.160

С напретком цивилизације градови су расли, појавила се пренасељеност,
смештај је постао скупљи и теже га је наћи. Мора се, дакле, решавати
двоструки проблем: с једне стране, понудити раднику могућност јефтиног
смештаја на који би одлазио мањи део његове зараде; с друге стране, треба
изградити нове стамбене зграде у близини градова и фабрика, па чак и цела
насеља, како би се радницима обезбедио довољан број здравих и удобних
станова. У пракси се често бркају две стране тог питања – наиме, нема бољег
начина од градње да се обезбеде нови станови за раднике.

Питање радничког становања решавано је на три мање-више
задовољавајућа начина: 1. јефтини станови, које граде послодавац или јавна
власт, изнајмљују се радницима једне или више фабрика у датом урбаном
средишту; 2. радничке баште употпуњују тај – можда недовољан – смештај
парцелама које радници могу да обрађују у слободно време; 3. радници купују
станове и баште а радничке задруге и удружења граде насеља-баште.

§ 1. Јефтини станови. – Највећа тешкоћа с којом се сусрећу оснивачи
великих капиталистичких предузећа увек је налажење места за смештај
радника које запошљавају. Данас тај проблем није нимало мањи него у време
почетака крупне индустрије јер су се фабрике постепено увећавале; уз то,
данас крупни капитал и брз превоз омогућују подизање огромних градилишта
и окупљање великог броја радника. То се догађа у Америци, у недавно
истраженим регионима, у Индији, у колонијама; то се могло видети у
зараћеним или неутралним земљама, свуда где се радило за војску или
морнарицу.161 Поред тога, проблем није потпуно решен ако радник не може
да са собом доведе жену и децу. Ако мора да се раздвоји од њих, његови
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160 О расподели трошкова у радничком буџету, по занимањима и по броју чланова
породице, види: Maurice Halbwachs, Paris, 1910.

161 Види општу литературу о овом питању: Muller, Cacheux, Les habitations ouvriéres en tous
pays, Paris, 1889;  E. Оwmaker, The housing of working classes, London, 1895; Charles Lucas,
Etude sur les habitations à bon marché en France et à l’étranger, Paris, 1899; Dr Leon Jarron,
Les habitations à bon marché au poin de vue hygiénique et social, en France et à l’étranger, Paris,
1913; Roger Merlin, La crise du logement et les habitations à bon marché, Paris, 1913. Види и
библиографију у нашој систематској библиографији за Stimulants modernes du travail
ouvrier, Garnier, Paris, 1923.



трошкови се удвостручују, брине о породици, путује да види своје, губи
време и новац. Чак ни велика надница није увек довољна ни да привуче
раднике ни да их подстакне да остварују пун учинак.162

У већини случајева станови које гради послодавац изнајмљују се
радницима по врло ниским ценама, често уз губитке, а понекад им се дају и
бесплатно, као у кристалеријама у Бакари и Вилневилу (Hérault) или као у
Крезоу за удовице, пензионисане раднике итд. Систем изнајмљивања има
један недостатак: радници верују да их на тај начин послодавац додатно
експлоатише. Штавише, пошто послодавац увек контролише одржавање
станова, радници се не осећају лагодно у свом дому. Уосталом, иницијативе
послодаваца готово увек имају исте недостатке које смо већ поменули
поводом сличних мера. Радници више воле јефтине станове које граде
држава, општина или слободна друштва или станове у чију је изградњу
инвестирала нека компанија (нпр. П. Л. М. за своје фабрике у Улену).

Држава се ретко упушта у изградњу јефтиних станова. Њена улога је
малог обима: ограничава се на доношење мера које се тичу здравља или
хигијене. Али како се после рата стамбена криза заоштрила, неке владе су
одлучиле да подигну радничке зграде или да дотирају оне који ће то учинити.
Тако је енглеска влада донела одлуку о изградњи 500.000 кућа и обезбедила
субвенције од четири милијарде франака за грађевинска предузећа која су се
прихватила тог задатка. Други актери (монополи, железнице, арсенали) граде
велике блокове за смештај радника и службеника у индустријама свог
региона.

Велику улогу у изградњи јефтиних станова имале су пре свега општине.
Сваки велики град у Европи данас има једно или више радничких насеља.
Али општина је најчешће само иницијатор, а независна друштва која од
државе добијају субвенције и друге врсте помоћи – концесију на грађевинско
земљиште, постављање основне инфраструктуре, воде, плина – задужена су
да граде станове, да њима управљају и да формирају станарине.

Јавне власти интервенишу на још један начин. Законом се оснивају, као
у Италији и Француској, „Јавне канцеларије за јефтино становање“,
аутономна тела којима држава или општине „заобилазећи обласни систем
администрације, поверавају задатак изградње или адаптације безбедних
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162 Управо то упечатљиво показује пример који наводи г. Х. А. Јанг. Реч је о Индијцима у
једном региону који би могао да постане индустријски, али постоје огромне тешкоће у
вези са смештајем радника. Суседно индустријско подручје погодила је суша, али људи
из  пољопривредног подручја нису хтели да раде у индустријском региону јер нису
желели да се одвоје од породице, чак ни привремено. Радије су чекали помоћ из
фондова за помоћ него да, макар накратко, напусте своје породице и раде за високу
надницу. H. Young, „Labour in India“, The Edimburg Review, април 1921, pp. 286, 287.



зграда по најнижој могућој цени“163; админстрација контролише функцио -
нисање тих тела јер она обезбеђује потребна средства. У другим државама –
нпр. у Белгији – влада за то задужује штедне фондове којима даје право да
део својих средстава ставе на располагање за изградњу радничких станова.
У Белгији је то решење дало чудесне резултате. Француски покушаји са
штедним фондовима били су тек делимично успешни. Упркос званичним
охрабрењима, од 550 штедних фондова који су располагали са 261 милион
франака, мање од сто су пристали да позајме новац грађевинским
предузећима и за то су издвојили двадесетак милиона.164

Треба поменути и општинске канцеларије за становање у Немачкој, чија
је улога да пружају обавештења онима који траже стан. Оне такође врше
строгу контролу здравствених и моралних услова свих станодаваца који
користе њихово посредовање. Те општинске канцеларије постоје у
Штутгарту, Келну и многим другим немачким градовима.165 

§ 2. Радничке баште. – Изгледа да радничке баште играју улогу
посредника између јефтиних станова, који се обично налазе у великим
зградама и који се изнајмљују радницима из једне фабрике или из једног краја
града, и засебних кућа с баштом које су – или ће бити – власништво радника
или њихове кооперативе. Колико год да први систем, као нужно средство да
се реши криза становања у градовима, данас изгледа недовољан па и супротан
менталитету радника и неповољан за њихово здравље, толико систем насеља-
-башти која граде задружна друштва изгледа као решење које ће одиграти
велику улогу у будућности и променити представе о становању.

У неким градовима, у Француској и иностранству, идеја о економском
становању употпуњена је радничким баштама. То решење потекло је из
индивидуалних иницијатива послодаваца и милионера филантропа као што
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163 J. Dépinay, M. Dufourmantelle, Des offices publics à bon marché, Paris, 1918; и излагања г.
Жида: Ch. Gide, op. cit., pp. 276-280, 292-296. Види и H. Biget, Le logement de l’ouvrier,
Jouve, Paris, 1913,  pp. 393-404; H. Sellier, La crise du logement et l’intervention publique,
Off. publ. des hab. à bon marché, 4 vol., 1922.

164 Види Henri Biget, Le logement de l’ouvrier, p. 287-303; новије податке види у тези: Léon Le
Baron, Le problème du logement ouvrier, p. 138-191, Giard et Brière, Paris, 1917, и  следећим
радовима: Ch. Gide, op. cit., pp., 294, 295; C. E. Allan, The Housing of the Working Classes
Acts (1890-1909, 1914), New York, 1916; M. Knowless, Industrial Housing, New York, 1920.

165 Види A. Lévy-Dorville, A. Filassier, „L’Office municipal de l’habitation à Stuttgart et à
Cologne“, Hygiène généralе et appliquée, октобар 1996.



су фондације Пибоди, Гинис и госпођица О. Хил у Енглеској или Ротшилд,
Ен итд. у Паризу.166

Увођење осмочасовног радног времена дало је нови замах радничким
баштама и данас, у Француској и другим земљама, видимо да се та
институција знатно проширила. Радници на тај начин могу да повећају
приход свог домаћинства, задовоље склоност према обрађивању земље и
уживају у бољој атмосфери од оне која влада у погону. Након што је донесен
закон којим је у Француској уведено осмочасовно радно време (23. априла
1919), многе велике француске компаније купиле су обрадиву земљу и
изнајмиле је својим радницима по веома повољним ценама. Ево неколико
примера:

Металуршка компанија Шатијон Коментри и Нев-Мезон (фабрике Сен
Жак у Монлисону), која запошљава 2.500 радника, поседовала је, у априлу
1921. године, 350 башти од 300 квадратних метара, које су изнајмљиване за
три франка годишње по уговору о аренди. Касније је та компанија докупила
девет хектара и направила још 300 башти и уступила их радницима под истим
условима. – Друштво Мишлен (Клермон-Феран) има око 500 радничких
станова, а уз сваки стан иде и башта од приближно 200 квадратних метара.
Ако је та башта недовољна неком радничком домаћинству, радник има право
да од компаније затражи још једну под повољним условима. – Исти обичај
постоји у компанијама Бергуњан (Клермон-Феран), бечким Уједињеним
фабрикама (производња драперија). Компаније Сен Гобен, Шони, Сире
(стакларе из Монлисона, 1.100 радника) навелико купују бирано семе и
снабдевају раднике вештачким ђубривом; професор пољопривреде из
Монлисона држи им предавања и управља радничким баштама. Друге
компаније стављају баште бесплатно на располагање својим радницима
(Друштво Лафос, из Монибиса, и компанија из Девил-ле-Руена). Тај покрет
је још развијенији у Енглеској и Америци.167
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166 О радничким баштама види Louis Rivière, La terre et l’atelier, Paris, 1904; тезу г. Бакета:
Bacquet, Les jardins ouvriers, Paris, 1906; извештај г. Пола Пика на конгресу Удружења
друштвене хигијене, Лион, 1907; консултуј и текст: Lévy-Schneider, „La fonction
Rotschild“ у Questions pratiques de législ. ouvr., 1911,  pp. 312, 328. Види и извештаје с
националних и међународних конгреса Радничких башти из 1903, 1906, 1909, 1910.
(Bibliothèque nationale, 8˚ R. 19128 и 8˚ R. 27013). Најновији подаци се могу наћи у
документима које je издалo Друштво за економске студије и информације (Société
d’études et d’informations économiques, 282, boulevard Saint-Germain) 1921. године,
посебно у броју 22 и новим серијама публикације Bulletin économique.

167 За стране земље види Louis Rivière, Les jardins ouvriers en France et à l’étranger, Paris, 1899.
У англосаксонским земљама радничка башта се више везује за индивидуалну кућу и
град-врт него за јефтине станове као у Француској. За Америку, у публикацији Industrial
Management, март 1918, наћи ћемо више чланака о инцијативама свих заинтересованих
страна, почев од 1917. године, да се у близини фабрика направе баште чија је сврха да



§ 3. Куповина станова и насеља-башти. – С настојањима да се
радницима обезбеди власништво над становима и да се они архитектонски
одвоје једни од других, питање радничког смештаја ушло је у нову фазу.

Досад су општине учествовале у решавању кризе радничког смештаја,
било тако што су на својој територији градиле јефтине станове (као у
Немачкој, Енглеској, Италији) или тако што су олакшавале градњу уступајући
земљиште приватним предузећима без надокнаде и пружајући им извесне
погодности (као у Француској и Белгији). Али последњих година примећује
се да званична иницијатива уступа место грађевинским друштвима. Та
друштва су најбројнија у Енглеској и Белгији, можда зато што је у те две
земље проблем становања безмало решен. Сада постоји тежња да се напусти
стари систем зграда-барака и да се граде индивидуалне куће с баштом и
споредним просторијама за алат, с јасно израженом намером да оне пре или
касније пређу у власништво станара. Ту идеју нису могли да реализују ни
јавне власти ни филантропска друштва, не толико због недовољности
средстава којима располажу администрација или субвенционисана друштва
колико због менталитета самих радника.168 Зато идеја да радници откупљују
сопствене куће, било индивидуално или колективно, и да се граде насеља-
-баште може да се оствари једино ако сами радници покажу вољу да сарађују
и учествују у организацији и ако се посредовање препусти њиховим синди -
катима или задругама, као што се већ ради у Енглеској, Сједињеним
Државама и Белгији.169

Дух сарадње је најразвијенији у Енглеској, а у тоj земљи има и највише
грађевинских друштава (building societies). Године 1900. било их је 2.207. У
међувремену је њихов број опадао па је 1920. године било 1.443 друштва са
620.000 чланова и капиталом (деоницама или зајмовима) од 1.250 милиона
франака. Разлог је то што је њихов задатак знатно мањи и знатно мање
ургентан него раније. Те кооперативе су делом сачињене од штедних фондова,
и средства једног дела чланова тих фондова користе се за изградњу станова
за други, обично мањи део. Building societies обично преносе власништво на
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обезбеде део намирница потребних америчком народу, посебно после општег
поскупљења хране. У Провиденсу, у фабрикама индустријске компаније Браун и Шарп,
сви појединачни напори су се удружили у задругу која је обавила парцелисање
земљишта и продала  парцеле радницима. Види Génie civil, 4. мај 1918, p. 325.  Види и:
H. Kalbrünner, „Die wirtschaftliche Bedeutung dеs Kleingartenwesens“, Oesterr. Volkswirt.,
1922, no 32.

168 Види недавно објављену књигу г. Тонија: R. H. Tawney, The acquisitive society, Bell, London,
1921.

169 Прецизне бројеве и податке који поткрепљују наше закључке наћи ћете у многим
француским, немачким, енглеским и италијанским делима која смо консултовали и од
којих смо навели само неколицину. Види нашу Bibl. systém., прво поглавље, у „Oeuvres
social“.



задругу после петнаест година, а рате су мало више од просечне наднице за
стан. Са своје стране енглески синдикати последњих година оснивају
задружна грађевинска друштва са истим циљем – да својим члановима
обезбеде удобно становање и власништво над станом.

Али, без обзира на олакшице, радници ретко успевају да, поврх
најамнине за стан, издвоје додатна средства за амортизацију, а задружно
друштво радије задржава власништво над зградама и својим члановима
изнајмљује само јефтине станове. То реализују велики савези таквих
друштава, међу којима је најзначајнији Copartnership tenants limited а
најстарији Ealings Tenants, основан 1903. године. Удруживањем задружна
друштва стичу знатну моћ, па њихови напори могу бити дужег даха. Отуд
њихова снага: радници имају поверења у њихову моћ трајања и осећају да не
морају да страхују од њихове свемоћи. Право задругара признато је у свим
земљама: радник може да изнајми стан у сваком граду у ком његов савез
поседује некретнине, под једнаким условима, без страха од повећања
најамнине, и може слободно да се пресели кад то изискује његов посао.
Контрола и одржавање власништва и редовност плаћања нису мањи него у
приватним некретнинама.170

Такав покрет почиње да се оцртава и у Америци. Ту се увелико
примењују сви облици удруживања и кооперације. Друштава за градњу и
изнајмљивање (Building and loan societies), која имају исту двоструку улогу
као енглеска друштва, било је 1920. године 7.072, са 3.568.000 чланова (од
тога две трећине зајмопримаца и једна трећина зајмодаваца који намеравају
да граде) и с капиталом од 8 1/2 милијарди франака. Процењује се да су она
наручила градњу приближно милион кућа.171
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170 Henri Biget, Le logement de l’ouvrier, Paris, pp. 81-135; Ch. Gide, Les institutions..., Paris, 1913,

p. 285, 286, 289, 291, Paris, 1921. За Енглеску видети књигу Т. Адама, једног од

најпознатијих поборника градова-вртова: Thomas Adam, Garden-City and agriculture,

London, 1904, као и значајан рад: Еrnest Ritson Dewsnup, The housing problem in England,
Manchester, 1907. и, пре свега, наведену књигу: R. H. Tawney, The Acquis. Soc., G. Bell,

London, 1921.
171 Види Ch. Gide, op. cit., p. 286, и значајне извештаје с последњег националног конгреса о

становању (одржаног у Бостону 25, 26. и 27. новембра), објављене под насловом Housing
problems in America, New York, 1918: двадесет један извештај и занимљива расправа о
њима. Под истим насловом су се појавили извештаји с претходних конгреса у седам
томова од 400 до 550 страна (National Housing Association, 105 East 22nd Street, New
York City). – O историји овог питања види: Charles Pranard, Etudes sur les building
associations américaines, Paris, 1907; Questions pratiques (Lyon): 1901, p. 389 ff; 1903. p. 40
ff; 1907, p. 153 ff. – G. R. Taylor, Satelite cities, New York, 1915.



Као у Енглеској, радничке куће у Сједињеним Државама често имају облик
засебних брвнара (cottages) које су изграђене у складу са жељама и укусом
будућих станара, посебно ако ови намеравају да постану њихови власници.
Пошто су изграђене у групама, на истом терену, те кућице чине права насеља-
баште и подсећају на радничка насеља која су подигли послодавци у Борнвилу
или Порт Санлајту у Енглеској, или на она у близини Милана, Дрездена,
Нирнберга, или на предграђа Стразбура. Нека насеља-баште у Сједињеним
Државама „захваљујући разноврсности кућа, празним просторима засађеним
дрвећем и зеленилом, неочекиваним перспективама, пријатним кутцима који су
настали вештим коришћењем случајних особина терена, права су мала ремек-
дела.“172 Али то још нису велика, здрава радничка насеља која се могу
контролисати, опремљена свим нужним елементима градског живота попут
оних недавно изграђених у Енглеској. Мислимо на насеље-башту у Лечворту,
изграђено 1903, и на оно у Велвину, настало тек 1918. године. И једно и друго
налазе се на 40 км од Лондона. Сматрамо да су та два насеља узор за будућност
јер најбоље одговарају психологији радника, да и не говоримо о хигијенским
условима и уштеди коју омогућују. Куће нису ни власништво послодаваца ни
власништво радника већ припадају колективу. Тај колектив (задруга, синдикат,
грађевинско друштво) врши контролу која није ни покровитељска ни
тлачитељска, а радници могу слободно да напусте стан како би потражили посао
на другом месту, или из било ког другог разлога.173

5. Социјално осигурање
Чак и кад је снабдевен свим предметима потребним за сопствени живот

и живот своје породице, и кад има кров над главом, радник није заштићен од
свих ризика индустријског рада. Чак и ако претпоставимо да ради целе
године, да никад није болестан и да му се не догађају озбиљне недаће, он
непрестано стари и полако губи способност да „даје све од себе“, коју
изискују све веће потребе индустрије. Пошто радник не успева да се осигура
сопственим средствима против животних недаћа, послодавац и јавне власти
притичу му у помоћ, повремено или на трајан начин, у облику социјалног
осигурања.
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172 Ch. Cestre, Production industrielle et justice social en Amérique, Garnier, Paris, p. 125.
Најважније француско дело о радничким баштама је Georges Benoit-Levy, Cités-Jardins,
Paris, 1904; ново издање у три тома објављено је 1911. O новим градовима-баштама у
Енглеској види и G. Risler, Réformе sociale, јануар 1910, и J.-J. Clark, Housing problems,
Pitman, London, 1920.

173 Види закључак значајног дела Ch. Cestre, L’usine te l’habitations ouvrière aux Etats-Unis,
Leroux, Paris, 1922.



Осигурање има много облика: штедња и индивидуална осигурања (од
последица болести, незапослености, старости, смрти, несрећа, итд.), добровољна
и обавезна осигурања, осигурања која у потпуности плаћају радник, послодавац
или држава, осигурања која делом плаћа радник, делом друштво и делом
послодавац; на крају, постоје и мешовита осигурања, која су спој свих поменутих
облика. Овде се морамо ограничити на нека друштвена осигурања, она која
радника најнепосредније интересују и која утичу на његово материјално стање и
опште благостање, а тиме и на његов учинак. Оставићемо по страни животно
осигурање, које радници врло ретко практикују, као и штедњу која је лична ствар
сваког појединца и није додатак на надницу.

§ 1. Несрећни случај и болест. – а) Осигурање од последица несрећног
случаја на послу. – После плате, најлегитимнија је она надокнада која се додељује
жртви несрећног случаја на послу. Како се несреће догађају мимо воље радника,
врло ретко услед његове грешке – а и тада се морају узети у обзир његово физичко
и психичко стање или премор – међународно законодавство је власницима
фабрика наметнуло обавезе: 1. да предузму све техничке мере за спречавање
несрећних случајева; 2. да жртвама несрећних случајева, који се често догађају
упркос превентивним мерама, обезбеде довољну одштету која ће повређене
раднике и њихове породице сачувати од беде.

У студији о приносу од радничког рада морамо се, пре свега, бавити
утицајем разних облика осигурања од последица несрећног случаја на
учесталост несрећа на раду и на дух радника: да ли се радници осећају
безбедним и да ли то осећање утиче на повећање њихове активности.

Неки либерални економисти тврдили су да је обавезно осигурање награда за
непажњу или неопрезност у раду. Према статистикама које они наводе, осетно је
порастао број пријављених несрећних случајева и одштета. Може им се
одговорити да обавезно осигурање нема везе с тим порастом. Пре него што је
донесен закон о обавезном осигурању, многи несрећни случајеви нису били
пријављени јер радник није био сигуран да ће му ишта бити плаћено па ништа
није предузимао. То се јасно види на основу броја несрећних случајева са смртним
исходом (0,70%): тај број се није променио после доношења закона. Затим, сада
се пријављује велики број мање озбиљних случајева, што се пре доношења закона
није чинило. На крају, повећао се број радника, па је зато порастао и постотак
несрећа.174
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174 Види, на пример, примедбе г. Гијоа у чланку: Yves Guyot, „Les accidents du travail et le
Congrès de Milan“, Rev. polit. et parlem., t. II, 1894, p. 298. и у његовом излагању на
Конгресу о несрећама на раду, одржаном у Бриселу 27. јула 1897. (Compte-rendu, p.
688), где је рекао да је „немачко искуство потпуни пораз“. Супротно мишљење види у
Paul Pic, Les assurances social, pp. 27-30, Alcan, Paris, 1913. – A. Fischer, Die heutige Sachu.
Rechtslage in d. Reichs Unfallverisch, Berlin, 1919.



Што се тиче радниковог осећања безбедности, готово је извесно да он
више воли да не буде жртва несрећног случаја и да не добије одштету. Пошто
нема закона који би му могао дати пуну надокнаду, он је увек на губитку,
колико год му закони били наклоњени. У Француској, у случају привремене
неспособности или обичног одсуствовања с посла, одштета коју добија
радник износи половину његове наднице; ако је неспособност трајна, али
делимична (сакатост), надокнада је једнака разлици између старе наднице и
наднице коју радник добија после несреће; на крају, у случају да је последица
несреће смрт радника, његова удовица добија 20%, а деца (млађа од 16
година) 15% наднице. Одштета од 15% припада чак и унуцима или
родитељима који су бринули о покојнику, али све то заједно не прелази 60%
наднице. Немачки закон из 1884. године (допуњен и ревидиран законом од
30. јуна 1900) предвиђа сличну процедуру и сличне одштете. Слични су и
аустријски, белгијски и швајцарски закон. Ако је исход несреће смрт или
трајна неспособност, италијански и дански закон налажу да се раднику или
његовој породици додели одређена свота која се израчунава на основу
наднице: шест или пет годишњих зарада за удовицу, малу децу и незбринуте
родитеље. Далеко смо, дакле, од потпуне сигурности за радника и његову
породицу. А шта рећи о злоупотребама које су откривене свуда где је усвојен
такав закон? Послодавац жури да отпусти све старије раднике, па и млађе и
снажне који имају неки мали недостатак, наглувост, кратковидост, итд. ... То
се догађало у Енглеској после 1. јула 1898. године, мада је енглески законом
уведена само надокнада за несрећу на раду, а није предвиђено обавезно
осигурање.175 Немачки систем дао је најбоље резултате у том погледу.
Обавезно осигурање јемчи, с једне стране, државну контролу, а с друге
узајамну контролу међу послодавцима јер они деле међу собом наметнуте
доприносе. Тако се власник фабрике осећа мање оштећеним и лакше му је
да раднику исплати одштету. За радника је пак та свота анонимна одштета
која долази из непознатог извора. Зато је он мање огорчен, а пажња коју
посвећује свом послу и опасностима није умањена. У сваком случају, његова
сигурност је већа.176
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175 Види чланак: Henry Wolf, „Premiers effets de la loi anglaise sur les accidents du travail“,

Rev. d’écon. polit., 1899, pp. 122, 123. Види и чланак: Monnier, „Cinq annès de risque

professionnel en Angleterre“, Bulletin des assur. soc., 1906, p. 8.
176 Та обавеза би натерала индустрију, каже г. Жеи у свом коментару француског закона,

„да води рачуна о цени радникове сигурности кад обрачунава његову надницу.
Видећемо како се, под њеним дејством, на миран начин увећава приход радничке класе
свуда где је био недовољан. Као што је рекао г. Шефл, она би омогућила осигурање
народним слојевима којима је оно потребно“ (Raoul Jay, „L’assurance ouvrière
obligatoire“, Rev. d’econ. polit., 1899, p. 116, 117). 



б) Здравствено осигурање. – За раднике је једна од најважнијих
законских реформи увођење професионалних, па чак и обичних болести које
је радник добио на послу, у категорију „несрећног случаја“. Та деликатна
реформа има огроман значај за радничку класу. У ствари, има професија у
којима је тешко направити разлику између несрећног случаја и
професионалне болести: рад са отровним гасом, живом или фосфором, с
мање или више отровним хемијским супстанцама, с кожом, бакром, оловом
итд. Уосталом, готово све материје су нездраве у извесном степену: физичко
здравље радника често не може да се избори са отровима који улазе у његово
тело, па они постепено нападају, подривају и сламају организам. Наравно,
тешко је заштитити радника од свих опасности које носи живот, па и од оних
везаних за рад, али кад је реч о неким професијама, интервенција закона је
врло делотворна. Енглески закон од 21. децембра 1906. поистовећује
професионалну болест с несрећним случајем, а недавно је француски закон
(од 5. фебруара 1918) увео исту реформу, бар у извесној мери јер је ограничен
број професионалних болести – таксативно наведених – изједначио с
несрећним случајем.177

Мада су тај велики корак предузеле само Енглеска (где, с друге стране,
осигурање против несрећног случаја није обавезно) и Француска (додуше,
врло непотпуно), постоје закони о општем здравственом осигурању. У неким
земљама оно је обавезно за раднике, а у неким другим радници могу да се
удруже у синдикате и разне друге облике солидарности и тако се узајамно
осигурају. Али треба нагласити да узајамна помоћ, чак и кад је
субвенционисана – као у Француској, Швајцарској, Белгији и Италији – није
дала нарочите резултате и да је само у малој мери продрла у масе запослених.

Зато је било неопходно да се у ту област уведе обавеза. Немачка се
приклонила том решењу још 1883. године и неке земље су следиле њен
пример. Аустрија је увела обавезно здравствено осигурање законом од 30.
марта 1888. (ревидираним 8. фебруара 1909); Мађарска 6. априла 1909;
Луксембург 31. јула 1901. и 21. априла 1908, а Норвешка 18. септембра 1909.
године. Швајцарска конфедерација кренула је истим путем усвојивши закон
од 13. јуна 1911. године, којим је прихваћена средина између прописане
обавезе и подељених појединачних слобода. Конфедерација је увела
добровољно осигурање, али не само што оставља кантонима могућност да
уведу обавезно осигурање већ их на то и подстиче додељивањем посебних
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177 О том питању се расправља у тези: O. de Paoli, Dе l’assimilation des maladies professionelles,
Paris, 1908. О професионалним болестима види у: dr Oliver, Deseases of occupation,
London, 1908; J. Adam, Des maladies professionelles, Paris 1909; M Bellom, „Les maladies
professionelles“, у Economist français, 17. децембar 1910; J.-L. Breton, Les maladies
professionelles, Dunod, Paris, 1911; E. Brown, H. K. Wood, The law of the national health
insurance.



средстава онима који се на то одлуче. Међутим, најтипичнији пример
обавезног здравственог осигурања представља Немачка. После усвајања
закона из 1911. радници и власници предузећа обезбеђују једнаке делове, али
су и једнако представљени у управним одборима: радници ту имају највише
повластица. Држава не даје никакав допринос.

Дакле, у Немачкој држава намеће осигурање али не издваја средства за
то, док га у Француској, Белгији и Швајцарској подстиче, али не намеће.
Модеран, бољи систем уведен је у Енглеској, Норвешкој, Србији (29. јуна
1910), Румунији (7. фебруара 1912): обавеза је наметнута, али фонд
осигурања ужива помоћ државе. То су три главна облика здравственог
осигурања. Чини нам се да би законодавци свих земаља морали да се
приклоне трећем систему, који је најлогичнији.178 Радникова болест не би
требало да буде само његова лична брига, али ни искључиво брига
послодавца; њени узроци су најчешће општи услови живота, образовање у
области хигијене и квалитет средине у којој радник живи. Друштво мора да
узме на себе велики део трошкова изазваних болестима и да попуни шупљине
у уобичајеном приходу радничке породице.179

§ 2. Слабост и старост. – Упоредо са здравственим иде социјално
осигурање против економских последица слабости и старости. Оно је чак
претекло здравствено осигурање у готово свим земљама. И у тој области
постоји више система.

Немачки систем (закон од 1889–1899, допуњен амандманима 1911) јемчи
обавезно осигурање свим радницима и шегртима у индустрији и пољо при -
вреди, домаћој послузи и поморцима, почев од шеснаест година, без обзира
на висину наднице. Радници и послодавци издвајају једнаке своте. Држава,
са своје стране, даје сваком пензионисаном раднику фиксну годишњу
субвенцију (која је пре рата износила 50 марака). Француски закони о
радничким пензијама од 5. априла 1910. (који је ступио на снагу 3. јула 1911)
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178 Предлог законa поднет француском парламенту (старост, болест, инвалидитет,
материнство) предвиђа обавезу, учешће радника, послодаваца и државе, и допушта
радницима да учествују у свим управним органима.

179 Павила и прописи за несрећне случајеве и професионалне болести која потичу из 1919,
1920. и 1921. године налазе се у публикацији Série législative Међународног бироа рада:
за Шведску, 1919, n˚ 1; за Немачку 1920,  n˚ 7 и 8; за Бразил, 1920, n˚ 1 и 2; за Француску,
1921 (амандман закона), n˚ 6, 7 и 9; за Швајцарску, 1920, n˚ 7 и n˚ 8; за Чехословачку,
1920, n˚ 8; за Пољску, 1920, n˚ 3; за Велику Британију, 1920, n˚ 2. У Италији је закон
од 23. августа 1917.  (обавезно осигурање за несрећне случајеве у пољопривреди)
промењен законом од 20. марта 1921. У Норвешкој су законом од 10. децембра 1920.
промењени ранији закони (од 6. августа 1915, 15. јуна 1917, 23. јула 1918). У Данској
је законом од 28. јуна 1920. промењен онај од 6. јула 1916. – Види и: P. Pic, Traité,
издање из 1922.



и од 27. фебруара 1912. садрже опште црте немачког система, као и
луксембуршки, мађарски и румунски закони.180

У британском систему осигурање има национални карактер: држава узима
на себе све трошкове. Данска је увела тај систем законом од 9. априла 1911. (који
је допуњен амандманима и законима од 7. априла 1899, 22. маја 1902. и 13. марта
1908). Нешто касније више аустралијских земаља усвојило је сличне законе, који
су се 1908. године проширили на цео аустралијски комонвелт (законом од 10.
јуна). Велика Британија не само што је усвојила исти систем већ су је напори
предузети између 1908. и 1911. године поставили на чело цивилизованих нација
у погледу социјалног старања. Закон о старосним пензијама (old age pensions) од
1. августа 1908. и закон о националном осигурању (national insurance) од 16.
децембра 1911. године прописују не само обавезно здравствено и пензијско
осигурање радника већ и обавезно осигурање од последица незапослености за
извесне категорије радника (о тој врсти осигурања ћемо још говорити). У овом
тренутку има 920.000 пензионера, али тај број ће ускоро порасти на 1.150.000 и
држава ће носити више него двоструки терет. Поред тога, ако се прихвати оно
што захтевају синдикати, то јест старосна граница од 65 година, држава ће за
пензије морати да издваја 1.800 милиона франака годишње.181 Али та огромна
средства ипак не би била довољна да подмире потребе остарелих радника. Зато
државна помоћ треба само да подстакне узајамну солидарност радника, преко
синдиката или на неки други начин, а солидарност је у Енглеској развијенија него
било где другде. 

У трећем, италијанско-белгијском систему, држава само увећава доприносе
које уплаћују заинтересовани. Осигурање је званично факултативно и може се
описати као субвенционисана слобода избора. Његов циљ је да подстакне слободно
организовање великим субвенцијама, које утростручују па и упетостручују и
ушестостручују доприносе које уплаћују радници.182 У Белгији је тај систем
уведен законом од 10. маја 1900. године. Државни додатак је 60% ако радник
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180 О немачком систему види Saint-Aubert, L’assurance contre l’invalidité et la vieillesse en
Allemagne, Paris, 1910. Види и први том монументалног америчког дела: Workmen’s
insurance and compensation systems in Europe, Washington, 1911, и Duttmann,
Reichsversicherungsordnung, Altenburg, 1911, у два два тома. Види и: Zeitschrift für die
gesamte Versicherungswissenschaft, t. XXI, Berlin, 1921. – За Француску (закон из 1912),
види исцрпно дело: A. Sachet, Traité theor. et prat. de la  législ. sur les retraites, допуњено
1912, а за два претходна закона (1898. и 1910), види G. Profit, La mutualité nouvel, Paris,
1911. Види и чланак г. Бертоа: Berthod, „La réforme de la loi des reatraites“, Docum. du
progrès, фебруар и март 1912. – Félix, Les retraites ouvr. et pays., Rousseau, Paris, 1913.

181 Види бројеве наведене у: Gide, Institution du progrès social, p. 422, 423. Види и: Paul Pic,
Les assurances social, p. 88-96; – Jacques Bardoux, „Retrait ouvrière en Angleterre“, Musée
social, септембар, 1911;  – H. J. Hoare, Old Age Pensions, King, London, 1915.

182 Бројеви који су наведени у Louis Varlez, Economie sociale en Belgique. – Упореди: Bellom,
„L’assurance contre l’invalidité en Belgique“, Quest. prat. de législ., 1911, p. 57 ff.



испуни услове предвиђене законом. На ту државну субвенцију додају се
општинске или обласне субвенције које повећавају доприносе у горе поменутим
размерама. Сличан систем постоји у Шпанији (од 27. фебруара 1908), Канади (од
20. јула 1908), Португалу, швајцарском кантону Во (од 2. марта 1907).183

Са становишта радника, сви ти системи – настали с циљем да им обезбеде
старост без беде – имају велике недостатке. Најпре, радници не воле кад их неко
приморава да буду далековиди: не осећају се слободни да располажу својом
надницом у складу с тренутним потребама. А тамо где обавеза не постоји,
радници у осигурању учествују у незнатном броју. Ту је и старосна граница за
одлазак у пензију: колико радника доживи 70, 65 па чак и 60 година? Тачно је да
статистике показују да има 60% корисника пензије, али у тај постотак улази и
много ситних рентијера и запослених чији је морталитет много мањи од
морталитета мануелних радника. Они, дакле, морају да плаћају целог живота а
на крају можда ништа неће добити! Уз то, они који преживе добијају врло скромне
своте, мање од франка на дан.184 Јасно је да у таквим условима осигурање од
последица инвалидитета и старости (кад није сведено на једноставну помоћ, као
у Енглеској), нема готово никакав успех, поготово кад је реч о индустријским
радницима. Они не желе да приступе осигурању и не пристају на одбитке од плате.
Послодавац од тога има користи јер онда ни он не мора да уплаћује свој део. Зато
је број осигураних радника врло мали чак и у земљама где је осигурање
обавезно.185
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183 О том систему консултуј чланак: Salaün, „Les retraites ouvrière en Belgique“, Musée social,
јун 1901. и јул 1902, као и: Bellom, „L’assurance contre l’invalidité en Belgique“, Quest.
prat. de législ., 1911, p. 57 ff. – За Швајцарску види: Sigg, „Assurance social en Suisse“,
Revue socialiste, 15. новембар 1911. и дело: Le Cointe, Exposé de la loi fédérale sur les
assurances, Genève, 1912. – За Италију, види: P. Ghio, „Les retrait ouvrière en Italie“,
Musée social, децембар 1902. – О примени шпанског закона види: Bullet. quotidien de la
Soc. d’ét. et d’inf. écon., 1921, n˚ 218. – Италијански закон из 1919. (инвалидитет и старост)
објављен је у Série législative, 1919, n˚ 2, B. I. T., Genève. – G. N. Tricoche, „Les retraits
ouvrière aux États-Unis“, Action nationale, август-септ. 1922.

184 По једној рачуници г. Жида, у најповољнијем случају, то јест ако уплате отпочну у 12.
години и наставе се без прекида до 65, пензија би износила 408 франака за мушкарце
и 325 за жене. Они који су имали само минимум од 30 нужних уплата годишње, добили
би пензију од 198 франака (мушкарци) односно 152 франка (жене). Види Les institutions,
p. 432. – Једна белгијска статистика показује да су 1908. субвенционисани фондови
осигурања поделили за 67.925 осигураника железнице, поште, телеграфа, телефона и
морнарице око 97 франака по особи. Види Workmen’s insurance and compensation systems
in Europe, p. 499, vol, 1, Вашингтон. За Белгију, види и Bulletin du Comité central industriel,
предлог закона о социјалном осигурању, април 1914.

185 За Француску, статистике показују да је 1913. било само 3.477.000 осигураних уместо
11 милиона (девет милиона није имало обавезно осигурање). После рата број
осигураних је пао на 1.450.000. Види све бројеве Bulletin du ministère du travail из 1919,
1920, 1921, 1922.



Међутим, пензијско осигурање је неопходно у модерним друштвима, где
радници рано заснивају породицу која се брзо шири: у мери у којој се људски
век буде продужавао, стари ће бити све тежи терет за јавну благајну.
Потребно је да се радници навикну на ту дисциплину, што би истовремено
подстакло и њихову активност и штедњу и представљало јемство
индивидуалног и друштвеног морала. С друге стране, државе ће морати
потпуно да реформишу организацију осигурања и да повећају субвенције ако
желе да радници уплаћују доприносе.186 Без тог повећања, радници ће бити
више заинтересовани да уштеђевину носе у задружну штедионицу која им
омогућује да подигну новац кад год им затреба.

§ 3. Незапосленост. – Раднику непрестано, чак и док је у пуној снази,
прети једна још већа невоља: незапосленост, немогућност да користи своју
производну снагу, заради средства за живот и припрема се за своју будућност.
Осигурање од последица незапослености може се стога сматрати главном
мером, „каменом темељцем система социјалног осигурања“, као што каже г.
Пик. Заправо, друге далекосежне мере које се баве последицама несрећног
случаја, болести или старости немају никакву сврху кад је радник лишен
основног прихода. То је озбиљан и врло осетљив проблем јер се делом мора
рачунати на јавне фондове, а делом на вољу радника да тражи и нађе посао.
На крају, ако узроци незапослености не зависе од воље радника и послодавца,
не може се од њих, посебно од ових других, тражити да дају знатна средства
за ублажавање последица незапослености. Дакле, јавне власти остају једини
чинилац који може притећи у помоћ незапосленима, било тако што ће им дати
посао или тако што ће им редовно исплаћивати одређену своту новца. Али
то би била помоћ огромних размера и ниједна држава не би прихватила да
трајно носи такав терет. Зато више других институција покушава да реши
проблем или да бар ублажи његове последице. С једне стране, бирои за
запошљавање, који се оснивају свуда, и који су у почетку наплаћивали своје
услуге, а данас су бесплатни, а с друге стране помоћ незапосленима, било као
приватна иницијатива радничких синдиката или филантропских друштава,
коју најчешће субвенционише држава, или као национална институција.

а) Посао за незапослене. – Велики број држава користи тај облик
осигурања од последица незапослености, чији су чувени пример
„национални погони“ из 1848. године. За случај да наступи криза, државна
или локална администрација оставља по страни мање хитне јавне радове од
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186 Већ је нешто учињено у том смислу. У Француској  је стопа сложене камате на уплате у
Национални пензиони фонд фиксирана на 4,5% (декретом од 31. децембра 1919. и 20.
јула 1920) и редовне исплате фонда су се знатно повећале. Види Bulletin du minist. du
travail, 1920, pp. 16, 81. – На пример, пензије рудара су порасле на 1.500 франака, а за
њихове удовице на 750 франака (законом од 9. марта 1920. и 6. августа исте године).
Ibidem, p. 36.



опште користи, посебно оне који се могу поверити неквалификованим
радницима. Национални погони не постоје стално јер би се могли претворити
у премију за лењост, већ их држава организује по потреби и незапосленима
поверава разне послове: поплочавање улица, градњу, пољопривредне радове
и друго.187 Да би развила те радове и у њих увела регулативу, француска
држава је указом од 31. марта 1908. основала једну комисију у Министарству
рада и поверила јој задатак да проучава средства за ублажавање
индустријских криза и да их спречава колико је то могуће (одлука од 22. јуна
1911). Једном новијом одлуком (од 31. децембра 1920) заокружена је
организација јавних радова за незапослене.188

б) Запошљавање. – Важно је да незапослени радник не мора да иде од
врата до врата и нуди своју радну снагу по нижој цени. Донедавно се
углавном тако радило, па чак ни данас организација запошљавања није ни
приближно тако добра као организација продаје производа рада. Историја
тржишта рада, бироа за запошљавање и берзи рада дуга је и мучна. Власници
бироа за запошљавање наплаћивали су незапосленим радницима услуге
посредовања између њих и индустријских предузећа. Није тешко замислити
какве су све злоупотребе могле понићи из тих лукративних приватних
подухвата. У жељи да томе стане на пут, законодавац је наредио укидање
комерцијалних бироа за запошљавање.

У Француској закони, најпре онај од 8. марта 1848, а затим и онај од 14. марта
1904. године, дају општинама право да укину те бирое и организују бесплатне.
То је учињено готово свуда, али су професионални бирои ипак наставили да раде
у многим градовима, па и у Паризу, за раднике на пословима припремања хране,
за послугу итд. Тачно је да сад послодавци плаћају кад траже радну снагу пошто
закон забрањује субвенционисаним бироима да наплаћују услуге онима који
траже посао. Али методичнија организација запошљавања појавила се тек после
рата. Узор је углавном био немачки паритетни систем о којем ћемо тек говорити:
данас у сваком већем граду постоји „биро за запошљавање“ којим управља одбор
састављен од послодаваца и радника. У неким регионима су основани и
регионални бирои. Али проблем ни издалека није сасвим решен.189
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187 Види врло занимљиве детаље у извештају Конгреса Удружења против незапослености
(l’Associstion. contre le chômage), одржаног у Цириху септембра 1912. Године 1910.
такви радови су организовани у 533 француске општине, у 60 департмана; трошкови
су порасли на 1.400.000 франака. Види Bul. de l’office du travail, 1912, p. 358. Види и рад
G. Olphe-Galliard, Le chômage et l’assistance par le travail, Paris, 1909; A. Borrel, La lutte
contre le chômage avant, pendant et après la guerre, Dunod, Paris, 1917. – Од завршетка рата
до данас велики број незапослених у Француској нашао је посао у разореним
регионима.

188 Види Bullet. de l’Off. du travail, 1912, p. 250; Bullet. du ministèr du Travail, 1920, p. 148.
189 Много драгоцених података налазимо у билтену Удружења за борбу против

незапослености (Bulletin de l’assoc. contre le chômage) који уређује г. Роже Пикар (од 1922.
под именом Documents du travail), посебно у студијaма Анријa Селијеа, фебруар 1919,
и Макса Лазара, јун 1922. Види и Max Lazard, Le chômage et la profession, Alcan, Paris,
1909.



Пре тридесетак година свуда је постепено започињало званично
организовање запошљавања. Тај задатак повераван је било општинама, било
субвенционисаним радничким синдикатима и филантропским друштвима
или пак посебном телу названом берза рада. У неким земљама (Сједињене
Државе, Велика Британија, Швајцарска, Луксембург) те услуге су чак биле
централизоване и поверене једном министарству. Чини нам се да је тај
систем, који би се могао назвати англо-амерички, претерано централизован,
претерано генерализован, недовољно специјализован према професијама и
да му стога недостаје еластичност. Поред тога, у њему су заинтересоване
стране слабо представљене или то уопште нису. Сматра се да је довољно наћи
посао за што већи број пријављених, а не води се рачуна ни о њиховим
жељама ни о њиховим посебним способностима. Чини нам се да је бољи
немачки систем који у већој мери води рачуна о жељама радника.190

И у Немачкој су бирои за запошљавање (Arbeitsnachweise) веома
централизовани, али по индустријским регионима. У сваком од тих региона
поникло је право тржиште рада (Arbeitsmarkt) или велика берза рада какву је
замислио Г. де Молинари (1845). У ствари, ни филантропска друштва ни
синдикати, па чак ни општине, не могу сами да обављају тај деликатан и захтеван
задатак. Регионалне берзе рада често међусобно комуницирају, што им омогућава
да олакшају интерпрофесионално, интеррегионално, па и интернационално
запошљавање. На тај начин незапосленост је сведена на најмању меру а
заинтересовани су обавештени на најбољи могући начин о тражњи и понуди рада.
У Немачкој је такав начин запошљавања прилично усавршен. Покрет који је почео
у јужној Немачкој, Минхену, Келну и Форцхајму раширио се по целој земљи и
иностранству. Немачке берзе рада су посебне по томе што нису ни послодавачке,
ни радничке, ни општинске. Основане у индустријским средиштима уз подршку
општина, оне раде под контролом послодаваца и радника који су представљени,
у једнаком броју, у мешовитој комисији на чијем је челу неутрална особа,
најчешће професор политичке економије или неко ко познаје реално стање
захваљујући свом административном положају – попут Фројнда, Јастрова,
Менцингера, Доминикуса итд.191

Oптимални принос оД раДничког раДа 125

190 O запошљавању у Енглеској види „Labour Exchange en 1910“, Bulletin trim. de l’assoc. contre
le chômage, октобар–децембар 1911. За Сједињене Државе види ibid., p. 327.

191 О запошљавању у Немачкој види извештај председника Берзе рада у Гану: Louis Varlez,
Les problèmes du chômage, Assoc. nat. fr. pour la prot. lég. des travailleurs, sixième série,
n˚ 1, Alcan, Sirey, Paris, 1910, pp. 125-174. Види и његово предавање: „Les methodes
allemande et anglaise de placement public“, које је у Placement public à Paris објавило
Француско удружење за борбу против незапослености (34. rue de Babylone), Paris, pp.
1-70. Од 1914. године није било знатног напретка. Разлог је можда све већа активност
немачке индустрије; Немачка је можда једина земља која не пати од проблема
незапослености.



У Француској берзе рада постоје од 1887. године. Оне су законски
конституисани органи регионалних федерација синдиката и уживају новчану
помоћ општина (бесплатан радни простор, годишње субвенције). Према
уредби од 17. јула 1900. године, префект, општина и министар рада врше
контролу над административним комисијама берзи, које иначе уживају
велику слободу. Упркос тој трострукој контроли, берзе рада су заиста органи
Генералне конфедерације рада.

в) Осигурање од последица незапослености. – Као што је 1910. рекао г.
Винстон Черчил, председник Одбора за трговину (Board of Trade), у борби
против незапослености запошљавање је оно што је супруг у домаћинству:
треба му придружити осигурање, које је његова нужна допуна. Зато
осигурање од последица незапослености готово свуда иде руку подруку са
запошљавањем. Многи га стављају испред запошљавања, али ми сматрамо
да запошљавање има кључни значај и да без њега осигурање не би имало
смисла. Кад је реч о незапослености, превентивна средства имају
неупоредиво већу вредност од накнадних. Најбољи начин да се радник
заштити од незапослености је да му се нађе посао. Управо то је идеја
организовања јавних радова за незапослене и бироа за запошљавање. Али
шта радити кад влада масовна незапосленост попут оне коју је изазвала криза
из 1921. године, посебно у Сједињеним Државама и Енглеској?192 Таква криза
не може се победити јавним радовима и бироима за запошљавање:
превентивним средствима мора се придружити надокнада. Држава, општине,
раднички синдикати, друштва узајамне помоћи, штедни фондови и задруге
морају широм отворити сефове да би притекли у помоћ незапосленима и
њиховим породицама. Али те институције не могу чаробним штапићем
створити огромне своте потребне за ту врсту помоћи. Управо због таквих
ситуација установљено је осигурање од последица незапослености.193

Синдикати и јавне власти су слаби кад су раздвојени и морају се
удружити како би, уз додатну помоћ власника фабрика, радили у корист
незапослених. Где год је успостављена, на пример у Белгији и неким
француским градовима, таква сарадња је дала веома добре резултате.
Најпознатији су системи Ган и Лијеж, који су добили име по општинама у
којима су успешно функционисали. – Од 1897. општина Лијеж
субвенционише радничке синдикате и спроводи осигурање од последица
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192 У   септембру 1921. најконзервативнији листови, као што је Morning Post, признали су да
има 1.600.000 незапослених; последњег дана те године било их је 1.885.300. У
Сједињеним Државама New York Times је известио да је у јулу 1921. било 5.735.000
незапослених радника. 

193 Синдикати оснивају фондове за помоћ незапосленима у свим земљама у којима власти
нису организовале никакву државну помоћ или је та помоћ недовољна. – Види: Crosson
du Cormier, Les caisses syndicales de chômage en France et en Belgique, Paris, 1905; Joseph
Lefort, Caisses syndicales d’assurance contre le chômage, Paris, 1912; R. Picard, „Quelques
aspects récents de la lutte contre le chômage“, Docum. du travail, април и јун 1922.



незапослености; она синдикалним давањима додаје одређен постотак. И даље
је реч о „субвенционисаној слободи“, драгој белгијском законодавцу. – Мало
друкчији, али у истом духу је систем општине Ган. „Фонд за случај
незапослености“, чије је оснивање иницирао г. Луј Варлез, субвенционише
не само осигуравајуће касе синдиката већ и друштва за узајамну помоћ, па
чак и индивидуалну штедњу неких појединаца. Субвенције расподељује једно
аутономно тело које служи као посредник између општине и каса за
незапослене.

Систем Ган су усвојили многи белгијски и неки француски, дански,
норвешки, швајцарски и луксембуршки градови. Постигнути резултати су
сасвим задовољавајући.194 Било је и покушаја да се оде корак даље и да се
организује чисто званично осигурање, било на локалном нивоу (у Базелу, Сен
Галу, Келну итд.) – безмало сви ти покушаји су пропали – било на
националном, попут оног у Енглеској уведеног законом од 20. септембра
1909, а посебно од 16. децембра 1911. Овај последњи закон је само део
великог закона којим су уређени обавезно здравствено осигурање и
инвалидитет, о чему смо раније говорили, а осигурање од последица
незапослености пресликава та решења. Незапослени радници добијају
најмање 7 шилинга недељно. Каса за незапослене пуни се доприносима од 8
пенија (приближно 0,80 франака) недељно; половину даје радник, половину
послодавац. На крају године доприносе радника и послодавца повећава
држава свотом једнаком трећини њиховог збира. Финансијско управљање
касама за незапослене поверено је берзама рада (labour exchange), које издају
књижице и исплаћују одштету незапосленима. Радник сваког дана мора да
се упише у регистар бироа и да прихвати сваки одговарајући посао који му
понуди служба, иначе може остати без новчане помоћи. Тај енглески закон
ступио је на снагу тек 1. јула 1912 . године, па због рата који је убрзо почео
још није оцењена његова успешност. У сваком случају, то је најпотпунији
систем осигурања од последица незапослености. Било би добро када би друге
земље следиле пример Енглеске. После рата Енглеска је наставила да
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194 Више детаља види у: Victor Mage, La possibilité de l’assurance contre le chômage, d’après les
expériences belges et françaises, Paris, 1912. Види и раније радове г. А. Камбријела:  A.
Cambriel, Les subventions de l’État, des département et communes aux caisses de chômage, Paris,
1908, и г. П. Дипона: Paul Dupont, L’assurance contre le chômage, Paris, 1908. Међу
најновијим радовима је и теза: Cahen Bernard, L’assurance contre le chômage involontarie
en France et à l’étranger, Paris, 1913. За Белгију је корисно консултовати чланке Луја
Варлеза (Louis Varlez) објављене у Musée sociale, јануар 1906. (annalеs, p. 12 ff) и
септембар 1910. (documents, pp. 261-292) и у Question pratique (Лион), 1900, p. 161. и
даље. За Француску види: Ј. Godard, ibidem, 1907, p. 1 ff; Louis Ledoux, La question du
chômage involontarie en France, Бордо, 1908; Victor Hazebrouck, Les remèdes au chômage et
spécialement l’assurance contre le chômage dans le Nord de la France, Lille, 1909; Max Lazard,
„La question du chômage“, Docum. du travail, јун 1922.



усавршава осигурање од последица незапослености. Закон из 1909.
ревидиран је 1920. године.195

Из перспективе радника очигледно је да су разна осигурања благотворна.
Приход који је радницима доступан за свакодневне животне потребе увећан
је давањима послодаваца и државе: тако имају више могућности да
побољшавају услове живота и да не брину за будућност. Што се тиче јавних
власти, не морамо посебно наглашавати да оне имају дужност према
радницима, који чине већину грађана. Социјална економија или социјална
политика, као што кажу Немци, све више је резултат интервенције
законодавца и јавне администрације. Али корисно је нагласити да је потпуно
економско збрињавање радника и у интересу послодаваца. Недавне анкете
су показале да здравствено и пензијско осигурање, као и осигурање од
последица незапослености, утичу на то да се радник веже за радно место и
да послодавац избегне миграције које му наносе велику штету. Врло детаљне
анализе показале су да у неким случајевима трошак обуке новог радника
износи, у Америци, до 75 долара, а да никад није мањи од 40 долара.
Међутим, у неким фирмама није ретко да се годишње промени 50% па и више
особља. Дакле, неко обично предузеће годишње издваја 125 франака по
раднику како би обновило свој персонал. Ако осигурање може да смањи
коефицијент мутације са 50% на 20%, трошкови по глави би пали 62,5
франака годишње. Ако трошкови осигурања износе 5.000 франака годишње,
то је и даље знатна уштеда.196 Поред тога, своте издвојене за осигурање
изузимају се од пореза, тако да трошкове делимично сноси државна благајна.
На крају, није најмања предност осигурања то што радници који се осећају
збринутим имају већи учинак од оних које увек тиште бриге за будућност.
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195 О британским законима о осигурању и незапослености, види La législation britannique sur
l’assurance-chômage, Међународни биро рада у Женеви (B. I. T.), 1920. У истој серији
види Organisation de l’assurance-chômage et du placement des travailleurs en France (21.
фебруар 1921), Action de l’admin. fédéral dans la lutte contre le chômage en Suisse (2.
новембар 1920), Action gouvernementale en Italie (27. октобар 1920). – За Енглеску, види
Série législative, 1920, nos 3, 7, 8, 11,  и 1921,  n˚ 1, као и Rev. intern. du travail, децембар
1921. – За Аустрију, у истој серији, 1920, nos 1-7. – За Италију, n˚ 2. – За Данску, no 1
(закон од 5. јануара 1920), и за Финску, no 1. – За Швајцарску, 1919, no 1, 3; 1920, nos
4-5.

196 Види бројеве наведене у Labour Gazette, Montréal, јун 1920.



ДРУГИ ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА И ХИГИЈЕНА РАДА

Дуго се веровало да је награђивање рада једини терен с којег се може
управљати радничком производњом, по принципу: какав задатак, таква плата.
Приближно пре пола века почиње занимање за друге аспекте производње и
друге чиниоце приноса. Да не говоримо о напорима које улажу радници и
друштво да би побољшали услове рада, и сами послодавци су приметили да
није свеједно да ли радник проводи радни дан у нездравим просторијама, да
ли користи мањкав алат и да ли се једног дана тако премори да сутрадан није
у стању да се покрене. Једном речи, технички и психолошки чиниоци уведени
су у индустријску организацију не само због хуманости већ и зато да би се
производња повећала и постала редовнија и рационалнија.

Тако је настала је једна нова наука, наука о раду. По тој науци, више није
довољно израчунати количину предмета које радник произведе у некој
јединици времена и проценити квалитет тих предмета. Треба водити рачуна
и о томе да материјална средина у којој радник ради треба да омогући
максималан принос и пружи раднику прилику да делимично или потпуно
обнови снагу одговарајућим предахом. Та два елемента модерне организације
омогућују постизање оптималног приноса, то јест остваривања већег
приноса уз најмањи могући некористан напор, у здравој и пријатној средини
за рад и одмор. Пре свега, машине замењују човека где год је то могуће, и
радник учи да обавља само оне покрете који су неопходни за производњу
(која је детаљно проучена). Затим, труд сваког радника је у великој мери
индивидуализован како би он био свестан свог дневног учинка; у исти мах,
пружена му је могућност да упоређује резултате свог рада с резултатима рада
својих колега, из чега произлазе прворазредна селекција и такмичарски дух.
Отишавши корак даље, наука о раду је почела да проучава физиолошки умор
радника како би га свела на неизбежни минимум и учинила рад лаким и
пријатним. На крају, у овом тренутку са развија организација радниковог
одмора и слободног времена. Њен циљ је да радник надокнади снагу коју је
потрошио током радног дана и да се припреми за сутрашњи напор.
Проучавано је и питање двонедељног одмора, летовања или зимовања, увек
у жељи да се рад учини мање штетним за појединце и за опште стање народа.



У другом делу бавићемо се, дакле, организацијом и хигијеном рада. Овде
не треба очекивати ни апстрактну студију ни изношење предлога који немају
основа у стварности. Увек ћемо полазити од научних чињеница и стварног
искуства да бисмо дошли до могућих и пожељних побољшања. За свако
најављено питање најпре ће конкретне чињенице бити разврстане логичким
редом и тек онда ће бити разматране нове могућности.

Рат и неодложне потребе које он намеће јасно су показали неопходност
једне нове организације индустрије. Морало се производити без ограничења
и морало се трагати за начинима да се радници подстакну и охрабре јер сама
надница није била довољна. У тим временима скупог живота, високих цена
и обезвређеног новца постало нам је јасно да интерес радника и производње
никад нису само високе наднице и да није довољно смислити нове, мање или
више паметне, облике награђивања. Повећање надница у почетку је
подстакло производњу, радници су се прекомерно напрезали да би више
зарадили, а онда су почели да се разбољевају и наочиглед пропадају.197

Решење се морало тражити на другој страни како би радници могли много да
зараде умереним радом. Једини начин да се то постигне јесте рационална
организација производних погона, производње и живота радника изван
радног времена.
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197 Многи индустријалци су нам рекли да радник не жели да повећава труд кад достигне
ону висину наднице коју сматра довољном. Ретки су радници који стално теже да
повећају свој животни стандард. Види предговор г. Де Фременвила за R. Caillaut, V.
Warin, Pratique de l’organisation des ateliers modernes, Delagrave, Paris, 1929.



ПЕТО ПОГЛАВЉЕ

МЕХАНИЗАЦИЈА РАДА

Одмах после жеље за стицањем највећег могућег прихода којим се могу
задовољити садашње или будуће потребе долази жеља да се постигне највећа
могућа корист уз најмање могуће жртвовање или напор. Тај закон је у темељу
људске економије. Свим открићима и свим техничким и економским
напретком управља тај принцип. Не намеравамо да оспоравамо ни његову
реалност ни његову снагу. Покушаћемо, међутим, да покажемо да принцип
најмањег напора не искључује човекову љубав према раду, стваралачки нагон
и жељу за пуним, то јест активним и стваралачким животом. Човек жели да
утроши што мање времена на један задатак зато што већ има на уму други
или пак жели да се одмори, посвети забави или разбибризи и затим се
обновљен врати врхунском задовољству – раду. Сматрамо да је рад, а не
одмор у средишту људског живота. Одмор је средство, а циљ економске
активности је стварање све већег богатства чији ћемо мали део трошити,
а већи оставити будућим нараштајима. Из те концепције могао би произаћи
један нови категорички императив који би имао оправдање у целом, прошлом
и садашњем, друштвеном животу. Као и полни нагон, нагон за радом је
рађалачки принцип и може бити једнако снажан и неодољив.

Тежња ка најмањем напору предуслов је напретка и постепеног
ослобађања човека. Њој дугујемо машину, која нас је ослободила од тешког
физичког рада, спорости и многих лишавања. Захваљујући све већој подели
рада, људски рад је механизован, покрети су постали једноставнији и лакши,
а данас наука о раду омогућује да се они сведу на најмању меру, а да, у исти
мах, донесу највећу корист. Тејлоров систем, с којим је подела рада достигла
врхунац, има како предности тако и недостатке. Претерана механизација није
нужно добра за човекову мишићну снагу, која има потребу за сложеним
покретима, као ни за његов интелектуални живот, којем шкоде једноличност
и отупљивање. Зато је Тејлоров систем – једно од највећих открића нашег
времена – морао да превладава отпоре, да постане еластичнији, хуманији и
саобразнији психологији модерног човека и захтевима саме индустрије.
Механика и рачун не могу у потпуности решити питање приноса; мора се
мислити о физиологији, али једнако и о психологији. Зато су Тејлорови



следбеници морали да уведу суштинске промене у систем. У сваком случају,
тај систем представља огроман напредак јер не остаје на машинама већ се
окреће ка човеку. Индустријска психологија довршиће његово дело. Управо
она ће, „по дефиницији професора Минстерберга открити који људи ће
најбоље обавити задатак који треба обавити“ и „у којим психолошким
условима се од сваког човека може добити највећи и најбољи принос“.198

1. Машина на месту човека

Овде нећемо проучавати напредак механизације као чиниоца
производње. Нас занима човек и бавићемо се односом између машине и
радника, то јест утицајем машине на специфични принос радника и
особинама које треба да има алат да би се тај принос повећао. Између радника
и машине заправо постоји узајамни однос: с једне стране, она раднику
помаже, смањује његове покрете, олакшава његов терет, и онај ко за њом
ради више је прати погледом него што њом управља рукама; али, с друге
стране, она тера радника да ради брже, намеће му одређене покрете и свој
ритам. Машина истовремено ослобађа и отупљује радника, оживљава га и
наводи да атрофира. Она омогућује огромну производњу уз најмањи могући
напор, али подвргава човека својој суровој, до крајности прецизној дисцип -
лини, која га на крају лишава сваке слободе и иницијативе. Рационална
организација индустрије има задатак 1. да искористи све могућности које
пружа машина за колективну добробит и посебно за добробит радничке
класе и 2. да отклони њен штетан утицај на људски организам и дух.

§ 1. Подређивање машине човеку. – Суштинска улога машине је да
замени човека тако што ће правити исте покрете, само брже, правилније и
без прекида. Механичка месилица подражава руку пекара, сејалица понавља
покрете сејача, косилица замењује косиоца баш као што нас лифт поштеђује
пењања уз степенице; пнеуматска пошта у фабрици или чак обичан конопац
протегнут од спрата до спрата смањују број некорисних корака. У том смислу
машина је направила огроман корак напред од времена ветрењача или парне
машине. Описивање њеног тријумфалног похода заузело би много простора
и времена. Веома често машина је губила из вида другара ком је требало да
помаже, а понекад би га чак и смрвила својом снагом, учинила га
бескорисним и несрећним. Али не треба кривити њу; то уклањање човека
заправо је ослобођење, и не треба кривити науку и механику за то што су
људи претворили то ослобођење у ропство без преседана. Од механике се
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198 Hugo Münsterberg, Psychology and Industrial Efficiency, Constable, London, 1913, p. 23, 24.



може тражити, поред услуга које већ чини, да се прилагоди органима и
вештини радника. Организована фабрика, дакле, треба да: 1. пребаци на
машине сав посао који не изискује спретност и еластичност људске
интервенције и 2. подеси машине и алате тако да се њима може лако руковати.

1. У овој тачки немало каснимо за могућим напретком. Не мора човек
бити техничар како би схватио да би многе послове које обављају људи, а
поготово жене, могле брже и по нижој цени обављати мање или више
компликоване машине. Зар не видимо и данас људе који на леђима носе тежак
терет који би се лако могао пренети механичким возилом? На станицама и у
лукама вагони и бродови се истоварују ручно. Жене чисте 300 купеа само у
једном возу, каже г. Пјер Амп, перушком и крпом, као кад у домаћинству
чисте сат с клатном. Људи губе драгоцено време носећи писмо или гвоздене
блокове иако би то машина радила брже и без замарања. Руда се и даље
утоварује лопатом или чак голим рукама иако постоје електромагнетне плоче
које одједном подижу пола тоне металног терета.199 Пречесто заборављамо
да су људска леђа „најскупљи мотор на свету“ (В. Камбон).

Поред тога, рационално је и економски оправдано заменити застареле
машине – које не производе тако добро као нове, а уз то захтевају да их
опслужује више радника – новима које су скупе, али смањују непотребно
замарање радника и чине њихов рад продуктивнијим. То је навело америчку
индустрију да уведе у погоне котрљајуће покретне мостове, електрична
колица и разне врсте малих алатки које омогућују лакше руковање и већи
принос.200 О томе нећемо посебно говорити пошто се из дана у дан остварује
очигледан напредак захваљујући просвећеној иницијативи послодаваца,
којима је „непрестано истраживање аутоматике“ у интересу.201

2. Много новија идеја која крчи себи пут с много више тешкоћа него
претходна јесте прилагођавање алатки тако да раднику буду „с руке“ и да
омогуће несметано кретање радне снаге у целини. Ту је реч и о општој
просторној организацији погона и о избору алатки и њиховом усавршавању
ради лакшег руковања. Најпознатији пример је Тејлорова студија алата: он је
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199 Види Pierre, Hamp, La victoire mécanicienne, Paris, 1920, p. 84.
200 Детаље о том делу организације фабрике у Америци и другим земљама види пре свега

следеће радове: Ch. Cestre, Production industrielle et justice social en Amérique, p. 14, 15,
26, 27;  Paul Négrier, Organisation technique et commerciale des usines, Dunod, Paris, 1918,
p. 39; V. Cambron, L’industrie organisé à l’américaine, Payot, Paris, 1920, p. 65. – О утицају
машине види и: G. R. O Kammerer, Einfluss des technischen Fortschrittes auf die Produktivität,
студија објављена у Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik, 1909; Fr. V. Gottl-
-Ottlilienfeld, Die Rühmblätter der Technik, Leipzig, 1910; Daniel Bellet, La machine et la
main-d’oeuvre humaine, Paris, 1912.

201 Види одличан рад: Arthur Pound, The Iron Man, Boston, 1922. (о друштвеном значају
„аутоматских машина“).



уложио двадесет шест година да би истражио све променљиве које учествују
у процесу резања метала. С Тејлором је сарађивао тим стручњака, а укупни
трошак тог истраживања је био 200.000 долара. Да би открили утицај сваког
од релевантних чинилаца обавили су 16.000 експеримената. Тако је откривена
употреба брзорезног челика у производњи сечива као саставног дела
машина.202 Слично истраживање, наравно мање сложено и детаљно, потребно
је за сваку машину и алатку. Радник мора располагати ефикасним алаткама
које су прилагођене његовим удовима; није нужно посебно истицати
општепознату чињеницу да се за сваки радни задатак користи алатка која има
одређену форму и профил. Познато је да добри радници брижљиво чувају
алат на који су навикли, да држе до њега као до личне својине, па га чак и
крију да га не би користили радници из друге смене.203

У модерним фабрикама постоји служба одржавања чији је задатак да
поспреми алат и да га одржава у добром стању. Тејлоровска организација
захтева уредан списак машина, који садржи појединости о свим машинама и
списак важних алата, у који се уносе све прошле и препоручене промене, итд.
(Тејлор предвиђа и посебну службу која би унапред проучавала колико је
времена потребно за сваку операцију која се обавља помоћу одређене алатке.
Тако се сваком раднику могу дати упутства о томе како да набоље користи
одређену алатку.) Како би се контролисало издавање алата радницима и
његово враћање, магационер алата издаје алат уз признаницу, што му
омогућује да води прецизну евиденцију свих алатки које су у употреби.
Наравно, као и кад се ради о машинама, алатке се не поверавају радницима
који нису потпуно обучени да њима рукују.

Овде треба поменути утицај радне одеће на продуктивност радника.
Одећа може и да смета раднику и да му помаже. У модерним фабрикама
посебна пажња се посвећује кроју одеће. Посебно је познат амерички „over-
alls“, комбинезон који користе механичари у целом свету. Радник се у њему
осећа лагодно и неспутано. Тај прилично широк комад одеће нигде га не
стеже и омогућује му сасвим неспутане покрете. Уз то, покрете радника не
сме да омета ни брига да не оштети одећу јер то може знатно да успори његов
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202 Закључци овог истраживања су изложени у књизи F. W. Taylor, On the Art of Cutting Metals.
Анализа се може наћи у P. Négrier, op. cit., p. 82-90; Cestre, op. cit., p. 14-15. – Види и
разне извештаје у белгијској анкети Travail industriel aux États-Unis, v. I и II, Bruxelles,
1920.

203 „Кад су радници плаћени по комаду“, каже инжењер Негрије, „често се разлика између
два радника може видети посматрањем алата.“ Груба је грешка занемарити питање
алата зато што су радници плаћени по комаду. Алат мора бити припремљен и проучен
за све раднике пре него што рад отпочне; они морају бити сигурни да им је на
располагању одговарајући алат. – Види P. Négrier, op. cit., p. 63, 64.



рад. Посебно смишљена одећа, прилагођена послу који радник треба да
обави, може повећати производњу више него што се претпоставља.204

3. Трећи елемент производње је снабдевање радника сировином која је
предмет његовог рада. За све фабричке и грађевинске послове, као и за
продавнице, може се утврдити известан број правила руковања обрађеном
или обликованом материјом која омогућују раднику да уштеди што више
времена, да се не замара и да пружи пун принос. Ево неких од тих правила:
а) било да је реч о одлагању материјала, шивењу штофа или пеглању,
етикетама које треба залепити, радници распоређени у низ морају додавати
те предмете на унапред утврђен начин, како би они стизали следећем раднику
у најбољем положају, најлакшем за прихватање, и како се не би морали
преметати, окретати или подешавати; б) да би се снабдео сировином или
предметом који треба да обради, радник не треба да се сагиње ни да устаје;
в) ако треба преместити или поставити неколико предмета одједном, радник
треба да их прихвата у једнаким гомилама и да их једнакомерно поставља
без одузимања или додавања (цигле, књиге, одштампани листови које треба
сложити и опсећи, ситни предмети које треба ставити у кутију итд.); г) сваки
радник мора да преконтролише стање предмета пре него што га дода свом
суседу, да га склони на страну ако уочи недостатке и да га преда даље само
ако је у добром стању како би други радник одмах могао почети да ради свој
део посла.

У проучавању свих ових правила најдаље је отишао Ф. Б. Гилбрет
посматрајући грађевинске радове; он је своју минуциозну анализу изложио
у делу Студија кретања, објављеном 1911. године. С неким појединостима
те анализе срешћемо се поново кад будемо говорили о економији покрета у
ужем смислу, оној коју је замислио Тејлор. Сада се бавимо „материјалом“ и
питањем у којој мери тај елемент омогућује раднику да штеди снагу и време.
То је примарна и лако остварива брига. Наиме, добра машина, добар алат и
добра сировина – три суштинска елемента рада – могу бити дати раднику у
сваком иоле организованом погону чак и ако се не уведе Тејлорово научно
управљање (scientific management). Зато се ти елементи налазе на почетку
наше класификације. 

Амерички инжењер претендује на то да је својим системом први
рационализовао држање и кретање људи током рада; да је у процес
производње увео дисциплину, убрзање и прецизан ритам. Међутим, колико
год да је његов утицај стваран, лако је показати да је увођење дисциплине,
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204 Види Frank B. Gilbreth, Motion study, New York. 1911, p. 49, 50. (Etude des mouvements,
Dunod et Pinat, Paris, 1919).



убрзања и ритма увелико започело, па чак и узнапредовало, пре Тејлорових
радова. Тејлоров систем у целости примењује тек мали број фабрика, док је
строги закон машине наметнут готово свим радницима, бар свима онима који
се служе механиком. Зато треба да сагледамо машину и из другог угла, као
истинског претечу тејлоризације и стандардизације људских покрета у
процесу рада.

§ 2. Подређивање човека машини. – Тачно је да машина може знатно
да смањи мишићни напор радника, али она има и друго, не мање важно
дејство: повећава његов реални умор, и то њено дејство је све израженије с
напредовањем механизације. Томе има више узрока: прво, монотонија, која
рађа досаду сличну умору од присилног рада; затим, усавршена техника, која
обухвата целу фабрику, тера цео погон да дише истим ритмом и намеће
особљу исту дисциплину пажње. Као што је то лепо рекао М. Халбвакс, „руке
су присиљене да се повинују ритму и покретима машина“.205 Зато ће машине
и целокупна механика свакако изазвати потиштеност у духу радника: њихове
активности су тесно координиране, покрети су им повезани и усклађени. То
није сарадња старих компањона којима су ритмички повици и песма
диктирали идентичне покрете. Ретке су машинске хале у којима је могућа
слична разбибрига због сталног подрхтавања и велике буке која надјачава
људски глас. Радник се осећа изолованим наспрам неживих материјалних
сила. Пошто је у сталном контакту с машинама, и његов рад постаје све више
механички и безличан. Због свега тога данашњи радник много мање улаже
самог себе у производни рад него што је то чинио некадашњи занатлија. Он
губи интересовање за све што није непосредни профит. Тиме се може
објаснити појава коју смо поменули у вези са награђивањем по комаду:
радник ломи врло скупе прецизне алатке да би повећао производњу.206

Да бисмо превладали пасивни отпор радника према машинама и
спречили „масакр алата“, измислили смо отпорније алатке, премије за чување
алата и, пре свега, стручну организацију рада која затвара раднике у
зупчанике машине и намеће му механички ритам. Везивање радника за
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205 M. Halbwachs, La classе ouvrière et les niveaux de vie, Alcan, Paris, 1913, p. 113.
206 „За петнаест дана“, каже г. П. Aмп, „радници су поломили алат у вредности од 500

франака да би зарадили 0,5 франака више на дан. Два бушиоца су бушила рупе
пречника 35 милиметара на две суседне машине; један је зарађивао 7,6 франака
недељно и притом ломио једно сврдло од 25 франака; други је зарађивао 8,2 франака
ломећи десет сврдала дневно. У једном Крезоовом погону за израду алата два глодача
су радила на једном комаду чија је цена била 21 франак. Један се жалио на малу
надницу. Други се ни на шта није жалио, али је за петнаест дана потрошио 400 франака
у алату, док је први потрошио 50 франака.“ – P. Hamp, Les métiers blessés, Pаris, 1919, p.
93.  Види и леп текст „La briseuse d’outils“, ibid., p. 276.



машину постаје све тешње с развојем специјализације и укрупњавањем
индустрије. Та тенденција је постојала и пре модерне механизације, у
мануфактури. Али серијска производња је врхунац механизације. Шта год
био извор покретачке снаге, машина је увек све тешње и непрекидније
повезивала различите поступке, уклањала узроке застоја и успоравања,
чинила механику независном од човека или пак подређивала човека
захтевима производних аутомата. Тако се данас неки механички послови не
прекидају док радници обедују или се одмарају. У Америци 50% аутоматских
радњи могу да се обављају два сата без човековог присуства. Али тамо где
екстремна механизација није могућа, радници раде у екипама које се смењују.

Постоји један још суровији облик механизације: аутомат врши присилу
над руком човека који га опслужује. У многим фабрикама, рад је подељен
међу радницима као у некадашњој мануфактури, пре него што је машина
производила целе предмете. Али сад радника не притиска његов сусед, већ
машина која га тера да своје покрете усклади с ритмом зупчаника. Ако то не
учини, радник се излаже опасности да механизам експлодира или да се
потпуно заустави.207 Тако је, на пример, у неким штампаријама где механизам
није довољно усавршен да би сам узимао и слагао одштампане листове. Тако
је и за разбојем и свуда где радник снабдева сировином механизам за прераду
зато што постојећи алати не омогућују аутоматско „храњење“ машине.

Та тиранија машинског ритма могла би се ублажавати како буде
напредовала замена механизације аутоматизацијом, то јест кад машине буду
обављале цео низ операција под надзором једног радника. У погонима који
поседују моћне, модерне машине рад се своди на контролу погледом. Али
чим се погон тако модернизује, раднику се поверава више машина и његово
замарање се не смањује или се чак повећава. Мало је фабрика у којима радник
у белом мантилу стоји пред кротким аутоматом који захтева његову
интервенцију у великим интервалима. Често се наводи пример америчких
фабрика у којима један једини радник опслужује 48 разбоја. Он трчи од једног
до другог да би повезао покидане нити и свакако се замара више него ткач
који управља само једним разбојем.
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207 О томе шта се догађа кад се радницима наметне та механичка брзина говори г. П. Амп;
он наводи пример пуњења боца шампањца: „Машине које раде у ритму од 12.000
операција за десет сати не намећу терет већи од 24 тоне свим рукама које раде на
прању флаша, али готово двоструко више онима који раде на пуњењу, где се додаје 80
центилитара вина. Они раде раменима и главом, јер снага руку није довољна за тај
терет. Целим телом вуку терет док им се руке грче. У том занату брзине и влаге предах
није могућ, организација рада обавезује сваког радника да 12.000 пута на дан дода
флашу следећем у низу.“ – P. Hamp, Le travail invincible, Paris, 1918. (2e éd.), pp. 162,
163.



На крају, кад је реч о делатностима које подразумевају велики део
мануелног рада, као што је, на пример, производња аутомобила, брушење и
полирање метала, радници су постављени један наспрам другог како не би
могли да разговарају са онима лево и десно од себе. Зато се разбоји или
стругови постављају тако да радник може да види само леђа свог суседа: да
би с њим разговарао, мора да прекине посао и да му приђе, што би указало
на његово празно место. Или су пак радници постављени у низу, али
прилично размакнути. Предмет који се производи, нпр. аутомобилска шасија,
аутоматски путује на покретној траци од радника до радника и сваки додаје
или подешава посебан део: машина гура човека. Тај систем постоји у
Фордовим фабрикама.

У другим врстама производње, на пример у изради муниције, радници
раде за аутоматским струговима, чија је прецизност апсолутна. Радник само
контролише да ли струг има довољно метала и уља. Али у француским
ратним фабрикама примећено је да радник за обичном, хоризонталном
глодалицом претвореном у струг може да произведе 3.000 комада за десет
сати док „аутоматски струг који се ујутру пусти у погон за десет сати
произведе 2.300 комада“ и ни најобученији радник не може да му помогне да
повећа производњу. Али да би се постигао такав резултат треба поставити
стругове и распоредити раднике на такав начин да им пажња ни на трен не
одлута.

И у једном и у другом случају ритам машине је употпуњен или замењен
колективним ритмом који је наметнут свим учесницима: сваки радник трпи
притисак оних око себе и мора да прати њихов темпо. Рад постаје бржи,
механизује се; радник се преображава у слепу силу коју гурају, у исти мах,
дахтање мотора и покрети његових другова, једнако несвесних као што је он.
С обзиром на све то, можемо разумети оклевање човека из 18. века да уђе у
фабрику, подвргне се крутим правилима и буде „увучен као точкић у неми -
лосрдно кретање једног механизма без душе.“ Зато је прва генерација
власника мануфактура тешко успевала да нађе раднике.208 Данашњи радници
се много лакше привикавају на дисциплину механизованог рада, на брзину
и пажњу коју он захтева. Боље награђени, они се добро хране; обучени,
способни су за већи интелектуални напор и већи радни елан. Поред тога,
њихов радни дан је знатно краћи. Без тих побољшања техничко усавршавање
не би било могуће. Мада не изгледа увек тако, напредовање поделе рада, које
је услов сваког напретка, и специјализација која је прати, не поједностављују
активност. Напротив, специјализација изискује више прецизности, а стога и
већу пажњу и већи нервни напор.
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208 Види Paul Mantoux, La révolution industrielle du XVIIIe siècle, Paris, 1906, pp. 426, 427.



Можемо закључити да усавршена техника, она која подразумева
употребу великих, брзих и сложених машина способних да произведу више
производа с мање радника, није физички могућа без добро обучених, добро
плаћених и добро храњених радника, интелигентних и способних за
континуиран интензиван напор.209 Зато људски фактор добија све важније
место с напредовањем и усложњавањем технике. Велика заслуга Ф. В.
Тејлора и његових следбеника је управо то што су схватили важност те
промене и поставили научну организацију производње у средиште
проучавања људи који раде, њихових покрета и положаја, њихових
физиолошких и психолошких особина.

2. Економија кретања

§ 1. Суштинске особине Тејлоровог система. – Кад би требало описати
Тејлоров систем у две речи, назвали бисмо га „организација покрета“ или
друкчије, можда још изражајније, „економија покрета“ чији је циљ
максималан принос.210 Најбољи начин да се постигне тај резултат јесте да се
индустрија организује по научној методи, то јест: да се у индустрији примени
наука о људској динамици, да се рационално, економично и сврсисходно
користе човекове производне снаге.

За то је, пре свега, потребно спровести најпотпунију могућу поделу рада
полазећи од техничких и физиолошких анализа радних поступака и
радникових покрета. Суштински елемент Тејлоровог рада је ово: најпре
проценити временски минимум, нормирати време које је неопходно за сваку
операцију; затим открити најмање заморан положај тела и најкраће
покрете. Друго: логички и рационално ускладити непокретне ствари и
покрете који окружују радника током рада. Када је радник опремљен добром
машином и добрим алатом и сировином, о чему је већ било речи, треба увести
нову техничку и административну организацију да би се елиминисало свако
кашњење, дати особљу сва потребна упутства и успоставити строгу
контролу, потребну како радницима тако и директорима предузећа. То су два
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209 Амерички фабрикант Шенхоф изложио је 1892. године слично становиште у књизи:
Schönhof, The Economy of High Wages, New York – London, 1892, p. 84, 85.

210 Г. Лаи користи први израз. Његов рад о Тејлоровом систему (Système Taylor, Masson, Paris,
1916) најпродубљенија је критичка студија у Француској. Штета је једино што се г. Лаи
ограничио, чак и у новом издању своје књиге (Gauthier-Villars, 1921), на проучавање
првобитног Тејлоровог система, оног који је сам Тејлор замислио и упражњавао.
Тејлорови следбеници (г. Лаи, уосталом, цитира неке од њих) „хуманизовали“ су његов
систем; „ублажили“ су га, као што ћемо касније показати. То, међутим, није уздрмало
непоколебљив став г. Лаија. Он признаје, међутим, да систем има велику вредност за
усавршавање производње.



дела Тејлоровог система; с једне стране, предмет науке је мишићна снага
радника, а с друге техничко управљање фабриком. 

Сам Тејлор је придавао већи значај првом чиниоцу, који организује
научно мерење нормираног времена; његови критичари па чак и поборници
његовог система оцењују, напротив, да је његов систем делотворнији у
материјалној организацији фабрике, где заводи строг ред, него у
стандардизацији покрета, која се може применити само у ограниченом броју
послова.211

Овде се нећемо упуштати у истраживање Тејлоровог система, његових
следбеника или претеча. Тејлоризам, или тачније научна организација рада,
занима нас више него Тејлор, његова лична историја, експерименти и
реноме.212

Упркос побуди коју смо препознали, Тејлоров систем има стварну
вредност као моћан реагенс који је снажно уздрмао стару, традиционалну,
патријархалну и превазиђену организацију и изазвао дубоке промене у
методама експлоатације и управљања фабриком. Под његовим утицајем
људски рад је избио на прво место међу чиниоцима производње, физиолошко
проучавање рада добило је научни облик а материјална и морална
дисциплина је постала главна особина радника и управљача.

По својој заокупљености уштедом човекове снаге и једном другом, која је, у
његовим очима, била можда још важнија, Тејлор је човек свога века. Та друга, не
мање стална Тејлорова брига, била је уштеда времена. Не протраћити ни часак и
постарати се да га ни други не протраће – то је заправо највећа брига модерне
индустрије. Чак бисмо могли рећи да је то принцип који доминира целим нашим
добом, посебно у западним земљама. Time is money. Све док те две речи (време и
новац) буду на врху наше лествице вредности, Тејлоров систем остаће њен
најбољи практични израз и задржаће улогу регулатора у свим људским
активностима. Али на друштвеном хоризонту се већ појављују друге вредности
и Тејлоров систем, чедо свога времена, мора да се промени, префини и постане
хуманији у мери у којој живот радника, његово физичко и морално благостање и
његово достојанство постају прворазредне вредности. Да се не би одвећ брзо
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211 Види у том смислу студију Wallichs, „Moderne amerikanische Fabrikorganisationen. System
Taylor“, Technik und Wirtschaft, 1912, fascicule 1, и Fritz Sollheim, Taylor-System für
Deutschland, Oldenbourg, München, 1922.

212 Драгоцене податаке о животу и делу Ф. В. Тејлора наћи ћемо у раду г. Анрија ле
Шателијеа (Henry Le Chatelier) , једног од најватренијих поборника Тејлоровог система,
објављеном у Technique moderne, јуна 1930. и у разним његовим текстовима објављеним
у Génie civil, посебно 1913. – Техничка будућност Тејлоровог система је изврсно
изложена у раду: Cestre, op. cit., p. 2, 4, 5, 17. – Биће нам корисне и анализе и критике
у књигама A. Imbert, Le système Taylor, Ravisse, Paris, и Siegfried Herzog, Industrielle
Verwaltungstechnik, Stuttgart, 1922.



трошило, друштво мора да води рачуна о свом здрављу, а људи, да би завредели
да буду упамћени у времену, морају водити рачуна о свом духовном и моралном
достојанству. Зато поред науке о раду треба поставити науку о слободном времену,
и поред организације рада морамо се бавити моралом рада. Време – свакако;
богатство – свакако. Али уз то и: човек, човечанство, друштвена будућност.

§ 2. Техничка организација фабрике. – Једно питање је пре свега
заокупљало Тејлоров дух: како то да је релативно мало времена посвећено
ефективној производњи док се 70% до 75% радног времена у фабрици проведе у
беспосличењу, у несвесним и некорисним напорима? Он је међу првима говорио
о губитку у радном времену (loss in working time). На свакој страници његових
мемоара, чланака и саопштења сусрећемо се с речима „дангубљење“ и
„забушавање“. Он тражи извор и узрок тог губљења времена и налази га једним
делом у радницима који лоше раде а другим у мањкавој организацији погона,
магацина и канцеларија. На пример, радници који су плаћени по комаду, што
значи да су непосредно заинтересовани за производњу, губе време због неких
ирационалних обичаја у погону: чекају на ово или оно, чисте алат или поправљају
машине, усред рада морају да сачекају инструкције пословође. Све то изазива
смањење производње и радничке наднице.

Године 1917. примећено је да у готово свим њујоркшким погонима за
производњу конфекције радници на тај начин губе 30% времена које проведу
на послу.213 Та иста појава примећена је и у погонима америчких
бродоградилишта, посебно у Мер Ајланду и посебно у погонима за обраду
лимова. Рад радника је испитиван помоћу штоперице, а јединица мере је била
десет секунди. Затим су резултати приказани на табели, где се врло јасно
видело укупно радно време проведено у корисном послу, припреми ватре,
обележавању комада током загревања итд. Из тог истраживања произлази да
је само 25% времена одлазило на ковање. Готово 60% пролазило је у чекању
да се загреју комади, док би боља организација рада омогућила да се губитак
времена сведе на 25% (без мењања пећи и њиховог режима рада).214

Та два примера која су дошла после објављивања Тејлоровог
експеримента и од људи који нису његове присталице јасно показују да је
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213 Види Lauck, Sydenstricker, Conditions of labor in American industries, New York, 1917,  p.
160, 161.

214 После овог примера који смо преузели од г. Холдена, А. Еванс наводи још неке узроке
губљења времена: брига о сировинама и одржавање машина, недовољна обука за дати
рад, време које радник губи чекајући свој ред за ливење или, општије, за поправку алата
итд. Лако је, каже г. Еванс, уклонити те сметње кад се брижљиво утврде њихов значај и
узроци. – Види A. Evans, Industrial Management, октобар 1917. Види и: W. J. Hiscox, Factory
administration in practice, Pilman, London, 1922.



највећи губитак времена последица лоше организације погона и
мануфактуре. Сматрамо да је управо то домен у који Тејлоров систем заиста
може увести корисне промене. Уосталом, само тај део система је могао бити
потпуно реализован. Радници му се не противе јер и сами лако могу да виде
последице нереда.215 А сви послодавци разумеју неопходност „завођења реда“
и успостављања дисциплине у сопственој кући и важна им је уштеда која
произлази из тога што не плаћају празне сате. 

Изгледа врло логично да се фабрика мора опремити „добрим машинама“
и „добрим алатом“; о томе смо већ говорили. Управо то се догађа у већини
фабрика – више се води рачуна о механици него о људској динамици и
физиологији. Тејлор се најпре позабавио организацијом рада индивидуалног
радника (labour management) и тек онда прешао на организацију фабрике
(shop management). Знамо да је започео своја истраживања експериментима
с једним холандским радником у настојању да дође до физиолошког
објашњења мишићног умора и да добије тачне податке о пуном капацитету
радника који ради по бољој методи. Тејлор је сматрао да је главни задатак
организовати кретање радника на такав начин да он оствари што већи принос.
Непрестано га је заокупљала та идеја мерења покрета хронометром и анализе
рада из перспективе синтезе напора, и можда баш она даје његовом делу
обележје генијалности. Сматрамо, међутим, да је Тејлор отишао предалеко у
свом настојању да механизује покрете и да се револуција коју је замислио
неће догађати ни према његовим првобитним плановима ни редоследом који
је предвидео. Историја индустрије већ је то јасно показала: теоретичари су
започели организовањем покрета и дисциплиновањем појединца, али су
практичари најпре увели спољну, материјалну дисциплину машина, алата,
фиока и картотека. Пре него што уведе ред и логику у сопствене покрете и
навике, човек мора да раскрчи своју средину и доведе у ред средства за рад.
Нема ничег логичнијег и хуманијег.216

Сјајно оправдање његове методе налазимо у излагању г. Сестра, који је
имао прилику да лично посматра реални процес трансформације у америчкој
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215 На прсте се могу избројати случајеви кад су радници добровољно прихватили мерење
хронометром. Готово свуда су се томе одлучно супротставили. „Први инжењери“, каже
г. Амп, „који су прошетали са сатом у руци изазвали су штрајк. У једној фабрици авиона
у Иси ле Мулинеу, када је шеф производње извадио хронометар поред једног брусиоца,
овај је зауставио машину и отишао у тоалет. Други инжењери су кришом мерили време
пошто би укључили сат у џепу.“ P. Hamp, Les métiers blessés, Paris, 1919, p. 188. Види и:
Gustave Frenz, Kritik des Taylorsystems, Berlin, 1920. 

216 Тако је г. П. Негрије, који је иначе директни Тејлоров следбеник, посветио проучавању
времена и теоријској страни научне организације једва четири стране свог рада о
организацији (P. Négrier, Organisation technique et commerciale des usines). А г. Камбон
посвећује два поглавља своје књиге (Cambon, Industrie organisée d’après les méthodes
américaines) физиологији покрета и мерењу хронометром, али само да би нашироко



индустрији. Пошто је набројао материјалне елементе који се тичу изградње
фабрика и усавршавања средстава за рад, г. Сестр каже: „Кад све то постоји,
кад је све то учињено, преостаје још да се организује фабрика, то јест да се
логика и ред примене на активност људи и на функционисање машина.“
Међутим, г. Сестр говори о организацији фабрике у другом поглављу, а о
организацији рада (motion study и time study) у првом. Јасно је да је тај ред
усвојен само ради методског излагања Тејлорових идеја. Ми више волимо да
се руководимо логиком ствари и њиховим историјским редом, исто онако као
што смо то учинили кад смо говорили о економским институцијама.

Други значајан доказ – готово признање – дао нам је г. Шателије.
Одговарајући на примедбе да Тејлоров систем повећава производњу
захваљујући пренапрезању радника, г. Шателије каже да се „повећање
производње може готово у потпуности приписати елементима који су
независни од радничке активности“: бољем одржавању машина и покретних
трака, правилнијем пристизању сировина, бољој употреби средстава за рад,
итд.217 Делимо то мишљење. Довољно је реформисати радне услове, средину
и механичке елементе производње и препустити тој спољној материјалној
дисциплини да промени физиолошке, па чак и моралне навике радника. Она
ће то свакако учинити. 

Дакле, пре него што искористимо хронометар да бисмо измерили покрете
радника у сваком поступку како бисмо сазнали, у складу с Тејлоровом
методом, временску норму за одређени радни задатак, и пре него што
подвргнемо радника дисциплини планских покрета, морали бисмо, по нашем
мишљењу, применити једну мање деликатну, елементарнију и лакшу
организацију: организацију фабрике. Засад остављамо по страни саму зграду,
осветљење, вентилацију, грејање као и опремљене просторије потребне
особљу током боравка у фабрици (гардероба, тоалет, ресторан, соба за
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описао технику мерења хронометром (стр. 155-172) и обухватио целу физиологију рада
(стр. 83-134). Највећи део његовог рада посвећен је улози инжењера, стварању и
организацији фабрике и примерима из праксе. – Тејлор је, напротив, био тако опседнут
својом идејом „потребног времена“ да готово половину његовог рада о управљању
погонима заузимаjу shop management, излагање проблема који настају услед
непознавања потребног времена и „једини лек“ против дангубљења, тј. метода
заснована на прецизном проучавању времена. Његова друга књига (F. W. Taylor, Principes
d’organisation scientifique) још је изричитија у том смислу. Уосталом, сви се слажу да је
то главни предмет његових проучавања. Види Cestre, op. cit., p. 17; Lahy, op. cit., p. 28ff.
Види и набрајање „пет узастопних фаза“ организације у H. le Chatelier, „Organisation
scientifique du travail“, Revue scientifique, 3. мај и 20. мај 1919.

217 Види Revue de métalurgie, април, стр. 185-232.



дојење, итд.). О свему томе ће бити речи даље у овој студији кад будемо
прецизније говорили о општој организацији производње и одмора.

Техничка организација предузећа зависи, пре свега, од природе његове
делатности и мора јој се прилагодити. Пивара ће бити уређена друкчије него
погон у којем се производе прецизни апарати, а шећерана друкчије него
продавнице модних артикала.218 Али оном који је схватио принципе штедње
покрета јасно је да постоји известан број општих правила која су заједничка
добром функционисању градилишта и добром функционисању редакције
великог дневног листа. И овде и тамо управа распоређује посао на
одговарајућа одељења и канцеларије, и овде и тамо припремају га техничари
и обављају радници. Те три операције које се методски обављају како би се
избегло губљење времена чине оно што бисмо могли назвати техничком
организацијом фабрике. Свакој од њих одговарају посебне надлежности које,
узете заједно, чине занат и које се у модерном времену све више међусобно
разликују.

Испитаћемо их једну за другом, логичним редом.
1. Служба поделе рада, која има задатак да одреди како и када ће се рад

обављати. Чим инжењери специјалисти проуче посебне операције, чим се
направи план и припреме машине и алатке потребне за те операције
(подешавање, подмазивање и монтирање), пословође, који су технички
шефови погона, дају шефу припреме прецизна упутства која му омогућују да
обезбеди административну дистрибуцију рада. Шеф припреме ће радницима
донети алат, предмете које треба да израде, нацрте и упутства. То је прва фаза
рада. Она нам омогућује да стекнемо свест о свим тешкоћама с којима би се
радник могао срести током производње и предупређује заустављање
производње услед заказивања неког неважног детаљa (монтажа неке машине,
отпор неког комада или неког преносника, итд.). Претпостављамо да је алат
већ подешен за најбољу производњу и да су машине конструисане тако да
остваре највећу уштеду времена и напора.219

2. Служба припрема почиње кад се заврше сви планови и кад се сва
упутства везана за израду унесу у план рада. Поступци су наведени један за
другим, по бројевима, и списак се предаје пословођи задуженом за
организацију рада (order of work clerk), заједно са свим информацијама о
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218 Види велики број појединости о унутрашњој организацији фабрика у John R. Commons,
Labor and Administration, Macmillan, New York, 1913, и C. M. Carpenter, Profit making in
shop and factory management (француски превод), Béranger, Paris, 1909.

219 O служби поделе рада, којој Тејлор придаје веома велики значај, види Taylor, La direction
des ateliers, p. 33ff, 67ff, 79, 80, 92. итд. Служба поделе рада, каже он, задужена је да
размишља за раднике као што су пословође задужене да помажу сваком раднику и да
га усмеравају током рада. Ibid., Dunod et Pinat, Paris, 1919. 



машинама и радницима у погону. План је разложен на више делова – или
група делова – који могу бити склопљени или засебно монтирани. „Разлагање
на групе приказано је у облику дијаграма. У свакој групи пословођа
разврстава саставне делове по значају и времену.“220 Пре него што радницима
да картончиће са упутствима (instruction cards), посебне цртеже и стандардне
мере, пословођа проверава да ли се све слаже – тако ће моћи да види како
рад напредује чим погледа досије сваког радника. Тек тада објашњава сваком
раднику садржај досијеа и не удаљава се док не види да је први комад израђен
како треба.

3. На крају, радник мирно и без непредвиђених сметњи обавља рад који
је тако омогућен под будним оком пословође, који има улогу диригента: увек
спреман да подстакне, да опомене, да похвали речима или покретом. Та улога
се понекад дели на две особе, техничког пословођу и контролора, који се
стара о квалитету. Он захтева да произведени део потпуно одговара цртежу
или мерама, зауставља машине које производе дефектне делове, надгледа
руковање деловима у току израде, проверава да ли се скупа оруђа пажљиво
користе, брине о реду у погонима и о несрећама на раду итд. Напоменимо и
то да се контрола крупних или важних делова обавља током израде. После
сваког корака део или делови се обележавају пре него што се настави рад. У
неорганизованим фабрикама дефектни делови се производе до самог
завршетка производног процеса и дефекти се откривају тек после великог
губитка времена и материјала.

То су, укратко, три основне фазе израде које налазимо у готово свакој
производној делатности. Посетили смо једну велику фабрику фарова и
пројектора у Паризу (Barbier, Bénard & Turenne), у којој још није ни започела
тејлоризација радничких операција, али је административна организација
ипак савршена. Време које је неопходно за сваки поступак није ни утврђено
ни прописано, радници раде на дан, али је припрема врло брижљива и израда
се будно надгледа. Хигијенски услови нису задовољавајући, али радници су
снабдевени добрим машинама и добрим алатом, и нема застоја у допреми
сировина.221

Службе поделе рада и припреме стално су у вези с пословођама погона
који извршавају наруџбине, са магацином готове робе, који добија
произведену робу и са службом припреме, која радницима дели алат и
сировину. У организованој фабрици, све те службе беспрекорно функцио -
нишу, па радник на време добија све сировине и алате који су му потребни
за производњу и не губи време на чекање или тражење неке алатке или
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220 Види Négrier, Organisation technique, p. 13.
221 Види и: F. M. Lawson, Industrial Control, London, 1920.



техничког упутства, нити сам мора да наоштри алатку.222 Управо захваљујући
савршеној техничкој организацији и припреми инструкција и радних
инструмената могућ је чудесни интензитет производње у америчким
фабрикама које, готово без изузетка, примењују такву организацију. Радник
тако може да искористи све време које му је прописано за производни рад, те
не трпи штету ако је плаћен по комаду, нити послодавцу прави губитке ако
је плаћен по времену. Само у таквим условима модерни систем награђивања
може бити ефикасан и награђивање може бити заиста стимулативно.

§ 3. Организација покрета радника. – Ако одемо још корак даље у
научној организацији, проучићемо држање и покрете радника да бисмо добро
упознали елементе њиховог рада и установили време које је реално потребно
за обављање неке операције. Пошто је спровео такво истраживање, Тејлор је
успео да створи систем који је истовремено једноставан и сложен. Тај систем
почива на једноставном принципу јер се ослања на трајну склоност човека
да увек изабере најкраћи пут и најпогоднија средства, али је његова
целокупна реализација сложена јер подразумева потпуну реорганизацију
индустријског предузећа и претходно увођење свих описаних реформи у
техничку организацију фабрике. Зато тек сад говоримо о мерењу времена и
неопходних покрета мада је то средишњи и суштински део тејлоровског
подухвата.

Шта је циљ те научне студије и шта се постиже употребом хронометра?
Циљ је уклањaње непотребних покрета. Добар радник и сам зна да користи
своје снаге на такав начин да постигне добар учинак без великог замарања.
Неискусан радник, напротив, губи много времена, премеће по рукама
предмет који обрађује, непотребно се замара и на крају произведе мање од
„вештог“ радника. Шта је урадио Тејлор? Проучавао је физиолошке елементе
одређеног рада, мерио време које је првокласном раднику потребно да
изврши одређену операцију и на тај начин утврдио најекономичније услове
рада. Резултате тих експерименталних истраживања помоћу хронометра
превео је у мање-више јасне алгебарске формуле, намењене, пре свега, ин-
жењерима. Његов главни циљ је био да помогне раднику како овај не би
морао да се сналази сам и да насумице трага за најбољим покретима. Сматрао
је да техничар мора научно да проучи елементе сваке операције и тако
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222 Г. Сестр нам каже да је видео једну фабрику „машина за индустрију обуће“ (тај чудесни
амерички изум) у којој je магацин делова и помоћних предмета одржаван као музеј.
Из великог ходника се управљало свим одељењима и њим су се непрестано кретали
млади курири на ролшуама. Production industrielle, p. 37.



омогући раднику да из свог напора извуче највише што може. То „највише
што може“ Тејлор је резимирао у дванаест различитих променљивих које је
открио, сваку посебно и у свим њиховим комбинацијама, стрпљивим и
страственим радом током двадесет шест година.223

Дакле, инжењер хронометром мери и бележи све покрете од којих се
састоје једна или више операција, на пример покрете узимање предмета који
се обрађује, одношење тог предмета до машине и причвршћивање за сталак,
подешавање, постављање у жељени положај и на жељену висину, пуштање
машине у погон, одлагање завршеног предмета, итд. Данас је тачност мерења
достигла око 1/100 минута.224

Амерички инжењер и његови следбеници настојали су да примене ту
анализу на разне врсте индустријског рада. Тејлор ју је први пут применио
на транспорт сировог гвожђа и рад с мотиком; Ф. В. Гилбрет је проучавао
грађевинске радове; С. Е. Томпсон се бавио земљаним радовима, екстрак -
цијом камена, градњом од камена, цигле, бетона, цемента и дрвета. Ови
послови, које обављају готово искључиво мушкарци, тако су једноставни и
елементарни да би „можда било економичније обучити интелигентне гориле
да раде на утовару материјала“, као што каже сам Тејлор.225 Без намере да
придам превелики значај тој реченици, сматрам да треба поближе испитати
праву природу тејлоризма и видети у којим техничким, физиолошким и
психолошким условима он мора бити упражњаван и да ли се ти услови заиста
могу остварити.

На ум нам одмах долази први приговор. Сложенији радови не могу бити
подвргнути мерењу хронометром, чак ни под претпоставком да радници на
то пристану. Тачно је да су сам Тејлор и још више његови следбеници
покушавали да примене мерење времена на радове који изискују ментални
напор и дуготрајну пажњу. Тејлор је, рецимо, установио табелу за рад на
стругу. У табели налазимо врло подробну, али не и прецизну анализу
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223 Одлична анализа Тејлоровог система и целог дела може се наћи у низу чланака
објављених у Revue de métalurgie, посебно у 1915. години, после смрти америчког
инжињера. Види посебно H. Le Chatelier, „Frédéric Winslow Taylor (1856-1915)“, Revue
de métalurgie, април 1915, p. 185-232. и C.-B. Thompson, ibidem, април 1915, стр. 
233-315 (резиме најважнијих публикација о Тејлоровом систему до 1915. године и
набрајање мноштва примена индустријске примене система). Још је поучнија збирка
студија о тејлоризму под насловом Scientific management, ed. C.-B. Thompson, Harvard
University Cambridge (Mass.), 1914. Види и: Thompson, The Theory and Practice of Scientific
Management, Houghton Mifflin Cº, 1917.

224 Види Ch. Cestre, Production industrielle, p. 16, 17. „Циљ је да се открије најсврсисходнији
и ‘најбржи’ покрет. После извесног времена посматрач уочава образац рада, разложен
на елементе. Затим проучава тај образац и уклања некорисне елементе.“

225 Principes d’organisation scientifique des usines, Paris, 1911, p. 56.



поступака; уместо убележених покрета (узимање предмета, постављање на
струг, покретање машине, обрада предмета итд.), ту налазимо овакве назнаке:
брзина, напредовање, дубина реза, алат, димензија, итд. Такви радови не
омогућују утврђивање апсолутних правила управо због своје разноврсности
и сложености.

Ф. Б. Гилбрет је дошао до врло занимљивих закључака о грађевинским
радовима: успео је да елиминише непотребно трошење енергије и да споре
покрете замени брзим. Тај резултат је добијен посебним проучавањем
положаја слагача цигли (усавршеним постављањем скеле омогућено му је да
све време ради стојећи), положаја самих цигли (које други радник истоварује,
прегледа и поставља на одговарајућу страну), квалитетом цемента, итд.226

Међутим, Гилбрет је у својој студији посветио много више напора припреми
за рад и координацији алата и сировина него самом мерењу хронометром.
Колико год покрети зидара били једноставни, они нису тако идентични и
механички да би се могли подврћи строгим правилима као што је желео
Тејлор. Уосталом, кад је говорио о Гилбретовом експерименту, Тејлор је био
свестан да наука о нужним покретима није довољна и да убрзање радног
процеса може да се обезбеди само „строгом регулацијом метода, обавезним
увођењем најбољих алатки и најповољнијих услова рада“.227

Али не треба се зауставити на овом приговору и поверовати да
организација рада никад неће успети да понуди нешто корисно кад су посреди
други, сложенији и финији радови. Мерење потребног времена подложно је
усавршавању, а све већа сазнања у области физиологије и психологије
свакако нам омогућују напредовање у том смислу. Сматрамо, међутим, да
мерење времена можда има још озбиљније недостатке и да би зато било боље
да се оно не прошири сувише јер би иначе наука о раду морала бити
допуњена науком о умору. Та друга наука би се бавила ритмом одмора
неопходног да би се надокнадили губици које организам трпи током рада.
Тејлоров систем не садржи студију о умору, што му г. Лаи жестоко приговара.
А она би морала да прати проучавање времена и да буде неизоставни део
система.

Други приговор организацији кретања какву је замислио Тејлор јесте то
што она узима као основно оно време које је потребно прворазредном раднику
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226 Детаље види у: Franck B. Gilbreth, Motion study, London, 1911, и у француском преводу:
L’étude des mouvements, Dunod et Pinat, Paris, 1918; посебно поглавље о постављању
цигала. – Види и врло документован рад истог аутора и Л. М. Гилбрета: Franck B.
Gilbreth, L. M. Gilbreth, Applied motion study, G. Routledge, London, 1919, p. 240. и F. B.
Gilbreth, Bricklaying system, Myron, New York, 1919.

227 F. W. Taylor, Principes d’organisation scientifique des usines, Paris, 1911, p. 04.



чије су здравље и професионална вештина на највишем нивоу. Мање отпорни
радници су на тај начин елиминисани и морају да траже посао у другим
фабрикама или да се потпуно изнуре да би зарадили нормалну надницу.
Међутим, у компанији Bethlehem Steel, где је Тејлор реализовао прве
експерименте, „показало се да је само један од осам већ запослених радника
могао да издржи напор који се од њих очекивао“. То значи да је суштински
ако не и једини циљ Тејлоровог система максималан принос, остварен с
најспособнијим радницима којима је највише стало до зараде. Тејлор,
додуше, одговара да ће сви добри радници наћи своје мало место „било у
самој фабрици, било у околини“, а да ће, с друге стране, способни и
енергични радници створити повољну средину за себе.228 Али недостатак те
организације је и даље очигледан. Ако желимо да у целости применимо
Тејлорове замисли, радна снага мора бити пробрана, само најбољи треба да
буду задржани, а слабији жртвовани. Таква пракса и данас изгледа
прихватљива, мада далеко мање него пре рата. Ближи се време кад ћемо
морати добро да размислимо пре него што изнуримо једног радника не
бринући за његово здравље и снагу и пре него што отпустимо 7/8 особља које
не задовољава захтеве хронометра. Али не би било згорег да почнемо да
предупређујемо ту страшну нужност раном селекцијом радника, усмеравањем
деце од малих ногу ка професијама за које су способнија. У томе своју
рачуницу виде и послодавци и друштво. Ирационално је одабирати раднике
према њиховим затеченим способностима ако постоји могућност да се
изврше професионалне припреме деце и тако избегне губитак времена, снаге
и живота у систему чији је једини циљ максимални принос као да људи
постоје само зато да би били потпуно жртвовани раду индустрије.229

На крају, трећи приговор: мерење покрета хронометром не води рачуна
о мишићном и нервном трошењу организма. Тејлор, додуше, признаје
потребу да се раднику „омогуће чести периоди одмора како би циркулацијом
крви могла да се обнове његова ткива“. Он је чак наредио да носачи сировог
гвожђа у његовој компанији пре сваке серије „направе паузу у којој ће седети
и махати рукама“. Али док се „потребно време“ за сваки поступак мери
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228 Ibid., p. 73.
229 Ф. В. Тејлор често изражава бригу о очувању здравља радника. Али, као што је врло

добро приметио г. Лаи, највиши могући принос је кључ његовог система, и „морамо
посветити пажњу Тејлоровим запажањима у вези са здрављем радника, али под условом
да покажемо да она немају стварну вредност.“ Заправо, док је рад радника предмет
проучавања и мерења, његовом умору и његовом одмору, са индивидуалног и
друштвеног становишта, не посвећује се таква пажња. Види J.-M. Lahy, Le système Taylor,
Paris 1918, p. 182. 



стотинкама минуте, предвиђање трајања одмора и учесталости интервала
далеко је од прецизности. Ту се Тејлор најчешће ослања на мишљење
радника. Међутим, као што врло умесно примећује г. Лаи, то мишљење нема
научну вредност. Не само што радник може да превари посматрача већ (што
је озбиљније) и сам може да се превари услед последица умора које зависе
од појединачног организма.

Ту не треба оптуживати Тејлора. Мерење одмора хронометром још не
постоји зато што је крајње тешко установити меру умора и што
карактеристични елементи варирају од појединца до појединца. Да није тако,
проблем ритмичког одмора био би решен. За сваку операцију би био сачињен
известан број типичних покрета који би трошили одређену и познату
количину мишићне и нервне снаге; прецизно израчунатим одмором та снага
би се у извесној мери обновила а исхраном и потпуним одмором обновила
би се у целости. Тако би се могао успоставити ритам рада и одмора који би
у извесном смислу одговарао ритму срца и плућа. Али, као што ћемо видети,
та истраживања су још у зачетку. Ни сам Тејлор ни његови непосредни
следбеници нису се много трудили да их развију. Они су само желели да
искористе и последњи атом постојећих снага, а нису превише бринули о томе
како ће оне бити надокнађене и обновљене. Тек у последњих неколико година
проблем професионалног умора привлачи пажњу физиолога, психолога и
економиста. Умор се сада сматра суштинским елементом радничког приноса.

Због немогућности да утврди рационалну количину рада која се може
наметнути раднику, Тејлор се ограничио на рад најбољих и најенергичнијих
међу њима или бар оних који у сваком случају „увек премашују производњу
просечног радника“.230 Тејлор нам каже да је на тај начин увек био изненађен
кад би видео како брзо се радници усавршавају. Не сумњамо. Али упркос
смењивању рада и одмора, додуше арбитрарном, извесно је да се умор
повећава тим новим искушењем који раду намеће Тејлоров систем. Није
успостављена хигијенска организација која би надокнадила мишићно и
нервно трошење, а оно се са стандардизацијом покрета кобно повећава.
Прикупили смо лична сведочења југословенских емиграната који су се
вратили из Америке после ослобођења њихове земље. Многи од њих су
радили у Детроиту (у Мичигену), у фабрикама аутомобила. Од њих смо
сазнали да је рад тамо награђен боље него иначе, али и то да су они који су
радили шест месеци у Форду после тога морали више месеци да се одмарају
како се не би разболели: „То вас гура, господине!“, говорили су. „Кад се увече
вратимо кући, смртно смо уморни. Уз то, много пољских и југословенских
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емиграната напушта Америку због забране алкохола. Како да пијете воду
после тако изнурујућег рада?“

Индивидуални умор је сасвим нова преокупација науке о раду. Чак и
најодлучнији поборници стандардизације покрета признају да Тејлоров
систем томе није посветио довољно пажње и да је то озбиљна празнина у
његовој економији. Као и Тејлор, и Гилберт је настојао да утврди однос
између рада и умора радника, посебно с обзиром на избор алатки, колица,
облика кошаре, итд. Али све то је недовољно.

Нећемо се предуго задржавати на четвртом приговору мада се он износи
чешће од претходних: понижавајући ефекат стандардизације покрета и
монотонија организованог рада. Посматрамо Тејлоров систем као логичко
довршење техничке еволуције која је убележила први важан поен с
проналаском и усавршавањем машина. Тејлор врши насиље над том
еволуцијом кад је примењује на човека. У ствари, стандардизација покрета
је сасвим природан феномен који постоји откад се човек служи својим
удовима и Тејлор је само строго координирао оно што се инстинктивно
упражњава, али без икаквог континуитета. Он је увео дисциплину тамо где
је постојала само латентна намера. То је његова главна заслуга. Не замерамо
му што је то урадио без сагласности радника. Спољашња дисциплина нужно
претходи унутрашњој. Зато се без резерви залажемо за техничку организацију
фабрика у складу с модерним системом. Оно што се мора приговорити
Тејлору, па и тејлоризму уопште (мада је тај систем еволуирао од првих
Тејлорових примена до данас) јесте то да је имао на уму само пораст
производње а није довољно водио рачуна о добробити људи који раде.
Међутим, мада је производња стварни извор богатства, здравље и добробит
људи су највеће богатство.

3. Ублажавање научне организације

§ 1. Релативни успех Тејлоровог система. – Упркос својим функцијама
инжењера-механичара и својим бројним практичним занимањима, Тејлор је
створио дело које није могло да буде примењено у индустријској стварности
без модификација или деформација. Као што су до данас коришћене и
машине, систем штедње покрета користили су капиталисти да би научно
експлоатисали све раднике чија je физичка снага могла да поднесе строгост
и недостатке тог система. Али тај систем је имао много противника чак и
изван радничке класе.

Тејлоров систем није изазвао пустошења каква су се могла очекивати од
немилосрдне селекције и потпуне аутоматизације какву предлаже, с једне
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стране зато што су радници били опрезни, а с друге зато што послодавци нису
похитали да га примене. Синдикати су подстакли међу радницима можда
претерано, али ипак благотворно неповерење према тенденцији која се налази
у језгру тог система: зарадити много новца по цену изнурујућег напора. Са
своје стране, послодавци су најчешће заобилазили тај систем или му се чак
супротстављали пре свега због његове сложености и огромних трошкова
примене. Увођење тејлоризма у фабрику заправо изискује потпуну реформу
плана производње, па чак и радног простора, нову поделу улога међу
управљачима, контролорима и извршиоцима радног процеса, потпуно
обнављање машина и алата, као и дуга и скупа лабораторијска истраживања
и мерења времена.231 То је приговор који они најчешће упућују Тејлоровом
систему. Поборници система одговарају да је тачно да општи трошкови расту,
али се трошкови пословања смањују за 10%–50% захваљујући усавршеној
организацији. Та уштеда је више него довољна да надокнади повећање које
би незнатно премашило трошкове пажљиве и довољне контроле над радом
радника. Али већину послодаваца то резоновање није убедило.232

Кад читамо неке радове о америчкој индустрији, склони смо да
поверујемо да су тамо сва предузећа тејлоризована и да управо тој радикалној
реформи Американци дугују чудесан узлет своје економије. Значајно
сведочанство које нам је дао амерички професор Џ. Р. Комонс показује нам
да већина фабрика не само што није тејлоризована већ је далеко од модерних
идеја о производњи. Током лета 1919. године г. Комонс је, са својим
студентима, посетио тридесетак индустријских предузећа и сазнао да је само
25% фабриканата (један од њих је чак спустио тај процент на 10%)
заинтересовано за модерне проблеме рада и настоји да сарађује у њиховом
решавању у складу с новим идејама. Осталих 75%–90% послодаваца, додаје
г. Комонс, много мање су напредовали у том смислу, а разлози су различити:
непостојање ефикасне организације, индустријска конкуренција о којој
морају да воде рачуна, грамзивост, итд. Он закључује да би само претња
синдикализма и законске мере могли да их натерају да пођу за примером
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231 Чак и кад би индустријалци прихватили све трошкове, систем се често показивао
неуспешним због неповерења радника или из чисто техничких разлога. О томе види Ch.
de Frémenville, Le système Taylor, Renouard, Paris 1914, p. 12. Амерички инжењер Џејмс
Хартнес каже да разлоге за изостанак ширег успеха научног управљања треба тражити
„у инерцији навике међу радницима и међу онима који њима управљају“. Види James
Hartness, Le facteur humain dans l’organisation du travail, Dunod et Pinat, Paris, 1918, p. 18,
19, и passim.

232 Г. Карл М. Бигелоу расправља у једном чланку у часопису Industrial Management (април
1919) о неким приговорима индустријалаца на рачун Тејлоровог система. Овде
резимирамо једну поенту његовог одговора. – Види и: H. L. Gantt, Modifying Systems of
Management, A. S.  M. E., New York, 1904.



својих колега.233 Чудесан развој америчке индустрије и пољопривреде (ову
другу често заборављамо иако је она основа и главни елемент богатства
Сједињених Држава) пре свега треба приписати изванредном развоју машина
и надничарском раду огромног мноштва имиграната који долазе у ову земљу
да раде током ограниченог периода.234 С друге стране, извесно је да су нове
методе техничке организације у великој мери допринеле одржавању
грозничаве активности по којој се Америка разликује од других земаља. Мада
су предузећа која у целини примењују Тејлоров систем још малобројна –
тејлоризам као организовани национални покрет настао је тек крајем 1910.
и почетком 1911. године – многа предузећа су прихватила неке елементе тог
система, посебно оне који се тичу материјалне организације погона. 

Примене система су бескрајне кад се одустане од апсолутног мерења
покрета хронометром, врло осетљивог и скупог поступка. Други делови
система се примењују у штампаријама, фабрикама папира и боја, мушке
конфекције, итд. Г. Сестр каже да је посетио велики број таквих предузећа у
којима систем „функционише тако да су њим потпуно задовољни и управа и
особље“. Он чак каже да је у тим предузећима проучавање времена и покрета
било једнако успешно као и стандардизација погона и индивидуална обука
радника.235 Али г. Сестр додаје да су индустријалци морали да запосле много
управљача како би спровели реформу у својим фабрикама, и да поделе цео
процес у различите етапе; те припреме су трајале месецима.236 Тејлоров
систем се, заправо, усавршава и постаје еластичнији у додиру са
стварношћу. Чак и његове најодушевљеније присталице признају да би његов
успех био веома спор, можда и немогућ, да није чинио уступке и да није
реформисао своје методе. Радници, па чак и власници фабрика и даље
сматрају да је тај покрет аутократски, што се данас не би могло рећи. Морале
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233 Види John R. Commons, „Méthodes d’exploitation industrielle“, Revue intern. du travail, n°
1, јануар 1910, pp. 70. 71.

234 О раду имиграната у индустрији Сједињених Држава види документовани рад: J. R.
Commons, Races and Immigration, New York, 1907.

235 Види Ch. Cestre, Production industrielle et justice sociale en Amerique, p. 18. – Види и: „The
new era of sientific management“, Engineering, 24. новембар 1921.

236 Опис, луцидну критику система и много појединости о личним искуствима аутора наћи
ћемо у раду: M. Drury, Scientific Management. A history and criticism, New York, 1917. –
Међутим, једна од најозбиљнијих студија о тејлоризму је без сумње врло документовано
дело професора Ф. Ф. Хоксија, истраживача научне организације рада, делегата
Комисије о индустријским односима Сједињених Држава: R. F. Hoxie, Scientific
Management and Labour, D. Appleton,  New York, 1916, ново издање 1918. – Наведимо и
књигу: Fred. Aug. Parkhurst, Applied Methods of Scientific Management, J Willey, 2nd ed, New
York, 1917, и белгијско истраживање Taravil industriel aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, t. I,
pp. 31, 34, 44, 64, 88, 339, 419, 458-64. 



су бити предузете врло озбиљне мере да се његово напредовање не би сасвим
зауставило. Његови поборници тврде да опасност још није сасвим отклоњена. 

§ 2. Модификације система. – Најважније реформе система извршили
су Тејлорови непосредни сарадници. Господин Барт и г. Гилбрет су посебно
продубили истраживање покрета; господа Вејт, Гант и Х. Емерсон су
учинили његов систем награђивања еластичнијим; г. Л. Кук је применио
тејлоризам у реформи општинских служби града Филаделфије. Господин
Џејмс Хартнес, који је био председник Америчког удружења инжењера-ме -
ханичара, проучавао је посебно, и боље од својих претходника, психо логију
радника, а нарочито фактор „навике“. Никако не смемо изоставити Л. М.
Гилбрета, чија је Психологија научне организације рада ремек-дело јасноће.237

Из свих тих настојања, као и из врло активног Тејлоровог друштва, које
окупља бројне америчке зналце, послодавце и специјалисте, произашла је
озбиљна модификација Тејлоровог система која је знатно ублажила његову
крутост. Тако је мерење основних покрета сасвим напуштено и у фабрикама
које запошљавају више хиљада радника, као што је Џенерал Електрик (Gen-
eral Electric) у Лину (у Масачусетсу), фабрика сложених електричних апарата
састављених од преко 10.000 делова. Та фабрика није могла да подвргне
својих 12.000 радника дисциплини Тејлоровог система, али је примењивала
његове основне принципе упоредо с другим методама организације. Слична
ситуација постоји свуда у Америци и Европи где нису једнако применљиви
сви делови система. У Француској ниједно предузеће није у потпуности
применило научни систем организације како га је замислио Тејлор. Ни Рено,
ни Берлије, ни Ситроен, ни Шнајдер, ни Мишлен нису успели да спроведу
опште мерење хронометром и углавном су се задовољили мерењем укупног
времена које је потребно за израду одређеног предмета или за одређену
операцију једног радника.

Поменимо и то да неки аутори сматрају да је мерење целог радног
процеса хронометром, какво је пре Тејлора замислио и применио Е.-Ж. Маре,
боље од детаљног мерења.238 Како год било, Мареов систем је много
једноставнији и лакше га је спровести, посебно ако се хронометром служимо
да бисмо одмерили висину наднице. Тејлор захтева да сваки покрет буде
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237 L. M. Gilbreth, The psychology of management, Macmillan, London, 1915. Овај рад има чисто
теоријски карактер, али даје резултате научних истраживања свог аутора, а да нам не
показује поступак истраживања, као што чини г. Минстерберг (H. Münsterberg,
Psychology and Industrial Efficiency, Constable, London, 1913).

238 У том смислу, види: J.-M. Lahy, Le système Taylor; Josepha Ioteyko, La science du travail, pp.
108, 109.  О пореклу хронофотографије и хронометрије, види: E.-J. Marey, „Travail de



извршен у прописаном времену док француски систем узима у обзир само
укупно време утрошено на операцију коју треба наградити. Радник тако у
неким тренуцима може да предахне и да „напуни батерије“ за интензивнији
рад. Као што ћемо видети, човекова активност заправо не произлази само из
физиологије већ и из психологије, и ритам његових покрета не може сасвим
да се усклади с ритмом његових виталних органа.

§ 3. Нове преокупације. – Досад смо у свом излагању описали Тејлорове
основне принципе. Из реформе његове методе произашле су друге теме које
су за Тејлоровог живота углавном остале у сенци. Пре свега, у продубљеном
истраживању умора, које је Тејлор запоставио, његови следбеници и неки
физиолози из разних земаља постигли су важан напредак. Тачно је да још не
успевамо да измеримо умор и да прецизно одредимо његову улогу и његова
дејства.239 Видећемо како су питање умора поставили и решили индустријска
пракса и истраживачи као што су господа Рише, Амар, Фере, Ембер и Лаи у
Француској; Минстерберг, Ф. С. Ли, В. Д. Скот и Џ. Голдмарк у Америци,
Хотон, Бенет и Хенри Бригс у Енглеској; М. Крафт, В. Екелхаузер, др Ј.
Милер и Ј. Вебер у Немачкој; Мосо и Мађора у Италији, итд. 

Један од четири основна принципа Тејлорове методе је селекција радника
који показују највеће физичке и интелектуалне способности за обављање рада
у најбољим условима. Три остала су: проучавање основног времена, техничка
обука радника и реорганизација управљања. Већ смо испитали организацију
кретања засновану на проучавању потребног времена. Реорганизација
управљања нас занима само у мери у којој нове одговорности послодаваца
мењају морални положај надничара и проучаваћемо је у трећем делу овог
рада. Што се тиче селекције особља и његове техничке обуке, то су саставни
делови научне организације, али све модерне фабрике их мање-више темељно
упражњавају иако нису увеле Тејлоров систем. Нека предузећа настоје да
задовоље захтеве индустријске психологије: радничка активност се подстиче
израчунавањем индивидуалног приноса (separating output) и организовањем
такмичења и поређења између појединаца и тимова.
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l’home dans les profession manuelles“, Revue d’hygiène élémentaire, 1904, p. 197, и други
чланак у којем се говори о рационалном конструисању машина и оруђа: „L’économie
du travail et l’élasticité“, Revue des idées, 15. март 1904. 

239 Господин A. ле Шателије признаје да је Тејлор ту био недоречен и тражи од психолога
да погурају своја истраживања о чиниоцу умора. Види његов предговор књизи: M. J.
Amar, Organisation psychologique du travail, Paris, 1917. Др Жозефа Јотеико пак каже да
повећање умора још није „доказана и неспорна чињеница“ и да се то повећање не може
егзактно мерити током рада с хронометром. Cf. La science du travail et son organisation,
Paris, 1917, pp. 109, 110.



Та два средства сјајно допуњују селекцију и обуку радника, као што ове,
са своје стране, компензују механизацију рада и обезбеђују ефикаснију
стандардизацију покрета. Али док је у првобитном Тејлоровом систему
селекција више елиминисала раднике него што их је распоређивала на
одговарајуће задатке, данас настојимо да спроводимо претходну селекцију и
да темељно испитамо способности радника како бисмо их искористили на
најрационалнији начин. Једнако је важно и то да се промене у организацији
спроведу с много такта и да се више прибегава убеђивању него слепој
принуди, као што се радило у неким фабрикама.240 Техничка обука о којој
говори сам Тејлор мора бити проширена неком врстом професионалне
едукације која би имала за циљ да радника упозна с напретком у његовом
занату, с потребама модерне индустрије и новим начинима организације. Sep-
arating output нема за циљ само да подстакне ревност сваког радника
показујући му колико је урадио и зарадио, већ и да му гарантује да ће за свој
рад добити одговарајућу плату. Ту се умешала индустријска психологија, која
је искористила графиконе индивидуалног приноса да би радницима у једном
погону показала најбоље примере и подстакла их да се на њих угледају. Тако
се међу појединцима развија такмичарски дух који раду даје спортски
карактер. Та чисто професионална конкуренција чини рад мање једноличним
и буди у радницима понос на сопствену вештину и добро обављен посао. –
Селекција и техничка обука радника, separating output и такмичарски дух су
корективи механизације производње и чине оно што бисмо могли назвати
индивидуализација рада. 

Имамо у виду да су све те реформе често тек на почетку и да велику
већину послодаваца надахњује само њихов непосредни интерес. Чињенице
које ћемо изнети у наредним поглављима показаће, међутим, да се правилно
схваћен интерес самих послодаваца састоји у томе да се у највећој могућој
мери смањи прекомерно замарање особља и да се искористе сви капацитети
сваког радника, а не само снага његових мишића. С друге стране, синдикати
морају да објасне радницима захтеве индустријског развоја и функционисање
научне организације: само на тај начин се може допринети буђењу
професионалне свести. Период транзиције у свим доменима, у ком сада
живимо, захтева од обе стране озбиљан и промишљен став. Синдикати и
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240 Знамо да је у многим компанијама увођење Тејлоровог система проузроковало врло
жестоке штрајкове. Тако је у фабрици Рено, чија управа није водила рачуна о здрављу
особља, о нервном умору итд. избио штрајк после првог покушаја тејлоризације. У
Америци се, пре свега, баве стварањем стања духа које погодује реформи. Cf. Travail
ind. aux Etats-Unis (званично истраживање), Bruxelles, t. 1, p. 41.



послодавци морају пазити да у радницима не изазову мржњу према послу и
презир према дисциплини која је заиста суштински услов. Одвратност према
раду је непријатељ националне и интернационалне производње, без обзира
на владајуће друштвено уређење. Мржња према раду је опасна сила и сурово
ће се осветити колективима који су допустили да се она угнезди у људским
срцима.
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ШЕСТО ПОГЛАВЉЕ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА РАДА

Фурије је предвидео три основна услова организације производње:
подела рада, комбиновање различитих „социјетарних радова“ и разноврсност
задатака који се могу обавити у кратком времену. Први услов тог програма
остварен је готово свуда захваљујући употреби машина, специјализацији
радника и општој механизацији рада, али друга два је економска реформа тек
почела да остварује. Фурије је дао све од себе да ту реформу спроведе за мање
од два месеца! Додуше, често механички ланац повезује раднике једног
погона и обезбеђује ређање „повезаних задатака“ о ком је говорио Фурије,
али то наметнуто „смењивање“ не изазива и не подстиче „надметање“ и не
обезбеђује ни лично задовољство раднику који је добро обавио посао ни
колективни ентузијазам који произлази из заједничког рада.241 Од Фуријеа је
подела рада увелико напредовала, фабрике су запослиле хиљаде нових
радника, радни задаци су, као што је он предвидео, организовани као низови
а радници који их обављају подељени су у просторно збијене групе. Али та
сарадња је механизована у највећој могућој мери, и то не „у складу с
индивидуалним вокацијама и склоностима“.242 Зато „комбиновање“ инду -
стријских радова нема она психолошка и морална дејства која су се од њега
очекивала. Механизација рада и стандардизација покрета одузели су
колективном раду његов подстицајни карактер или, тачније, дали су му
карактер аутоматске присиле која само активира и убрзава покрете радника.
Видели смо позитивне и негативне последице такве механизације.

Пре него што се упустимо у дубље проучавање модерне производње,
поставићемо неколико питања: да ли је могуће ослободити рад од готово
апсолутне анонимности која произлази из претеране специјализације? Да ли
индустријска производња мора увек бити незанимљива и одбојна раднику?
Може ли усавршена техника да обезбеди смењивање задатака и кратке
радне интервале који индустријски рад чине привлачним?

241 Види: Charles Fourier, Théorie de l’unité universelle, t. III, p. 407.
242 Charles Fourier, ibid. и La Fausse industrie, t. I, p. 141.



Слажемо се с Фуријеом, и у два последња услова организације
(комбиновање и разноврсност) видимо најбоље средство за повећање
продуктивности рада, повећање индивидуалног приноса сваког радника и
подстицање његове енергије и његовог интересовања. За Фуријеа је
пољопривреда, као „природна вокација човека“ била врхунска производња и
зато јој је у својој Хармонији доделио највише место. У тој тачки му
економски развој није дао за право, али његови предлози који се тичу услова
производње остали су неокрзнути. Зато што није усклађена с природним и
законитим човековим захтевима, модерна индустрија доживљава тешку кризу
која не произлази из отпора немуште природе, већ из инерције људске
безвољности. Ако жели да настави свој успон, индустријска производња
мораће да се реформише тако да оствари и друга два Фуријеова услова:
комбиновање задатака и разноврсност поступака. Дакле, мораће да се
позабави радником чија је оживотворујућа активност нужна за функцио -
нисање усавршене механике као што је била и за стварање богатства. После
машине, човек!

Индивидуализовати људски рад, разликовати радника од машине која,
колико год да му је подређена, ипак управља свим његовим покретима и
координира их – то је први корак на путу напретка. Научна организација већ
је утицала на многе реформе у том смислу и можемо потврдити да се
индустријски развој одвија у правцу који је предвидео Фурије. Неодређене
назнаке „социјалистичког пророка“ свакодневно добијају на прецизности и
реформе које је некад само он желео да предузме данас спроводи легија
техничара, физиолога, професора индустријске психологије, стручњака за
професионално усмеравање, обуку особља, итд. … Мада ћемо се том темом
бавити у трећем делу овог рада, овде ћемо изложити поступке који се данас
користе у селекцији и техничкој обуци радника, израчунавању личног приноса
сваког радника и стварању повољне средине за буђење такмичарског духа
међу радницима.

1. Професионална селекција

Најватренији поборници капиталистичког начина производње признају
раднику само две повластице: скраћење радног времена и повећање наднице.
Још пре десетак година не само послодавци већ и сами радници су сматрали
да су те две повластице сасвим довољне. Није важно шта се ради ако се радом
обезбеђују средства за живот! Захваљујући механизацији, занати више не
постоје и свако може да обавља сваки задатак. Техничари и економисти су
били уверени да сваки радник који се појави у фабрици може бити ангажован
ако се примени добар систем награђивања, то јест надница по комаду, по
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могућности премијска. Сваком према раду! На тај начин, слободна игра
разлика међу радничким надницама нужно ће обавити селекцију према
способности и марљивости: елиминисање неспособних или лењих,
задржавање осредњих на мање важним пословима, усавршавање и
напредовање најспособнијих, понекад све до положаја техничара или
индустријалца. Селекција, техничка обука и напредовање, то јест цео
професионални и друштвени живот радника, зависили су од случајног
сусрета, хирова и расположења неког пословође или послодавца, укратко од
слепе среће.

С научном организацијом напуштамо рутину и самовољу. Запошљавање
радника, селекција и распоређивање на радне задатке у складу са
способностима одвијају се према строгој и промишљеној методи. Штавише,
напредак примењене физиологије и психологије омогућио је испитивање
професионалних способности појединаца. Тестирање обећева најбоље
резултате у том смислу. Упркос многим уоченим недостацима, специјализо -
вани рад је показао запањујућу еластичност а модерне методе организације
дале су добре резултате где год су биле искрено примењене. Убудуће ће
људска радна снага моћи да се користи у потпуности, као што се користе
машине, и притом радници неће бити исцрпљени, а промишљеним избором
посла моћи ће да се очува чак и њихов професионални понос. На трен ћемо
оставити по страни питање професионалне обуке и усмеравања деце и
бавићемо се само одраслим радницима у данашњим фабрикама.

§ 1. Тејлоровска селекција. – Знамо како је Тејлор одлучио да одстрани
7/8 особља компаније Бетлхем Стил. Његово једино мерило била је физичка
издржљивост радника. За баратање одливцима у ливници, као што каже
Тејлор, „један од најважнијих квалитета које човек треба да поседује како би
обављао тај занат јесте да има тако тежак и тром дух да интелектуално више
личи на бика него на било коју другу врсту“.243 Посао носача одливака је
заиста врло једноличан. Али има и једноличнијих.

Треба, уз то, напоменути да се Тејлор није задовољио отпуштањем свих
радника који нису могли да зараде веома високо постављену основну
надницу, већ је понављао селекцију и после неколико година рада отпуштао
и оне раднике који су били изнурени наметнутим интензивним радом. С друге
стране, како је углавном имао посла са имигрантима који су у Америци
проводили само неколико најбољих година свог живота, није необично што
је успевао да удвостручи принос. Његов систем, дакле, претпоставља
изванредно широко тржиште рада које омогућује да се отпуштени радници
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243 F. W. Taylor, Princ. d’org. scient. des usines, p. 80.



редовно замењују новом радном снагом. Наиме, каже Тејлор, да би систем
успешно функционисао, потребно је да број запослених радника у једној
категорији послова буде прилично велики јер ће тек тако „радници често
имати пред собом пример оних који су отпуштени и замењени зато што нису
успевали да остваре већу зараду“.244 Тејлор искрено износи своје мишљење
и коментар је излишан. Запошљавати најснажније и најиздржљивије раднике
на најједноличнијим пословима – то је Тејлоров принцип селекције.

Против тејлоровске селекције намећу се два приговора: 1. таква
селекција претпоставља огроман и неисцрпан резервоар људи; 2. без снажног
предубеђења она не би могла да се примени у великом броју делатности, то
јест у оним делатностима у којима се не могу брзо уочити физиолошке и
психичке особине и у којима вредновање мора бити веома опрезно.

1. Регрутовање радног особља какво замишља Тејлор могуће је само у
земљи каква је Америка, где мноштво имиграната нуди своје руке сваком ко
жели да их запосли. Али чак и ако занемаримо индустријску кризу која траје
од завршетка рата, ниједна цивилизована земља не би могла да спроводи
такву неограничену селекцију радне снаге, што значи да би у сваком
наредном циклусу запошљавања селекција била све тежа. Сам Тејлор
признаје да је морао да увози радну снагу како би особљу наметнуо
интензивну производњу, и да је скоро све своје раднике увезао „из једне
државе у суседству Сједињених Држава“.245 Зато Тејлорово становиште
изгледа врло поједностављено, па и апсурдно: кад би сви индустријалци
примењивали његов систем, снажна и издржљива радна снага била би врло
тражена и врло скупа, затим се уопште не би могла наћи, и на крају би се
опет стигло до другог, хуманијег па и рационалнијег начина селекције.

2. У занимањима која не изискују тако велики напор или друге особине
као што је подношење једноличности, Тејлор бира раднике на основу
њиховог приноса. После прецизног истраживања основног времена које је
потребно за разне операције, он утврђује норму (која увек премаша
способност просечног радника) и отпушта све оне који не остварују тај
минимум. Његов најпознатији експеримент у тој врсти послова је онај с
контролоркама ланчаника на бициклу: повећао је плату онима које су успеле
да прегледају највише ланчаника и притом направиле најмање грешака,
смањио плату просечним радницама и отпустио најгоре просто зато што нису
имале потребну моћ запажања и рефлексе иако су биле међу

Oптимални принос оД раДничког раДа 161

244 Direc tion des ateliers,  p. 80.
245 Зато амерички инжењер каже да „прецизна тачка за утврђивање норме треба да се

постави између способности просечног радника и способности изузетног радника,  и
великим делом ће зависити од локалних ресурса радне снаге.“ Види ibidem, § 385, p.
116.



„најинтелигентнијим, најмарљивијим и најсавеснијим радницама“.246 Није
потребна друга осуда његовог система: отпуштају се одлични радници који
не одговарају замислима погрешивог техничара; првокласне особе остају без
посла, а да нико није ни покушао да утврди и вреднује њихове стварне
способности.

Међутим, због тих приговора не бисмо смели да занемаримо позитивне
особине саме селекције и специјализације радника у оквиру једне фабрике
или једне делатности. 

Кад оставимо по страни раднике који су способни да остваре већу зараду
и кад поделимо у групе појединце из исте класе, остварујемо две врсте
предности: 1. општу селекцију, која омогућује добрим радницима да се
уздигну на положај који одговара њиховим индивидуалним способностима
и који им обезбеђује већу зараду и морални углед међу њиховим друговима;
2. разврставање људи према њиховим производним способностима, које у
великој мери олакшава рад на припремама.247

Само по себи се разуме да раднике не треба распоређивати насумице.
Њихов распоред треба да буде резултат експерименталног проучавања
њихових способности. Али претходна општа обука ставиће њихове
способности на проверу у пракси пре него што се оне развију обављањем
специјализованих задатака. Упркос екстремној подели рада у модерној
индустрији која тежи да смањи број операција сваког радника,
специјализација је и даље могућа: не може сваки радник да ради сваки посао.
Када радник обавља крајње једноставан задатак, на пример надгледање једног
разбоја, његов дух и његово тело прилагођавају се том задатку. Одатле
произлази потпуније разумевање сложеног механизма машине и стицање
изванредне вештине за обављање неопходних подешавања. Он свој рад
обавља лако и може се поуздано тврдити да су његов принос и његово
благостање, његов „комфор“, знатно већи.248 Радник специјализацијом стиче
добре навике које му омогућују да остварује висок принос без претераног
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246 F. W. Taylor, Principes, Paris, 1911, p. 101; Lahy, Le système Taylor, Paris, 1916,  pp.  65, 66.
247 Такво разврставање заправо омогућава да се једној класи људи пропишу исти покрети,

да се сви њени чланови ставе у мање-више исте услове, да им се доделе исте алатке и
иста опрема,  да се ставе да раде заједно и, на крају, да се тако пробуди такмичарски
дух међу људима исте категорије. Види F. B. Glibreth, Motion Study (превод на
француски), p. 23-24.

248 На ово ћемо подсетити касније, кад будемо разматрали могућност повременог варирања
задатака сваког радника, као што се радило у Фордовим фабрикама. – Џ. Хартнес
сматра да би то сваког човека претворило у „врло просечног радника“ (J. Hartness, Le
facteur humaine, Paris, 1918,  p. 36).



замарања, па чак и са извесним задовољством, што су нам изричито
потврдили многи радници.

Из још једног разлога радници немају ништа против професионалне
селекције и специјализације. Искуство их је научило да у време индустријске
кризе најпре бивају отпуштани неквалификовани радници, док специјали -
зоване задржавају све док је то могуће. Неки аутори чак сматрају да се
специјализацијом предупређује незапосленост.249 Али то средство је само
делимично успешно јер кад би сви радници били специјализовани, опет би
један део морао да буде отпуштен. Чак и у време просперитета, кад ником не
пада на памет да отпусти иједног радника који се појави на вратима,
селекција је једнако потребна, можда чак и потребнија. У ствари, што је теже
наћи радну снагу, то је важније промишљено запошљавати раднике и сваком
од њих доделити задатак који му највише одговара.250

§ 2. Модерно запошљавање. – Ф. В. Тејлор се понашао у складу са
стварношћу кад је приступио селекцији радника. Приговарамо му само то
што је најчешће накнадно бирао, међу запосленима и напола обученима, оне
који су били најспособнији да примене своје мишиће и пажњу на прописане
мануелне операције и што је отпуштао све друге. Радници нису претходно
били подвргнути ни физиолошком ни психолошком тестирању, „проба“ којој
их је Тејлор излагао није трајала дуго и њихова обука никад није била
потпуна. Организатору се журило да успе и сва средства су била допуштена.
Није му било важно што су отпуштени радници изгубили много времена на
половичну обуку и прилагођавање новим методама. Желео је да што пре
покаже предности свог система, а није мислио о томе да ли друге делатности
увек могу располагати таквом људском резервом и да ли ће радна снага увек
бити тако доступна као што је била око 1900. године.

Тај систем је, дакле, морао да посвети развоју „селекције“ више пажње
него развоју своја остала три дела. Док се без стандардизације покрета, па
чак и без унутрашње организације фабрике некако и може, онај који жели да
повећа принос од рада мора извршити селекцију радника према њиховим
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249 Види  Ch. Gide, Le institutions de progrès social, Paris, 1921, pp. 456-466.
250 Види наведени чланак: Carle Bigelow, Industrial Management, април 1910. – Види и

подробну студију енглеског професора Орката о том питању: Orcutt, у лондонском
часопису Industrial Management (низ чланака у 1919). Он се углавном бавио
специјалностима које налазимо у механичкој индустрији и које разврстава у 11
категорија: 1. општа механика; 2. алатничари; 3. калибранти; 4. машински техничар; 5.
токар; 6. глодачи; 7. брусачи; 8. ливци; 9. топиоци; 10. ковачи; 11. котлари.  – За
тејлоризовану фабрику таква класификација и даље је сувише уопштена и морале би
се унети поделе и у те категорије.



способностима и мора их оспособити да обављају свој задатак онолико
ефикасно колико је то могуће. Кад читамо о новим начинима
индивидуализације рада, имамо утисак да се запошљавање радника у
Америци обавља у изузетним условима и да у њему психологија игра велику
улогу. Што се тиче селекције у ужем смислу, она је на путу да постане
засебна наука којом се баве специјалисти за потребе радника и фабрике.251

Запањени смо кад видимо да индустријалци не посвећују већу пажњу
избору свог радничког персонала. Кад желе да замене оруђе, они обављају
низ тестова и претходно испитују функционисање, трошак и принос нове
машине. А кад запошљавају радника задовољавају се тиме да му поставе
неколико питања и погледају препоруку претходног послодавца.

Пословођа процењује врлине и мане кандидата без икаквог поузданог
средства за утврђивање њихових општих и посебних способности. Тачно је
да сами радници не воле почетно „упознавање“ са управом фабрике зато што
страхују да ће оставити лош утисак. Њихови синдикати се упорно противе
професионалној књижици, полупрофесионалном-полуморалном процењива -
њу карактера, детаљном испитивању, итд. На тај начин они бране
независност радника. Није далеко време када ће се информације и
обавештења која радник даје о самом себи и другим темама користити за
политичке циљеве, па чак и за истеривање индивидуалних хирова. Зато
реформа неће бити могућа све док се осетљиво питање политичких и верских
мњења и уверења не реши у смислу давања већих слобода. Тек тада ће радник
пристајати на озбиљно испитивање и пружати прецизне податке о свом
приватном животу једнако отворено као и о својим физичким способностима.
У даљем тексту ћемо видети како један нови орган (раднички савет) настоји
да олакша међуљудске односе, да их учини искренијим и да на тај начин
унапреди морално стање радника у фабрици и друштву.

Модерна предузећа у Америци имају засебну службу за запошљавање
радника. Процедура се обично обавља у посебној хали или павиљону, где
раднике дочекују службеници предузећа, искусни инжењери или пословође
и лекар који их прегледа. Лекарски преглед и питања кадровског службеника
пружају раднику прилику да покаже своје физичке, професионалне и моралне
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251 Међу француским ауторима које баве том темом, г. Сестр је најподробније описао нове
моделе селекције. Види Ch. Cestre, Production industrielle et la justice sociale en Amérique,
Garnier, Paris, 1921; види посебно опис павиљона за запошљавање радника и потврде
о запошљавању, стр. 178-183. – Пошто је претходно критиковао тејлоровску селекцију,
г. Лаи је предложио „психо-физиолошки преглед којим би се заокружило утврђивање
способности радника за дати посао“. Тај преглед би имао за циљ „одређивање психо-
-физиолошких особина професионалне способности на основу којег би се радници
усмеравали већ у фази обуке“. Види Lahy, Le système Taylor, Masson, Paris, 1916, p. 67-
71.



квалитете, као и своју склоност за одређени посао која би могла постати
полазиште за успешну каријеру. Радници, међутим, осећају одбојност према
лекарском прегледу и детаљном испитивању. С обзиром на постојеће стање
ствари, то осећање је сасвим разумљиво. „Ако сам потребан фабрици“,
размишља свако од њих, „узеће ме са свим мојим недостацима. А ако она већ
има потребну радну снагу, лекарски преглед неће открити да имам
херкуловску снагу или генијалну главу.“ Детаљан преглед, сматрају радници,
може само да открије слабости које су дотад успешно крили. Колико год
природно, то резоновање нема никакву научну ни практичну вредност. Да би
запослило неког радника, предузеће мора да се увери да није болестан и да
стекне што подробнију слику о његовом професионалном искуству.252 Добра
производња није могућа без рационалне селекције радника, а добре селекције
нема без подробног испитивања њихових физичких и психичких
способности. У том правцу се одвија индустријска револуција без обзира на
друштвено и државно уређење.

Лекарски преглед има двоструки циљ: да утврди опште стање здравља
кандидата и да прецизно одреди његове посебне физичке способности за
посао који жели да обавља. Прегледом тела, макар и елементарним, утврђује
се да ли радник може да издржи неке посебно напорне задатке. На пример,
овај радник лакше подноси топлоту него влагу и хладноћу, а онај се плаши
прашине или дима, итд. Ако је један радник туберкулозан или астматичан,
ако има килу или слабе вене, неће му се доделити посао који се обавља у
прашини и диму, односно посао који захтева ношење тешког терета. С друге
стране, има послова који изискују истанчан вид или слух, еластичност или
велику покретљивост, и где мишићна снага нема важну улогу. У бостонском
Bulletin of Vocation Series налазимо појединости о особинама које изискују
различита занимања. На пример, млади људи који желе да се посвете
производњи конфекције морају бити „уредни, покретљиви и снажни“, а у
првом реду чисти и способни да се прилагоде рутини. Младић који жели да
постане пекар „мора бити самосталан и умети да се опходи према
муштеријама“; архитектонски цртач „мора имати стваралачки дух, осећај за
уметност и лаку руку“; кројачица мора имати „добар вид, развијен осећај за
боје, лаке и брзе покрете руку“ и способност „да дуго стоји и да се живахно
креће“, а „лична чистоћа је нужан услов“; стенограф мора имати
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252 Иначе, страх да ће лекарски преглед онемогућити раднике да добију посао није основан,
сматра г. Сестр: „Статистике наводе само 2% до 3% одбијених због физичких
недостатака.“  А трећина је само привремено одбијена: по савету фабричког лекара
сваки трећи одбијени радник треба само мало да ојача или да оде на операцију како
би се брзо излечио. Види Production industrielle, p. 180, 181.



„интелигенцију, моћ расуђивања и здрав разум, добар вид, добар слух и добро
памћење; он мора брзо опажати и бити способан да сву своју пажњу усмери
на предмет свог рада“, итд., итд.253

Треба имати у виду да су све те појединости наведене пре свега ради
усмеравања деце у избору професије. У одељку посвећеном образовању
радника видећемо да ли специјалисти, служећи се анализом и синтезом,
заиста могу да уоче у младом човеку способности и склоности које га
предодређују за неки посао. Х. Емерсон сматра да они могу, с готово
потпуном извесношћу, „не само да укажу на посао у ком ће неко скоро
извесно бити успешан већ и да предложе мале измене и додатке којима ће
лична способност датог појединца бити удвостручена“.254 Један од тих
„специјалиста“ о којима говори Емерсон „одбија то ласкаво поверење“, али
ипак тврди да индустријска психологија, у ишчекивању посебних метода које
ће нагађање заменити научним истраживањем, може да понуди скромне, али
корисне резултате.255 У иоле значајнијим фабрикама раднике не запошљава
власник већ неки од пословођа који важи за доброг познаваоца људи, за
својеврсног стручњака који на први поглед може да уочи особине сваког
радника и одмери његов потенцијални допринос. У модерним фабрикама
пословођа или кадровски директор припремају се за своју улогу не само
дуготрајним упознавањем људи у пракси већ и проучавањем операција које
треба обављати у погону, тешкоћа које треба савладавати, сналажљивости
која је потребна у разним приликама. Само на тај начин они који воде
кадровске послове могу да искористе свој професионални „њух“ и своје
целокупно искуство. Амерички кадровик има једну велику предност над
својим европским колегама: не жури му се да попуни празнину у свом погону
па располаже неопходним временом за тај посао.

Сваки интервју, каже нам г. Сестр, траје око пола сата. Разговара се о
претходном радном искуству кандидата, потребама које радник треба да
задовољи, о појединостима његовог породичног живота, о његовим
плановима за будућност, итд. Пословођа записује што већи број тако
добијених података и те његове белешке су почетак стварања личног досијеа
радника. Г. Сестр у својој књизи (стр. 183) репродукује један упитник за
кандидате; први део (који се може отцепити) даје се раднику; у другом делу,
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253 Vocation for Boys, у издању бостонске службе за професионално усмеравање, 1912. –
Vocation for Boston Girls, Girl’s Trade Education League, Boston, 1911; Bulletin of vocation series,
Women’s Educational and Industrial Union, Boston, 1911. – Види и Hugo Münsterberg,
Psychology and industrial efficiency, p. 46, 47, 48, Constable, London, 1913.

254 Harrington Emerson, The Twelve Principles of Efficiency, New York, 1912, p. 177.
255 Hugo Münsterberg, Psychology and industrial efficiency, p. 53, 54.



који остаје управи, наводе се следећи подаци: висина, тежина, вид радника,
особине његових покрета (брзи, прецизни), његових руку (дешњак, левак,
спретност, снага), појединости о његовој обуци и општа оцена његових
недостатака и његове интелигенције. За раднике који су квалификовани или
се таквима сматрају, пре коначног ангажмана обавезна је проба у
производном погону, која служи као основа за израчунавање висине наднице
и као полазиште за напредовање: ако посао не изискује посебну обуку,
радника одмах одводе у погон, где може да види од чега се састоји његов
будући посао како не би било изненађења или предомишљања ни с једне ни
с друге стране.256

§ 3. Научна селекција. – У модерном индустријском свету припрема се
једна изванредно важна реформа: примена психологије у индустрији, развој
једне нове науке која ће успети да рационализује људски живот и да му
подари један нови аспект. Реч је о коришћењу експерименталне и научне
методе у бирању професије за сваког појединца. Психологија ће бити
задужена за проучавање појединаца од њиховог детињства до професио -
налног усмеравања. Та наука, која је поникла у Француској, све више
овладава усмеравањем људи за њихово добро и тежи да се наметне
индустрији, школама, администрацији, итд. Она се заснива на тестовима,
упитницима које су замислили А. Бине, др Тулуз, Пјерон, Минстерберг,
Липман и други. Та метода се врло често изучава и примењује на америчким,
немачким и швајцарским универзитетима и велики број професора је
ангажован у великим предузећима која имају потребу за таквим водичима
или пак у регионалним или националним установама.

Индустријска психологија ће играти изванредно важну улогу у
професионалном усмеравању омладине; о томе ћемо опширније говорити у
једанаестом поглављу. Овде нас занима само примена те науке на одрасле
људе који су већ стекли професију и желе да се у њој усавршавају или да
изаберу другу, саобразнију њиховим способностима. Међутим, још није
могућа ефикасна примена тестова у селекцији радничког особља у ужем
смислу. За разлику од професионалног испита, којим се оцењују општа и
посебна знања, тестови мере или елементарне способности (замарање,
пажња, памћење) полуписмених или сложеније способности (брзина
реакције, сналажљивост, ментална покретљивост) младих људи који излазе
из основне или техничке школе. Кључни услов теста је да пружи резултат у
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256 У Берлијеовим фабрикама, у Венисеу крај Лиона, „које представљају највиши степен
савршенства који се данас може остварити“ (види Cambon, Industrie organisée d’après les
méthodes américaines, Paris, Payot, 1920, p. 177-255).



минималном времену које је потребно за вршење пробне операције: на
пример, моћ опажања се тестира тако што се на трен осветли црна табла са
више речи које треба прочитати или цифара које треба запамтити. Брзина и
поузданост расуђивања мере се помоћу брижљиво смишљених тестова који
дају практичан резултат у врло кратком времену. Током рата такви тестови
су омогућавали да се међу америчким војницима брзо уоче они који су
способни да постану подофицири и да се без губљења времена пошаљу на
припреме.257 Морамо, међутим, признати да је све то још непоуздано и да
будућност индустрије и економије не могу почивати на тако несигурним
основама.

Професор Хуго Минстерберг је вршио експерименте у више делатности,
посебно у јавном саобраћају.258 Међу многим другим истраживачима, г.
Валтер Дил Скот, некадашњи професор Универзитета у Чикагу, применио је
нове методе на запослене у канцеларијама компаније Армор Свифт. Темељно
је проучио све функције многобројног особља и формулисао по један тест за
сваку функцију. Подаци добијени тестирањем уписани су у брижљиво
осмишљене и лако читљиве картоне. В. Д. Скот је испробавао своју методу и
на обичним радницима и радницама, и резултати су понекад били
изненађујући; појединци који нису могли да зараде довољно за живот на
једном послу били су одлични на другом, а откривене су и многе нове
вредности. На крају, тестови су били успешни у откривању радника и
службеника који заслужују унапређење.259

2. Техничка обука радника

После регрутовања радника, први задатак управе је обезбеђивање њихове
професионалне обуке. Она има за циљ да оснажи квалитете које су открили
кадровици или тестови. У организованој фабрици служба техничке обуке је
једна од најважнијих јер у њену одговорност спада све што се тиче радника:
обука и упознавање с новим техникама и поступцима; помагање свим
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257 У књизи г. Сестра, стр. 133-138, наћи ћемо више примера,  преузетих из: Katherine
Blackford, The Employment Department; – Види и: Julien Fontègne, L’orientation professionelle,
Neuchâtel, Paris, 1921; W. Brown, G. Thompson, The Essentials of Mental Measurements,
Cambridge, 1921.

258 Види схематску табелу особина које морају имати добар возач трамваја или машиновођа
у његовој књизи  Psychology and Industrial Efficiency, London, 1913.

259 Види W. D. Scott, Increasing Human Efficiency in Business, New York, 1914, ново издање 1918.
– Види цео низ питања која су постављена у америчким службама за запошљавање,
Hermann Schneider, „Selecting Men for Jobs“, Industrial Magazine,  јун 1916.



радницима и надзор над њима током рада; курсеви и конференције чији је
циљ усавршавање радника или стварање нових кадрова; на крају, општа
обука радника, чији је циљ подизање нивоа њихове личне културе у односу
према послу. Да и не говоримо о индустријским школама, јавним и
приватним вечерњим школама, посетама другим фабрикама и изложбама,
итд. О тим установама и праксама биће речи у поглављу посвећеном
образовању. Овде само дајемо преглед средстава која се користе у самој
фабрици да би се повећао капацитет приноса запослених радника. Да би
радници могли да одговоре на захтеве професије и правила одређеног
предузећа, треба их са свим тим упознати и тако им омогућити да напредују.  

§ 1. Обука нових радника. – У неким америчким фабрикама
новозапослени радници упућују се у „радионицу за обуку“ (vestibule school),
где их инструктори изабрани за тај задатак због свог „стрпљења, благости и
педагошког дара“ постепено упознају с машинама, с разним операцијама које
треба да обављају и с навикама које треба да усвоје.260 Током периода
упознавања, мада још није овладао својим занатом, радник добија почетничку
плату, прилично скромну, али довољну за елементарне потребе. Ако брзо
напредује, његова плата расте и стабилизује се: поврх нормалне наднице
почиње да добија разне врсте премија. Мала предузећа не могу да сносе
трошкове обуке и упућивања у посао. Али свуда постоји бар основна обука
новозапослених.

Пошто је за њих обука веома скупа, многа предузећа више воле да задрже
своје квалификовано особље у време незапослености него да троше време
способних пословођа на обучавање радника новим методама. Али та пракса
извесно повећава принос и радници се осећају лагодније у фабрици у којој
познају машине и алат. И старијим радницима у предузећу то више одговара
јер новозапослени не морају сваки час да их прекидају и да им одвлаче пажњу
свакојаким питањима. Зато ће се пракса претходне обуке, за почетнике као и
за старије раднике који су дошли из других предузећа, веома развити, посебно
кад је посреди упућивање радника у Тејлоров систем или у неку другу врсту
научне организације. Знамо да је техничка обука радника један од четири
основна принципа Тејлоровог система. Није довољно да посебне службе
напишу упутства у којима су детаљно описани најбољи начин производње
сваког дела, брзина обртаја и профил потребних алатки. Може се догодити
да радник, посебно онај који тек започиње нову праксу, не схвати таква
упутства.
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Радницима ће бити све мање потребни савети пословође; али он не сме
да чека позив у помоћ. „Људска природа је тако саздана“, каже Тејлор, „да се
многи радници, кад су препуштени сами себи, уопште не обазиру на писана
упутства.“261 Треба им, дакле, помоћи да се прилагоде новим методама, да се
ослободе лоших навика или да стекну брзину. Уз то, организација рада се
непрестано усавршава и радник никад није сигуран да је потпуно овладао
својим послом и да нема више шта да научи. Било би наивно претпоставити
да та довршена наука и то сажвакано искуство лишавају радника прилике да
развија свој дух напрежући се да сам открије најбрже и најлакше поступке.
Техничка обука радника коју обављају специјалисти ни најмање не омета
развој његовог духа, већ му омогућује да користи најновија научна
достигнућа, упознаје га са истраживањима која би могао да предузме и
понекад му омогућује контакт са сјајним људима.

Са становишта послодаваца, као и са радничког становишта, обука
почетника и новозапослених доноси само предности. Зато је радници који су
свесни својих интереса радо прихватају. Тај период, у ком су готово стално
са својим шефовима, они користе и за то да покажу све своје добре особине.
Добар радник брзо буде примећен и по свој прилици ће ускоро бити
премештен на сложенији и боље плаћен посао. Оно што је уочено током првог
разговора сада се прецизира и допуњава новим сазнањима; за кратко време
добро се упознају реалне способности радника и додељује му се посао који
му највише одговара. Ако тестови или запажања оних који спроводе обуку
одударају од првог утиска, радник не бива одмах отписан. Тражи му се други
посао, саобразнији његовим жељама и способностима, и одустаје се тек ако
се покаже да је радник сасвим неупотребљив. Ту је, наравно, реч о чисто
техничким и професионалним критеријумима. Кршење правила погона или
политичко разилажење између радника и послодаваца овде нас не интересују.
Остављамо по страни и процедуру отпуштања радника, која је повезана с
моралним ставом; о томе ћемо говорити даље у овом раду.

§ 2. Обављање радних задатака. Надзор и контрола. – У научној
организацији рада једног пословођу, свемоћног човека који има више
дужности – да запошљава и обучава раднике, да надгледа рад и оцењује
резултате радног дана а понекад и да исплаћује наднице – замењује више
служби (о некима смо већ говорили, на пример о служби за истраживање и
припреме). И самим процесом рада данас управља више шефова којима је
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поверен тај задатак. Тејлор предвиђа осам „инструктора који проводе све
време у погону усмеравајући раднике и помажући им“.262 То су људи изузетно
вешти и способни у својој струци: не само што могу да кажу раднику шта и
како треба да ради већ по потреби могу да обаве цео задатак у присуству
радника. Природно је да број, звања и задаци тих инструктора/надзорника
варирају од предузећа до предузећа, чак и кад је реч о фабрикама које су
усвојиле тејлоризам, али смисао те функције је свуда исти. Већина великих
предузећа запошљава четворицу таквих пословођа: шеф особља или групе,
шеф динамике производње или односа према раду („нормирац“), инспектор
и шеф одржавања. Сва четворица надгледају процес рада од укључивања
машине до одношења производа у складиште.

Тејлор предвиђа и рачуновођу који је задужен за успостављање платне
листе, једног службеника који показује којим редом треба обављати посао и
на који начин треба преносити делове из једног погона у други, једног који
је задужен за спорове и, уопште, за одржавање опште дисциплине и још
једног који утврђује време потребно за вршење сваке операције и опште
трошкове.263 О улогама последње четворице већ смо говорили у претходним
поглављима (истраживање, подела и припрема рада) или ћемо тек говорити
(у поглављу о дисциплини). Треба ипак приметити да су прва четири
службеника у сталном контакту с радницима док су остали с њима у вези
само посредством шефа групе (посебно у вези с планом рада), шефа
динамике производње (кад је реч о путањи материјала и предмета који се
производе), надзорника и шефа одржавања. С друге стране, извршни шефови
нису у непосредном контакту са управом, док они који су задужени за
истраживање само спроводе упутства директора.264

На који начин се то надређено особље уплиће у активност радника да би
је олакшало и да би се избегле грешке и дефекти? 
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262 Taylor, Principes d’organisation scientif. du travail, p. 133.
263 Подробну анализу функција сваког од осам непосредних руководилаца (укључујући и

оног задуженог за дисциплину) види у одличном чланку: C. B. Thompson, „The foreman’s
place in scientific management“, Industrial Engeneering, касније објављеном у часопису
Industrial Management, p. 395-404. 

264 Те односе је веома јасно показао дијаграмом Ф. Б. Гилбрет, а његов приказ је преузет у:
Lahy, Le système Taylor, Masson, 1916, p. 111. У фабрици машина Берлије постоје четири
непосредна руководиоца који обезбеђују припрему и извођење рада: шеф складишта,
предрадник, надзорник и шеф одржавања, а њихови задаци су, редом, техничко
извршавање рада, проверавање квалитета произведених предмета и одржавање
машина и трака. 



1. Шеф групе, који је главни инструктор радника, завршава процес
припреме рада тако што раднику преноси резултате теоријског истраживања
разних операција. Учи га да чита цртеже и план рада, да укључи машину и
да се служи разним додацима. Он такође надзире покретање машине и
примену метода предвиђених обуком. Пошто подробно познаје све операције,
увек може да покаже радницима како да најбрже и најпрецизније обаве неки
задатак. Да би га стимулисала, управа га обично награђује премијом
сразмерном приносу његових радника (рачунају се квалитет и квантитет).
Како он не утврђује ни цену производа ни време потребно за његову израду,
нити контролише квалитет производа, тај систем награђивања не изазива
тешкоће, осим што шеф може вршити превелики притисак на радника и
ускраћивати му повремени предах као добровољни коректив за сувише
строгу организацију рада. Али ако је студија рада заснована на научном
проучавању праксе и ако је повремени предах урачунат у радне сате, шеф
групе може реално помоћи радницима и повећати њихов принос.

2. Шеф динамике радног процеса надгледа рад машина после њиховог
укључивања. Кад радник почне да заостаје, он га опомиње да прати брзину
предвиђену планом рада. Ако радник није подесио машину тако да она
постиже максималну ефикасност, шеф задужен за брзину радног процеса
показује му како то треба да уради. Он се труди и да раднику олакша употребу
алата учећи га како да се њим најуспешније служи, под којим углом да га
држи, која је најбоља дубина реза и како се изводи деликатна завршна обрада.
Пошто је задатак тог пословође да обучава раднике, он може бити награђен
само по времену или премијски, сразмерно уштеди на машинама и алату који
радници користе.

У неким фабрикама посао шефа групе и шефа динамике производње
обавља једна особа: пословођа, то јест технички руководилац погона. Он
олакшава обуку, спроводи практичну наставу о употреби машина и алата,
контролише строго поштовање радних упутстава, надгледа монтирање и
коришћење нових машина, пази да се ситним алатом правилно рукује (пошто
је одговоран за кварове и ломљење алата и ужива премију за његово чување),
брижљиво надгледа праћење цртежа кад је реч о прописаним калибрима,
стара се о уљима и мазивима. Њему је поверена и обука нових радника и
шегрта, а понекад и регрутовање и увођење радника у посао, утврђивање
наднице, отпуштање радника, дисциплина, рекламације. Такав пословођа у
великој мери личи на свемоћног и универзалног човека какав је био мајстор
у некадашњим радионицама. Међутим, управо један од четири актера
организације у фабрикама Берлије (Berliet) применио је тејлоровску
организацију у мери у којој је то било могуће с француском радном снагом.
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У ствари, можемо рећи да се улоге два од четири непосредна шефа донекле
преклапају. Али дужности пословође код Берлијеа су заиста многобројне.
Извесно је потребна додатна подела рада, посебно за обуку нових радника и
шегрта, за запошљавање радника и утврђивање њихове наднице.265

3. Инспектор је задужен за контролу рада са становишта квалитета. Он
не долази само на крају, пошто је задатак завршен, да би утврдио грешку и
одстранио мањкаве производе. Његова улога је такође, и пре свега,
превентивна. Он проверава да ли су све појединости израде тачне, да ли је
радник поштовао цртеж, помаже раднику да уочи и избегне погрешне покрете
или резове који могу оштетити предмет. Поготово кад се рад састоји од
осетљивих подешавања, он захтева апсолутну верност цртежу, бди над
употребом прецизних инструмената, често упоређује калибре у погону с
нормираним калибрима како би се избегло одступање од стандарда. На крају,
он процењује квалитет израде, одстрањује или враћа на дораду оне делове
или серије који нису саобразни моделу. Од онога коме је наметнута двострука
улога, и инспектора и контролора, захтева се и посебан став: он мора у исти
мах бити и добронамеран и строг, али и стрпљив и ауторитативан. Обично
су то људи са изванредним техничким способностима. Плаћени су по
времену, ретко по комаду, јер би иначе били у искушењу да издвајају
превелик број мањкавих производа, да не коригују раднике, да им не помажу
да избегну грешке.

Поред свега што смо поменули, у погонима Берлијеа дужност контролора
је и да прегледа тек произведене делове како се не би наставила цела лоша
серија ако први примерци нису задовољавајући. Он сваког дана мора да
подноси извештај о рекламацијама које се односе на топионицу, сировине,
чврсте материјале, све претходне операције, итд., да правда заустављање
машина због неправилног рада, да помене свако одступање од нормалног
функционисања, итд. Он саставља и месечни извештај у ком укратко понавља
све напомене у вези с побољшањем производње, тешкоће с којима се сусрећу
радници и пословође, итд. На крају, он бди над сигурношћу радника тако што
их опомиње да поштују правила и што им забрањује употребу опасних пракси
као што су калибрисање у ходу, разбијање одливака рукама, чишћење машина
у току рада, постављање ремења рукама, итд.266

4. На крају, шеф одржавања бди над функционисањем машина, над
њиховим одржавањем у добром стању, подмазивањем и заштитом и стара се
за поправке чим се појави потреба. Радник нема времена да испитује
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265 Детаљан план Берлијеове организације види у: V. Cambon, Industrie organisée, Payot, 1920,
pp. 182-222 ff.

266 Cambon, loc. cit.



евентуалне недостатке машине и да је одржава онако као што је неопходно.
То је улога шефа одржавања и његовог тима. Радник само треба да га упозори
ако машина застаје, ако пренос не функционише како треба, ако ременови
нису довољно затегнути, ако машина није очишћена или подмазана или ако
треба поправити неки њен део или цео механизам. 

Видимо да модерни надзорници и контролори имају сасвим друкчији
карактер од пословођа, „универзалних људи“, који могу и морају да раде све,
а посебно да гурају радника, да надзиру, па и да шпијунирају све његове
покрете. „Функција надзора и контроле постаје 'конструктивна' и нема више
негативну улогу као некад“, каже Сестр. Шефови које предвиђа Тејлоров
систем пре свега су технички инструктори радника, а тек потом контролори.
Ништа се не би могло приговорити тој брижљивој и промишљеној
организацији која у погон уводи ред и дисциплину и уноси морал у својину
над средствима за производњу додељујући јој нове одговорности кад би сама
организација била употпуњена прецизним системом мера предузетих како са
становишта добробити радника тако и са становишта психологије. Међутим,
шта данас можемо констатовати? Цео тај систем прописа има само један циљ:
да раднику омогући највећи могући степен пажње. Он не сме имати никаквих
других преокупација. Нису предвиђена одговарајућа средства за јачање и
обнављање радника како би се надокнадило претерано замарање које је нужна
последица тако интензивне производње. Признајмо, ипак, да таква
организација, у исти мах техничка и педагошка, подржава активност радника,
јача његов полет, ослобађа га губљења времена, а тиме и смањења наднице.
То је несумњив напредак у односу на успостављање обичног система
обрачунавања наднице. – Сам рад мора бити организован тако да омогући
слободну игру система награђивања и његово подстицајно дејство. Управо
томе доприносе разни шефови који помажу раднику у процесу рада.267

§ 3. Усавршавање и напредовање особља. – Са свих страна су се чули
приговори да подела рада и специјализација одузимају раднику осећање
личног постигнућа, слично осећању независности које имају уметник и
научник. Поред техничких способности, радник-занатлија је морао да има
представу о целини свог производа: морао је не само да познаје занат, већ и
да лично спроводи обуку шегрта; укратко, поседовао је скоро целу
професионалну културу, а у сваком случају професионалне вештине, како
производне тако и педагошке. Модерни радник није задржао ништа или
готово ништа од свега тога. Осећања независности и индивидуалности
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заменила је мутна свест о томе да је он само ствар, „точкић који има
непроменљиво место и непроменљиву функцију“, као што би рекао
Зомбарт.268 Та критика је стара готово два века, а посебно се размахала од
проналаска и примене Тејлоровог система. Између Тејлора и Раскина, између
машине и чисто мануелног рада, без оклевања ћемо се определити за
концепцију техничког развоја. Механизација рада је благослов или, тачније,
она то може постати кад се искористе све њене могућности. Ипак, сматрамо
да је механизована производња двоструко инфериорна у односу на занат:
технички инфериорна, што се показује на њеним производима, и психолошки
и морално инфериорна из угла добробити људи који у њој раде. То признају
и најватренији браниоци механизације и стандардизације. Важно је знати да
ли је та инфериорност својствена стандардизованој производњи или је само
резултат постојеће друштвене организације која ставља материјално
богатство изнад човека. Другим речима, да ли модерни рад омогућује
техничко и професионално усавршавање и напредовање човека које је важно
и за њега и за његове ближње? Или, ако та два питања стопимо у једно: да ли
је данас могућа професионална супериорност? Кад се питање добро постави,
назире се одговор, ако не и решење. По нашем мишљењу, клицу решења
треба тражити у индивидуализацији рада. Индивидуализација је прелазак из
механизације у привлачан рад; то је школа пажљивог и беспрекорног рада
која произвођачима обезбеђује хигијенски и пријатан живот.

У модерној индустрији тај прелаз се врши техничким усавршавањем
радника и стварањем елите помоћу напредовања. Усавршавање свих и
напредовање најбољих су два начина да се раду врати индивидуални
карактер. Ако се техничка супериорност радника више не види јер он не
производи цео производ, ако више није могуће уочити његов лични допринос
јер се овај изгубио у маси колективних и анонимних доприноса, радник има
други начин да се истакне и уздигне: прелажење са елементарног,
неквалификованог физичког рада на сложенији или бар деликатнији и
захтевнији посао који изискује већу интелигенцију и пажњу. Рад и те како
варира по тежини и квалитету извођења. Радници осећају разлику између две
машине за којима раде или које надгледају, као и између два поступка. У
сваком занату има једноставних и сложених операција и та разлика се не губи
у специјализацији. Добар радник је данас мали инжењер, техничар који је у
стању да чита и тумачи техничке схеме, да управља машином и да је подеси
како би реализовао цртеж који су му дали. Кад се шеф производне динамике
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268 Карактеристике капиталистичке производње изврсно је описао Зомбарт. Види поређење
занатлије и модерног радника у: Sombart, Der moderne Kapitalismus, Leipzig, 1902, t. I
(настанак капитализма), прва књига и крај друге књиге.



или шеф групе умешају, они само помажу раднику, а не надокнађују његова
техничка знања или невештину. Упркос механизацији рада, свака операција
претпоставља посебну мануелну вештину, и раднику су потребне све његове
психолошке особине да би открио те посебне покрете руку. Ако се
производња истог предмета или дела предмета повери различитим
радницима, видећемо да је сваком раднику потребно различито време да
обави задатак иако су сви прошли исту припрему и користе исти алат.

G. Лаи каже да је уочио ту чињеницу у једном погону за производњу
авиона. Кад треба произвести неки други део, каже он, „други радници то
брже постижу“.269 Професионална вештина зависи од психолошких особина
по којима се један човек разликује од другог. Познавање тих особина
отворило би огромно поље за експериментисање и утврђивање разлике међу
радницима, као и за буђење њиховог самопоштовања. Наиме, ако инду -
стријска психологија открије пожељне професионалне особине, иницијатива
радника и управе биће позване да развију те особине и да их истакну
максималним приносом.

Познавање заната, то јест професионално умеће, и данас је главни предуслов
за потпуно исказивање индивидуалног труда. Мада је с напредовањем технике
професионално умеће променило свој карактер, мада је теже утврдити
индивидуални удео сваког радника, једна суштинска потреба и данас постоји:
разумевање сопствене улоге у општој производњи. Да би стекао то неопходно
разумевање, радник мора бити упознат са свим елементима и организацијом целог
предузећа и мора му бити јасан однос између његовог рада и целине.270 Радници
су непријатељски гледали на Тејлоров систем управо зато што им је он одузео
сваку прилику да покажу иницијативу и развију свој стваралачки инстинкт.
Радник осећа да је сведен на функцију безначајног точкића и да не може да
испољи никакву иницијативу, и због тога је револтиран. Међутим, као што је рекао
г. Мекензи Кинг, „таквим инстинктима никад се не указује довољно поштовања“.
Ако жели да придобије потпуну и искрену наклоност радника, научна
организација мора да води рачуна о њиховом поносу произвођача и достојанству
слободних људи.271

Нису сви радници љубитељи најлакших и најједноставнијих послова.
Већина радника, посебно француских, воли осетљиве и сложене задатке; кад
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269 J.-M. Lahy, Le système Taylor et la physiol. du trav. profess., p. 99.
270 Као министар рада Канадских доминиона, Г. Мекензи Кинг успео је да именује

Краљевску комисију за индустријску обуку и техничко образовање (Royal Commission
on Industrial Training and Technical Education), која је објавила четворотомни Rapport
and Evidence, King’s Pinter, Otawa, 1913. Ту налазимо велики број  информација о разним
системима техничког образовања у Америци и више земаља Европе. Види W. L.
Mackenzie King, Industry and Humanity, Houghton Mifflin, Boston, 1918, p. 270.

271 Већ на Светској изложби у Чикагу (1893) Л.-Г. Фавет је рекао у свом извештају: „Треба
ослободити радника аутоматске егзистенције на коју га осуђује рутина.“ L.-G. Favette,
Comité 33, Paris, 1894, p. 7. Током рата фабрике муниције су уводиле курсеве



се у фабрику уведе нови посао многи желе да баш њима буде поверен. „Што
је рад деликатнији, то више они желе да се у њему опробају.“ Као што нам
каже г. Лаи, кад је једна париска фабрика почела да производи авионске
моторе, што је крајње осетљив и тежак посао, сви квалификовани радници
су се пријавили, не зато да би више зарадили – није им обећана већа надница
– већ да би радили захтевнији посао. То је, у извесном смислу, била
„приврженост професионалном моралу“. Веома је важно подржати ту
склоност радника да производе лепе и сложене ствари, утолико више што ће
човечанство ускоро морати да напусти производњу неквалитетне робе и да
се окрене брижљиво израђеним и лепим производима.272 Иако неће сам
стварати ремек-дела, радник ће бити задовољан што ради на све сложенијим
апаратима и тако ће градити своју професионалну личност која ће постајати
све сложенија у мери у којој се он буде уздизао од једноличних и лаких
послова ка разноврснијим задацима који су у мањој мери механички.

Једна од главних предности професионалног усавршавања је највеће
могуће удаљавање човековог рада од механичких покрета машине. Што су
покрети радника једноставнији, фрагментарнији и монотонији, то га је лакше
отпустити и заменити неком алатком. Уз то, поред усавршавања вештине и
овладавања занатом, важно је и ширити хоризонте радника, оспособљавати
га за сложеније концепције и омогућавати му да се прилагоди многим
занимањима чији основни принцип познаје. У Америци се организују
такмичења међу радницима, с циљем да се развију њихове способности
прилагођавања новим искуствима. Пошто навика не сме да угуши
расуђивање, та такмичења у прилагођавању (adjust his task to new relation-
ships) у исти мах су теоријска и практична, и захтевају од радника да ради и
вежба, као и да научи више елемената чисте науке.273

Док говоримо о усавршавању одраслих радника (још не и о
професионалном формирању младих), поменућемо неколико институција
које морају бити припојене свакој великој фабрици. Поред радионице за
обуку (vestibule school), у којој се нови радници прилагођавају послу, неке
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усавршавања који су имали за циљ да повећају професионалну вредност радника. Курс
су у почетку (јуна 1917) похађала 62 радника, а 15. октобра исте године било их је 577,
и већ 120 су завршили курс, 250 су били међу квалификованима, 29 међу
полуквалификованима, 41 међу физичким радницима. Види Bull. des us. de guerre, 1917,
no 27, p. 216.

272 „Мада је љут што нема напреднију механизацију за рад са јутом или памуком, било би
жалосно да фино ланено ткање пропадне због употребе одвећ грубих машина.“ – Pierre
Hamp, La victoire mécanicienne, Paris, 1920, p. 148.

273 Види поглавље „Practice plus theory“ у књизи: W. D. Scott, Increasing Human Efficiency in
Business, New York, 1918, p. 257-275.



велике америчке фабрике имају павиљон или чак посебну зграду с „погонима
за усавршавање“. Радници који желе да се усавршавају или које је управа за
то одредила стичу у тим погонима сложеније вештине или уче напредније
технике. У таквим школама мануелни радници постају механичари,
механичари постају алатничари или монтери, итд. Радник који покаже
потребне способности прелази из погона за усавршавање на положај шефа.
Неке фабрике чак саме образују своје инжењере. У многим француским
предузећима као што су Шнајдер (Schneider), Рено (Renault), Мишлен (Miche-
lin), Берлије итд., радници стичу знања у самој фабрици, од шегрта и
мануелног радника све до шефа службе. Поред школе за основну обуку,
постоје и приправничке школе које образују будуће кадрове фабрике: шефове
тимова, пословође, па чак и шефове погона. Фабрике Берлије имају и школе
за административно и трговачко особље.274

Све те обуке, курсеви и школе су чиниоци професионалног напредовања
оних радника који за то имају склоности и способности. Кад радник осети
да је спреман за виши позив, може се пријавити на конкурс или се просто
потрудити да га шеф запази, и напредоваће у свом занимању захваљујући
додатној обуци. Напредовање је само по себи снажан подстицај зато што је
повезано с личном амбицијом радника, с његовим самопоштовањем, с
његовом жељом да више зарађује и да стекне углед. Зато је изузетно важно
пружити радницима прилику да напредују и усавршавају се у свом занимању.
Само на тај начин ће њихова личност бити сачувана од умртвљујуће тупости
у коју га урања механизовани рад. 

Из овог последњег запажања произлази један врло озбиљан приговор
који би могао да сруши читаву конструкцију друштвеног напретка: ако је
радник преморен, оснивање школа за усавршавање не служи ничему.
Затворени смо у зачарани круг: само усавршавање и напредовање могу да
извуку радника из монотоног рада, али тај спас је могућ само ако радник није
потпуно отупео од једноличности и ако му је остало довољно физичке и
психичке снаге да прати курсеве усавршавања. Ипак, из тог круга је могуће
изаћи. Шта год Тејлор мислио, организовани рад не могу обављати
припитомљене животиње; кад-тад индустрија ће морати озбиљније да се
позабави људским материјалом, да му обезбеди довољан одмор, разноврстан
рад и окрепљујућа задовољства. Тек тада ће техничко усавршавање имати
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274 Индустријска психологија посебно препоручује да се свака обука те врсте заснива на
примерима како би способност подражавања, коју сваки човек поседује помогла у
усвајању најусавршенијих метода. Америчке школе за обуку (training schools) придају
велики значај том наставном средству којим се постиже велики успех у обуци
индустријских радника и продаваца (salesmaen training). Види W. D. Scott, op. cit., p. 28,
29ff.



своје пуно дејство и радници ће желети да испуне своје друштвене тежње и
да напредују у свом послу.

3. Компаративно надметање

Ако желимо да радник остави утисак на шефа, морамо му пружити
прилику за то. Амерички систем личног приноса (separating output), који се
састоји у томе да се сваком раднику додели индивидуални задатак, пружа
такву прилику сваком ко има „штофа“ за доброг радника. Поступак је у
основи једноставан: кад год је то изводљиво, раднику се омогућује да сазна
колико је посла обавио у једном дану, колико је већ зарадио, да ли напредује
или пак његова производња опада, итд. Тај двоструки резултат се постиже
графиконима усавршавања (rates of improvement) који се практикују у многим
америчким фабрикама и који ће се несумњиво све више користити. На крају,
да би се проширило поље надметања, раднику се даје прилика да упоређује
не само свој учинак у разним данима, већ и да се пореди са својим колегама
у групи, па чак и у целој фабрици. Можемо рећи да ће се тај систем
такмичења између радника и између група проширити у индустрији и дати
јој спортски карактер, што је једини начин да се индустријски рад приближи
пријатној активности каквој тежи свако људско биће.

§ 1. Улога индивидуалних задатака. – Једна од најважнијих идеја
тејлоризма, а чини нам се и најсаобразнија принципима индустријске
психологије и искуства, јесте да се сваком раднику додели индивидуални
задатак који треба да обави најтачније што може у прописаном времену.275

Да би постигао оно што сматра првим циљем научне организације, наиме
спој већих надница са добрим функционисањем радне снаге, Тејлор је
формулисао четири основна правила: 1. велики дневни задатак; 2. задатак
који покрива цео дан и може да се уради у предвиђеном времену; 3. повећање
наднице за успешно обављен задатак; 4. губитак наднице у случају неуспеха. 

На први поглед, његови принципи нису ништа нарочито и нема шта да
им се дода или одузме. Ако желимо да радник постигне велику
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275 Ево основног текста тејлоровске теорије о тој теми. „Већина деце се формира полако“,
каже Тејлор, „ако их само замолимо да раде најбоље што могу уместо да им одредимо
један задатак. Сви смо ми велика деца, и извесно је да већина радника ради с више
задовољства ако сваког дана свакo од њих има одређен задатак који мора да обави у
датом времену. Тако раднику дајемо прецизан еталон којим може стално да процењује
сопствени напредак и да у томе налази лично задовољство, што није безначајно за
извршавање његовог задатка.“ – F. W. Taylor, Principes d’org. scientif. des usines, Paris, 1911.
– Види, у истом смислу: La direction des ateliers, Paris, 1919, p. 37, 38, 39, 40.



продуктивност, морамо му доделити одређен задатак који може да обави у
прописаном времену уколико ради методично и с вољом. То важи за сваког
појединца, а поготово за „примитивног“ човека, као што каже Тејлор, који,
попут детета, најбоље ради кад је задатак ограничен, а време за његово
извршење кратко. У првој тачки потпуно се слажемо с Тејлором. Добро је кад
способан радник може да се издвоји од других, кад га управа уочи и кад он
служи као узор својим колегама. Индивидуализација задатака је сјајно
средство за тај циљ. Да би се она применила у свим врстама занимања,
предлажемо (а Тејлор је то донекле и урадио) да се послови које није могуће
поделити на јасно дефинисане задатке обједине у један радни дан и повере
једном раднику. На тај начин послови као што су чишћење погона,
подмазивање машина, итд. могу бити груписани тако да чине један задатак.
С друге стране, посао који захтева надметање може бити поверен малој групи
радника која се састоји од највише три-четири особе. Уосталом, модерна
техника садржи мање континуираних, дуготрајних задатака као што су, на
пример, градња зграде или машине и писање књиге. Производња је свуда
мање-више стандардизована и задаци су много ограниченији и одређенији.
Ова друга особина je сама по себи моћан подстицај: као у првобитним
занатима, радник зна шта треба да уради, преузима одговорност и ствара
мало, готово лично дело. За њега је то начин да се истакне, полазиште или
репер који му омогућује да се уздиже у професионалној хијерархији.

Да ли је Тејлор баш тако замишљао „дневни задатак“? Као увек, његова
главна брига је најинтензивнија производња, а средства за постизање тог
циља су притисак, казна, отпуштање радника чији је принос недовољан.
Трећа и четврта тачка предвиђају већу надницу у случају успеха и губитак
наднице у случају неуспеха. „Та два принципа су неопходна“, каже Тејлор,
„да би се радник натерао да обави дневни задатак.“ Очигледно је да Тејлор
има у виду само тренутни већи принос и да су му психолошки услови рада
важни само у мери у којој могу да дају опипљиве позитивне резултате. Зато
он више воли плаћање по комаду и не верује сасвим у подстицајну
делотворност средстава која су користили Гант и Ч. Д. Роџерс у компанији
Американ Скру Воркс (American Screw Works). – С премијском надницом
какву је замислио Гант, радник који не изврши прописани задатак, али му се
приближи, не губи у потпуности премију која се додељује за успешно
обављен посао: поврх минималне наднице, он ће добити премију сразмерну
обављеном послу. Ако је радник плаћен по времену, добиће своју дневну
надницу и биће лишен само премије. Сам Тејлор признаје да је тај систем
„много еластичнији и применљивији у великом броју случајева у којима
диференцијална тарифа [Тејлоров систем] не може да се примени“. Ипак, он
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сматра да тај систем није „нарочито користан“, осим у прелазним пе -
риодима.276

Други пример: угледни инжењер Ч. Д. Роџерс дао је својим радницима
слободу да оду с посла чим обаве прописани дневни задатак. Та пракса је
дала одличне резултате, посебно са ученицима у индустрији. У једној
фабрици конфекције су нам рекли да радници готово увек успевају да добију
„енглеску недељу“ а да производња током седмице не трпи: петком и суботом
ујутру раде мало брже и завршавају посао за ту седмицу. И сам Тејлор је
прихватио ту праксу. Чим обаве задатак, радницима треба допустити да оду,
али, додаје он, они који нису завршили задатак морају остати на послу док
га не ураде, чак и по истеку уобичајеног радног времена. 

Чини нам се да те две корекције (премија сразмерна натпросечном
приносу и слобода да се по завршеном послу оде из погона) могу бити
усвојене у свим фабрикама. Оне би изазвале повећање приноса једнако оном
које се добија повећањем надница, отпуштањима и притисцима, а немају
недостатке тих пракси.

§ 2. Графикони приноса. – Индивидуални задаци пружају раднику
неупоредиву могућност да повећа дневну зараду, као и своје опште
способности. Кад тачно знају који им је задатак поверен за тај дан, они могу
на то да усмере пажњу, посебно ако имају свесрдну помоћ службеника
развојне службе и припрема и погонских шефова. Тако они могу не само да
обаве цео задатак већ и да га премаше и зараде једну или више премија:
премију за принос, за квалитет, за уштеду сировине, итд.; или пак могу
искористити своју слободу, отићи из погона и употребити тако стечено време
за одмор, учење, итд. Тај психолошки утицај није само непосредан и тренутан
већ дотиче и општи став радника, као и њихова осећања према раду и према
предузећу. То тврди Л. М. Гилбрет кад описује предности које доноси sepa-
ration output. Кад се нађу пред индивидуалним задатком, радници постају
„заинтересовани да га истраже и унапреде; штавише, имају све могућности
да га проуче у целини, открију неке несавршености и на тај начин повећају
своју зараду или напредују у хијерархији“.277

Пре десетак година смишљен је један врло делотворан начин да се даље
повећа утицај индивидуалног задатка и нагласи његов подстицајни карактер.
То је бележење укупног приноса једног радника, једног пословође, једне
машине у једном дану, недељи, итд. Тако се долази до цртања графикона или
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кривуља приноса (practice curves) који омогућују управи да процени
функционисање опреме у целини, као и рад сваког човека, и да затим коригује
недостатке управљања које на тај начин уочи. Графиконе приноса машина
оставићемо по страни јер нас пре свега занима радник. За управу је веома
важно да зна да ли су све машине правилно функционисале и да ли су дале
свој пуни принос. Али је можда још занимљивије знати у којој мери су
радници извршили своје задатке, да ли су напредовали и, ако нису, открити
разлоге њиховог неуспеха. С друге стране, practice curves су драгоцено
средство које омогућује самом раднику да види резултате сопственог труда
и да осети оно потпуно, лично остварење које осећа занатлија.278

Постоје две врсте графикона којима се приказује принос особља. Једна
се користи за ученике и нове раднике, а другом се приказују резултати
свакодневне активности обичног радника. Меримо, на пример, напредак једне
дактилографкиње која откуца одређен број словних знакова за десет минута:
у почетку 500, осамдесетог дана 1.500 и на крају 2.300. Други графици
приказују напредак телеграфисте у слању телеграма, службеника у преводу
са страног језика, итд.279

На лествици напредовања у неком послу В. Д. Скот разликује три
узастопне фазе. У првој ученик брзо напредује под дејством новине и воље
за учењем, савладава најлакше покрете који највише личе на оне које већ
познаје у пракси; у другој се напредовање зауставља – то је период
инкубације у ком се формира навика; најзад, у трећој фази рад постаје
аутоматски и ефикасан. В. Д. Скот напомиње да је немогуће дуго одржати
вољну пажњу, која је неопходна за непрестано напредовање. Потребне су две
врсте подстицаја: нада да ће надница расти и окрепљујући одмор. У
модерним предузећима у којима се управа равна према психологији, ниједан
члан особља не остаје на истом положају: ако то заслужи, радник сваких шест
месеци добија унапређење, бар на почетку каријере. Сама промена посла има
благотворан утицај на већину појединаца. Ретки су људи који радије остају
на истом послу и то су најчешће они који неће напредовати у свом занимању.
Велика већина људи више воли да повремено промени посао, средину,
окружење. Зато промена посла, чак и ако не подразумева напредовање, може
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278 Види графике који су пренели у књизи г. Сестра (стр. 75, сл. 2: график приноса од
особља, радника и пословођа, и стр. 78, сл. 3: график приноса од машина).

279 Известан број кривих приноса наћи ћемо у књизи W. D. Scott, Increasing Human Efficiency
in Business, p. 224, 227, 228, 229, 231. Амерички аутор, са своје стране, наводи радове
E. F. Book, The Psychology of Skill (p. 20); „Studies in the Physiology and Psychology of the
Telegraphic Language“, Psychological Review (vol. 5, p. 49ff); E. J. Swift, Mind in the Making,
p. 199. Види и: James Drewer, The Psychology of Industry, Methuen, London, 1921.



бити подстицај за радника, под условом да се изводи пажљиво како он не би
имао утисак да је кажњен.

Друга врста графикона односи се на одрасле раднике који свакодневно
раде приближно сличним интензитетом. Графикон приноса не може да
покаже знатан напредак радника, поготово оног који је већ дуго на истом
послу. Ако је његов задатак ограничен, једног дана ће га можда обавити у
потпуности, другог надмашити, а трећег неће успети да га изврши. Ако су
плаћени по комаду, радници се могу служити графиконом да би повећали
свој труд и надокнадили губитак од претходног дана. Ако су плаћени по
одређеном задатку, оног дана кад желе да раније оду с посла пожуриће да га
обаве у краћем времену. Све зависи од организације фабрике, од њених
правила и реда који у њој влада.280 У сваком случају, графикон може много
да помогне управи да упозна своје раднике, а самим радницима да уреде своју
активност како би знали на чему су. Међутим, највећа корист од графикона
је то што омогућује управи да прати покрете радника током рада, открива
узроке застоја или успоравања и интервенише како би допунила недовољну
обуку, поправила или заменила неисправне алатке, избегла губљење времена,
итд. По нашем мишљењу, тако схваћен графикон приноса једнако је користан
радницима као што је температурна листа (у коју се бележи температура,
ритам дисања и пулс) корисна реконвалесцентима или болесницима.
Графикон приноса има и предност да се увек може показати заинтересованој
особи јер бројеви који приказују ту особу нису коначни, судбински и
непоправљиви. Ако принос опада, то може значити да је радник
преоптерећен, да му се рад више не мили или да пати од неке неиспољене
болести коју треба открити и лечити не само због његовог благостања већ и
због колектива у целини.

§ 3. Такмичење међу радницима. – Зар пракса индивидуалних задатака
не подразумева да радници морају бити удаљени једни од других како би
свако радио на свом засебном задатку? Зар увек исти рад и самоћа не би
произвели погубну монотонију? Зар Тејлорови предлози не остављају такав
утисак? Чини се да је он хтео да одузме раднику сваку могућност да се забави,
одмори и опусти. Сећамо се чувеног примера контролорки куглагера на
бициклу: „Спречавамо их да ћаскају за време рада тако што их размештамо
подаље једну од друге.“ Америчког организатора нимало не занимају
физиолошке и психолошке последице таквих радних услова. Његови
следбеници, међутим, не иду тако далеко. Сви они настоје да ублаже његову
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методу и прилагоде је човековом друштвеном духу, његовим борбеним и
стваралачким нагонима. Они раднике приближавају једног другом кад год то
користи њиховом осећању заједништва или жељи да се међусобно упоређују
и кад год првокласни радници могу подстицајно утицати на друге. Далеко од
тога да искључује конкуренцију, модерна метода је организује, даје јој јасну
улогу и од ње очекује прецизне резултате. На тај начин се постиже добит од
подражавања, које има огромну улогу у развоју сваког појединца.
Конкуренција и подражавање имају у себи, каже Л. М. Гилбрет, нешто што
оживљава рад; оне „раду удахњују живот којег нема кад радници раде заједно
али без правог интересовања, кад не виде добро ни оно што сами раде, ни
оно што раде други око њих.“281

Та два психолошка чиниоца добила су прво место међу средствима за
повећање приноса од радничког рада која је проучавао В. Дил Скот у свом
значајном, овде више пута цитираном раду. Врло често се догађа, напомиње
г. Скот, да радник способан за просечан принос и задовољан просечном
надницом, када се постави поред амбициознијих и активнијих радника,
наједном у себи открије снагу коју није слутио да има. Против своје воље, он
подражава друге.282 Кажу да компанија Карнеги (Carnegie) дугује свој
просперитет умећу г. Ендруа Карнегија, званог the little boss, да непрестано
упоређује једну високу пећ са другом, фабрику са фабриком, шефа са шефом.
Он је установио двонедељна и месечна поређења руководећи се не рекордним
приносом, већ потрошњом руде, горива и других материјала, и односом
између утрошка времена и рада, с једне стране, и резултата производње, с
друге.

Да би се искористио нагон за подражавањем, В. Д. Скот предлаже следеће
поступке: 1. поставити раднике који остварују велики принос међу мање
добре раднике; 2. водити раднике у посету предузећима која остварују
интензивну производњу; 3. скретати радницима пажњу на живот успешних
људи и на функционисање компанија које остварују велики принос; 4.
показивати радницима узорке добро направљених производа. Аутор је
спровео анкету међу индустријалцима о те четири препоруке и њихови
одговори су потврдили његова запажања.283 Уосталом, тај принцип је одавно
потврдило педагошко искуство у свим земљама. Кад год је постојала воља за
проучавањем подражавања и његовог утицаја на продуктивност радника,
резултати су били одлични. Нажалост, морамо рећи да су се готово свуда
радије користили немилосрдни притисак, претње и отпуштања, и да се
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компаније које су улагале труд у хуманију и научнију организацију могу
избројати на прсте.

Такмичење међу радницима користи се и за постизање рекордне
производње, за убрзавање рада и, пре свега, за предупређивање несрећа на
раду. Тачно је да је такмичење применљиво само у пословима у којима је
људска интервенција веома значајна и који захтевају вештину и пажњу.
Међутим, пошто ће све врсте рада захтевати све више свесног напора,
спортски темперамент нових генерација моћи ће да унесе у радни процес
један нови елемент. Рад ће постати пријатнији и радоснији, а то није мала
предност.284
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објављену у часопису Industrial Management у априлу 1919.  По мишљењу њеног аутора
Е. Е. Фиша (E. E. Fish) „индустријалац мора бити едукатор“, то јест постарати се да
његово особље обавља свој задатак с вољом и, ако је могуће, са задовољством.



СЕДМО ПОГЛАВЉЕ

СМАЊЕЊЕ УМОРА

Стижемо до средишњег дела ове студије: како помирити растуће захтеве
индустријске производње са ограниченим физичким капацитетима радника.
Умор који је последица рада може се отклонити само одговарајућом исхраном
и одмором. Међутим, умор није увек еквивалентан количини рада: нема рада
без умора, али умор може постојати и без рада. Штедети човекову животну
снагу, користити је на најбољи начин и повећавати квантитет и квалитет
одмора – то је принцип од прворазредног значаја. Систем производње који
не би водио рачуна о здрављу људи и одржавању њихових капацитета
уништио би раднике који су му на располагању.

Данашњи систем производње исцрпљује физичку и моралну снагу
радника више него иједан други у економској историји. Највеће индустријске
земље су оне које запошљавају највећи број радника производећи највише
добара и апсорбујући највеће контингенте мушкараца, жена и деце.
Претходна столећа су познавала страшне суше и глад; мада је наше столеће
победило те пошасти и нагомилало нова богатства, у њему истрајава висока
стопа смртности. Данашњи исцрпљујући рад брже троши људе него што су
их некад трошили лоши услови становања и недовољна исхрана.

Један од великих проблема нашег времена је, дакле, смањивање умора,
отклањање сваког некорисног замарања хигијенском организацијом.
Проучавање тог проблема је новијег датума, а његови резултати се примењују
на рад индустријских радника једва двадесетак година. Против умора се свако
бори на свој начин, емпиријски, најчешће средствима која умањују физичку
снагу уместо да је повећавају. Цео свет трага за разноразним тоницима,
средствима за јачање, варење, спавање, и користи алкохол, дуван, кафу, чај,
итд. Али сад настаје једна наука, наука о раду, која ће утврдити најбоље
услове за производњу и указати на то који човек је најпогоднији за дати
задатак, који алат најбоље одговара одређеном организму или операцији; она
ће омогућити рационалну селекцију људи за различите професије у складу с
њиховом добробити и задовољством. Некорисно замарање моћи ће да буде
елиминисано хигијеном приноса.



1. Проблем умора

„После производње средстава за опстанак“, каже Фурије, „и после
њихове потрошње, најважнији је хигијенски режим.“285 Могли бисмо да
обрнемо ту реченицу и кажемо: хигијенски режим је први услов производње
за опстанак и потрошње. Наиме, ако је очување живота циљ свих активности,
јасно је да је човеково здравље његов суштински услов. Пошто су радници
најбројнија и најпродуктивнија класа, неопходно је извршити интервенције
у организацији рада и реформисати је у складу са захтевима хигијене и
штедње животних снага. Сви стручњаци који су се бавили физиолошким
проблемима, а посебно професионалним умором, једнодушно су дошли до
следећег закључка: треба чувати здравље радника.286

§ 1. Неопходност чувања људи. – Индустријалци нису увек тако
поступали јер су веровали да је физичка снага радника неисцрпна и да могу
рачунати на људску резерву градова и села кад год им затреба радна снага.
Зато данас присуствујемо жалосном призору: о машинама се брине као о
краљицама, а с људима се поступа немилосрдно. Зар индустријалци не желе
да добију највећу количину рада по најмањој цени? Док фиксни капитал
(машине, алат, зграде) чини највећи део њиховог богатства, радна снага је
жива роба која се нуди у изобиљу и коју треба искористити колико год је
могуће и одбацити након што пружи све што може. Почетком деветнаестог
века, у време увођења машина, такво понашање је било прихватљиво; оно и
данас постоји у земљама у којима сеоско становништво обезбеђује велике
резерве радне снаге и неће се променити све док индустријалци буду имали
на располагању велике радничке масе, „резервну војску индустрије“ о којој
је говорио Маркс. У ствари, најбогатије индустријске земље су оне које, попут
Сједињених Држава и Јапана, располажу бројном радном снагом, било
домаћом или страном. Пошто је стране раднике много лакше експлоатисати,
амерички индустријалци их користе колико год могу, то јест колико им
допуштају синдикати. Знамо да су амерички радници нека врста елите и да
имигранти, бар док се трајно не настане у земљи и не натурализују, тешко
успевају да зараде разне премије, постану пословође и остваре
задовољавајући животни стандард. 
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Међутим, то стање ствари почиње да се мења, како у Сједињеним
Државама тако и другде. Резерве радне снаге нису онако велике као што су
биле. Трошкови радне снаге су порасли, поготово после рата, због огромних
ратних губитака у радничким редовима. Већ 1912. године Ф. Т. Карлтон је
изнео следеће запажање: „У овом тренутку Сједињене Државе имају мање
природних ресурса и постоји опасност да ће ускоро почети период мањих
приноса; зато је важно да прибегнемо научним методама које омогућују да
се из људског труда и механике извуче максимум продуктивности.“287 У
претходна два поглавља видели смо да су нове методе биле примењиване
најпре у свом најстрожем облику а касније са извесним ублажавањима, али
увек у жељи да се радници натерају да раде пуним тренутним капацитетом.
Кажемо „тренутним“ јер се није довољно водило рачуна о њиховим будућим
капацитетима. У последњих неколико година почињемо да примећујемо да
усавршавање алата, једина ствар о којој се раније мислило, и механизација
људског рада заправо представљају само једну страну, ону краткорочну, док
се друга тиче снага целе једне генерације и интереса једне класе.

У индустријском свету се пробудила свест да је таква пракса двоструко
погрешна. Прво, исцрпљујући рад ослабљује људе у тој мери да они постају
неспособни за остваривање континуираног повећаног приноса. Зато њихов
послодавац почиње да их гледа попреко ако већ није у стању да обнавља цео
персонал на три до шест месеци, као што је замислио Тејлор. Чак и са
становишта свог непосредног интереса, индустријалац греши кад својим
радницима намеће сувише механизован и заморан рад: дефицит ће се
појавити нагло, скоро од данас до сутра, у шта се свако може уверити у свом
сопственом занимању. Друго, интензивна производња ослабљује најдубље
слојеве нације и, дугорочно гледано, радна снага постаје нервозна,
болешљива, неотпорна, стопа смртности радника расте, рађа се све мање
деце, и то болешљиве. У сваком случају, радници постају дефицитарни и по
броју и по учинку, да и не говоримо о општем пропадању људског материјала.
Морамо имати у виду да се ту не ради само о професионалном умору, оном
који је последица рада у фабрици, већ и о умору који изазива модерни живот
у индустријским градовима. Извесно је, међутим, да је мењање услова
професионалног рада полазиште сваке реформе која тежи смањењу општег
умора карактеристичног за наше доба.

Мањак јефтине радне снаге, с једне стране, и потреба да се повећа
продуктивност машина и људи, с друге, натерали су предузетнике да промене
оруђа и методе производње. У великом броју делатности механика је
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ослободила људе најгрубљих послова и већ осећамо да ментални рад односи
превагу. Мишићни напор више не игра главну улогу и све се више комбинује
са интелектуалним напором, као на пример у штампарству. Модерни радник
се, међутим, не замара мање од својих претходника и једнако су му потребни
здравље и физичка, ментална и морална снага. Мада у неким занимањима
мишићна снага у ужем смислу нема значај који је некад имала, физичка снага
је и даље основни услов добре производње у свим пословима, како у
путарским радовима тако и у административним или инжењерским
канцеларијама. Ментални рад не разликује се од мишићног онолико колико
се то на први поглед може чинити и нимало мање не утиче на стање
организма и опште функционисање људске машине. „Ментални рад се не
рађа ни из чега“, каже г. Лијес. „Он има своје биолошке елементе и такође се
одликује трошењем калорија.“288 Могло би се рећи да је рад проналазача,
надзорника, директора предузећа у једнакој мери рад као и онај који изискује
мишићни напор: и он се покорава законима рационалне динамике. То у
највећој мери важи за нове радничке послове који се састоје од управљања
машином, надгледања једног или више разбоја, покретања осетљивог
апарата, проверавања затегнутости трака, проверавања калибра пројектила
или прецизности алата, итд. Најзад, да би човек одржао континуитет
једноличног и непријатног напора потребни су му снага воље и чврст
карактер. А та снага, слична енергији потребној за интелектуални рад, у
великој мери зависи од физичких капацитета човека и посебно од његове
нервне издржљивости.289

Поред тога, сами радници често не умеју да штеде сопствену снагу. Они
нису свесни трошења свог организма; навикли су да себе виде као неисцрпан
извор енергије. Било би, дакле, опасно, поверити индустријској организацији
и егоизму индустријалаца сву одговорност за претерано замарање. Радник
непромишљено расипа сопствену снагу и често не одржава сопствену
машину онако како одржава ону која му је поверена. Разлози за то су, можда,
нагонска потреба за кретањем која се јасно испољава код деце, недовољно
хигијенско образовање и недостатак обзира према телу чији је он једини
власник и господар.
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Рационална хигијена и организација рада имају задатак да раднику
указују на опасности тог погубног става, да упозоравају индустријалце,
раднике и цело друштво, да шире свест о вредности човека, да уче раднике
како да се бране од некорисног замарања, да их навикавају на хигијенски рад
– једини који може да спасе човечанство од отупљивања и омогући људима
пријатан рад.

§ 2. Шта је умор? – Пре него што пређемо на средства против
професионалног умора, испитаћемо порекло те бољке. Пошто је умор
интоксикација ткива, само одмор и нормална активност праћена
одговарајућом исхраном могу обновити ткива исцрпљена сагоревањем и
елиминисати токсине. Без претензија на биолошко и физиолошко излагање,
укратко ћемо показати како се поставља проблем умора.

Умор се може дефинисати овако: дејство рада на људски организам које
има за последицу постепено смањење радне способности организма.
Оставићемо по страни функционисање органа у ужем смислу, или нормалан
рад организма, и размотрити мучан вишак напора који резултира умором. Рад
изазива депресију и умор кад прекомерно користи неке делове тела а друге
искључује. Иако цело тело не мора бити уморно, радник већ осећа
локализовани бол, који га упозорава да упослени део тела почиње да се
исцрпљује. Међутим, ако се рад настави, умор се преноси на цело тело
ширећи се постепено на друге групе мишића. Кад бисмо успевали да у раду
истовремено користимо све групе мишића, умор би био минималан, бол би
наступио много касније, а ако бисмо поштовали редован ритам, рад би могао
бесконачно да се продужава. Наравно, то подразумева да се тело редовно
храни. „Сразмерно распоредити елементе рада“, каже професор Амар, „како
би се мишићи напрезали без бола и без претераног локалног замарања, то је
тајна максималног радничког учинка.“290 Исцрпљивање тела је спорије ако је
организам у добром стању и ако се креће највећи број мишића. Много мање
се умарамо кад терет од 50 килограма носимо у обе руке него кад га носимо
у једној. Терет изгледа лакши кад се носи на леђима него кад се носи у
рукама. Комад одеће нам изгледа лакши кад га обучемо него кад га пребацимо
преко руке, итд. Већ Галилеј (1564–1642) објашњава неуморни рад срца
чињеницом да се оно цело креће, и то само од себе. Што дуже траје рад, то
ће контракција мишића постајати све тежа: они губе нормалну еластичност,
постају крути, бол се појачава и човек мора да прекине рад. Опадање приноса
због бола и умора јасно се види на ергографу: црте су све краће, а њихови
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крајеви исцртавају мање или више нагло опадање криве. Али ергографски
запис никад није тачан израз умора кад се рад обавља једном руком и једним
прстом. Бол у прсту осети се много пре него што се замори рука, али утиче
на рад целе руке. Зато је веома тешко измерити напор.

Можемо се запитати каква је права природа умора, шта је његов извор,
који су његови узроци и разне манифестације. Мада физиолози различито
дефинишу умор, сви сматрају да његово мускуларно порекло треба тражити
у хемијским променама које се догађају током рада. Г. Амар сматра да су два
пресудна узрока умора 1) промена еластичности и кохезије мишићних ткива
(смањење еластичности мишића) и 2) интоксикација мишићне материје
разним хемијским супстанцама које смањују надражљивост мишића и
изазивају претерани утрошак енергије, што је нови узрок умора. Дакле, с
једне стране, супстанце потребне за активност се постепено троше, а с друге,
продужена контракција мишића производи токсични отпад који не може да
се елиминише оном брзином којом настаје. Штавише, елементи
интоксикације расту брже од елемената обнављања зато што је дисање
оптерећено. У тим условима, каже г. Амар, „количина отрова у мишићима,
крви и урину знатно расте“, и само одмор омогућује крви да испере ткива од
накупљених отпадних материја. Уз то, одмор омогућује елиминисање угљен-
-ди оксида нагомиланог у крви услед органског сагоревања, гаса који и сам
делује као мишићни отров и смањује радну моћ.291 Осећање бола и умора
призивају одмор, па можемо рећи да је умор опомена, одбрана организма од
потпуног исцрпљивања. Наиме, резерве које се налазе у организму никад
нису до краја потрошене. Мишић је уморан и престаје да се контрахује не
само пре него што наступи општа телесна исцрпљеност већ и пре него што
сам мишић исцрпи сопствене резерве. То се може објаснити недостатком
производа дисимилације које дају намирнице и ваздух. Пошто је обнављање
спорије од трошења, настаје поремећај у расподели хемијске енергије. Ако
се рад даље настави, ако постане још интензивнији, нападнуте су супстанце
зване албуминоиди, иначе неопходне за мишићни рад, из којих онда настају
токсичне материје. Пошто кисеоник не пристиже у довољним количинама,
токсични производи се задржавају ту где су настали и паралишу чак и
контракционе елементе мишића. Токсично дејство умора може трајати више
дана: мишићи су и даље болни и неће моћи да дају првобитни принос све док
се ткиво потпуно не обнови.292
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291 Види предавање Лотака де Лоте у Академији наука, август 1902, наведено у J. Amar, Le
moteur humain, pp. 275-276.

292 Види одлично излагање J. Ioteyko, La fatigue, Flammarion, Paris, 1920, p. 21, 22, као и њен
рад La fonction musculaire, Doin, Paris, 1909. Види и: F. B. Gilbreth, L. M. Gilbreth, Fatigue
Study, Routledge, New York, 1916. 



То је физиолошка природа умора. Овде не можемо улазити у теоријска
истраживања о пореклу и дистрибуцији умора у телу нити излагати
експерименте многих научника, од Мосоа до шефова психо-физиолошких
лабораторија на свим светским универзитетима. Заинтересоване за та
проучавања упућујемо на обимну литературу која ће се убудуће извесно само
увећавати, а посебно на радове А. Шовоа, Ф. Лагранжа, Ш. Фереа, А. Мосоа,
В. Вајхарта, М. Офнера, Фр. Лоренца, др Тисијеа, Мађоре, Крепелина, Ч.
Хенрија, Г. Е. Милера, Р. Милера, А. Ембера, Ж. Јотеико, Ж. Амара, Ж. М.
Лаија, Тревеса, Фр. С. Лија, Стенлија Кента. Треба имати у виду и нову
немачку школу: Цунца, Ди Боа-Ремона, А. Левија и њихове бројне ученике.293

§ 3. Проучавање професионалног умора. – Ергографским студијама
умора може се приговорити због тога што се баве само једним мишићем или,
у најбољем случају, једним делом људског тела. Оне не успевају да измере
удео целог организма у умору и да посматрају промене које се у њему збивају.
Међутим, док не познајемо укупни умор једног појединца, не можемо
прецизно одредити количину одмора потребну за отклањање заморних
последица радног дана. Утврђивање трајања рада је први услов добре
организације, баш као и утврђивање начина рада који одговара одређеном
појединцу, као и трајања пауза. У ствари, истинска селекција радника биће
могућа тек кад проучавање професионалног умора буде открило (1) које
менталне и физичке особине најлакше савладавају одређени напор или
одређену препреку, (2) колико треба да траје радни дан да би се довољно
обновиле мишићне и психичке снаге радника и (3) у ком положају и којим
алатом треба обављати дати рад да би се избегло непотребно замарање
радника.

То би била три најважнија аспекта психо-физиолошке организације рада:
селекција према физичким и менталним способностима, нормално трајање
рада, одговарајуће паузе, стандардни положаји и алатке. Разматрали смо
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293 Види неко од наведених дела: S. Haughton, Principles of animal mechanic, London, 1873; –
E. Amberg, „Über den Einfluss von Arbeitspausen auf die Leitungsfähigkeit“, Die
Psychologische Arbeiten, 1896, t. I, p. 300; – Dr Tissié, La fatigue et l’entrainement physique,
Paris, 1897; – Ch. Féré, Travail et plaisir, Paris, 1904; – A. Mosso, La fatigue intelectuelle et
physique, Torino, 1900 (Alcan, Paris, 1894); – F. S. Lee, „The nature of muscle fatigue“,
Amer. journ. of physiol., 1905, II, p. 11; – Dr M. Offner, Die geistige Ermüdung, Berlin, 1910;
– W. Weichardt, Über Ermüdungsstoffe, Stuttgart, 1910; – J. Goldmark, Fatigue and Efficiency,
New York, 1916; – Stanley Kent, Interim Report on an Investigation of Industrial Fatigue,
London 1915. и 1916; – F. S. Lee, „The human machine in industry“, Columbian University
Quarterly, јануар 1918; – P. S. Florence, „An Official American Study of industrial fatigue“,
The Economic Journal, јун 1920. – Види и овај новији немачки рад: J. Fontègne, L’orientation
professionelle, Neuchâtel, 1921, p. 129.



научну селекцију. Ово и следеће поглавље биће посвећени другим питањима.
Али пре него што се стигло до рационалне организације времена и покрета,
радници и индустријалци су чинили емпиријске покушаје да смање умор и
избегну прекомерно замарање. И владе су, са своје стране, посебно за време
рата, захтевале анкете и истраживања о професионалном умору.

Ево неких мера за смањење умора које су предложили радници и
индустријалци: намирнице и напитке радници треба да узимају пре, за време
и после рада како би се олакшале мишићне контракције и повећала нервна
снага која њима управља (вино, ракија, кафа, итд.); основне мере којима се
избегава некористан умор, смањује количина токсичног отпада и преду -
пређују поремећаји циркулације и дисања (температура, тачка ослонца, одећа,
алат); на крају, анализа телесних течности, мерење киселости крви и
токсичности урина, која је делимично проузрокована интензитетом органских
размена. Ове последње мере су једноставне и лако их је спровести. Оне не
повлаче велике трошкове, а пружају драгоцене информације о здравственом
стању радника и омогућују да се њихова активност организује на основу
њихових реакција на умор.294

Донедавно се сматрало да је довољно продужити радни дан да би се
повећала продуктивност радника. Вршени су експерименти у ратним
фабрикама у Француској, Енглеској и Немачкој. Радни дан продужен је на 12,
13, па и 14 сати. Али лоши резултати су упозорили на опасност коју то доноси
и наметнули повратак на нормалне услове и примену заштитних мера на
раду. Како се рат продужавао, читамо у циркулару француског Министарства
рада од 18. априла 1918, искуство је показало да је у интересу одржавања
здравља радника, а посебно радница, па чак и у интересу рационалне
производње, да се постепено намеће... строжа примена закона о раду.295

Посебну пажњу заслужују напори британске владе. Једногодишње
искуство је показало да се продужавањем радног дана не повећава
производња, већ се пре пуне болнице. У септембру 1915. године британска
влада основала је специјалну комисију за проучавање услова који утичу на
здравље и физичку снагу радника у фабрикама муниције. У комисији су се
налазили представници владе, индустријалци, радници и раднице и пет
научника, професори Бојкот и Л. Хил и лекари сер Џ. Њуман, сер Т. Барлоу
и сер В. Флечер. Из извештаја тог тела јасно произлази да се број несрећа на
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294 О тој страни хигијене рада види изврсни чланак G. A. Guilhaudа у Hygiène  général et
appliquée, новембар 1909, p. 662-674.

295 Види E. Bender (извештач о буџету Министарства за рад), Leс conditions du travail en France,
Paris, 1919, p. 26. – Види и: Bulletin des usines de guerre, 1916, no 13, p. 107: „У интересу
националне одбране је да се сачува физичка снага радника који су задужени за
производњу артиљерије и за принос наших фабрика.“
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раду повећава с продужавањем радног дана и да је у дугачким радним данима
тај број веома велики.296 Друго енглеско истраживање које је водио Стенли
Кент, професор из Бристола, показало је како се принос смањује под утицајем
умора.297 И трећа комисија коју је основало енглеско Министарство муниције
потврдила је да умор изазива смањење приноса. Истраживање те званичне
комисије наставио је Истраживачки одбор за индустријски умор (Industrial
Fatigue Research Board).298 – И америчка влада је именовала једну комисију у
оквиру Савета националне одбране; и она је у главним цртама потврдила
закључке енглеских анкета. Секретар комисије г. Фредерик С. Ли објавио је
њене налазе.299

2. Како се могу уклонити штетне последице рада

Сва истраживања која су предузета да би се упознала истинска природа
умора и сложених појава у којима се он манифестује и да би се пронашла
средства за његово уклањање новијег су датума и још нису утицала на научну
организацију рада.

Ипак, извесно је да ће те нове концепције превладати и да ће одмор и
одговарајућа исхрана за сваку професију и сваког појединца заузети веома
важно место у преокупацијама организатора производње.

Наравно, људи су се борили против умора и пре него што је физиологија
открила научна средства те борбе. Вековно искуство их је навело да траже
средства за обнављање енергије међу различитим природним или вештачким
тоницима; отуд употреба алкохолних пића, дувана, кафе, ликера, аперитива,
дижестива, окрепљујућих напитака, итд. Људи једу, пију и пуше, узимају
лекове и разна надражајна средства да би заварали умор или активирали

296 Question of Fatigue from the Economic Standpoint. Report of the Commettee. Proceedings
of the British Association for the Advancement of Science, London, 1915. Срж тог
извештаја може се наћи у Revue générale des sciences, од 15. и од 30. августа 1918. 

297 Stanley Kent, Interim Report and Second Interim Report on an Investigation of Industrial Fatigue,
Home Office, London 1915, 1916.

298 Одбор је објавио један меморандум (Memorandum) и више извештаја (Reports), London,
Ministry of Munitions, Health of Munition Workers Committee, 1915, 1916, 1917, 1918.

299 Fred. Lee, „The human machine in Industry“, у Columbia University Quarterly, јануар 1918.
Види и Industrial Efficiency, Public Health Reports, Nr 448, 11. јануар 1918, и: F. S. Lee, D.
Dalton et al., The human machine and industrial efficiency, Longmans, Green Co., New York,
1918; Ph. Sargent Florence, Use of factory statistics in the investigations of industrial fatigue,
Longmans, Green Co., New York, 1918; Industrial fatigue, први број Welfare Work Series,
Washington, 1918.



сагоревање намирница, па и да би допунили недовољну исхрану, у очекивању
примене хигијене оптималног приноса. О тој хигијени смо већ говорили у
главним цртама. Већ сада имамо основна знања о томе које намирнице, коју
одећу и које услови рада изискује свака професија. Али та знања су још у
домену чисте науке и тек су почела да продиру у индустријске кругове.

§ 1. Исхрана. – Пошто су многи научници посвећивали пажњу исхрани
радника, располажемо врло документованим студијама о том питању.
Сједињене Државе су, извесно, земља у којој је то истраживање најдаље
отишло. У Белгији су радови Дикпетиоа, Ектора Денија, Жилена, Фр. Енгела
и званичне анкете из 1843, 1886. и 1891. године донели веома вредне податке.
С друге стране, разна одељења института Солвеј, чији програм обухвата
проучавање друштвених појава из угла физиологије и социологије, дала су
више збирки докумената о животу радника. Посебно треба поменути значајно
дело А. Слосеа и Е. Ваксвајлера о исхрани 1.065 белгијских радника јер је то
засад најопсежније истраживање, како по броју обухваћених особа тако и по
статистичкој документацији коју је изискивало.300

Слични напори су чињени и у другим земљама, у Француској, Немачкој,
Сједињеним Државама, Енглеској. На светским изложбама у Паризу, Чикагу
и Лијежу једна посебна целина је била посвећена исхрани.301 Више
међународних конгреса бавило се питањем хигијене и рационалне исхране.302

У Француској једно научно друштво које проучава хигијену исхране и
рационалну људску исхрану објављује свој билтен још од 1911. године.303

Међу осталима, доктори Х. Казалис, Л. Гро, Л. Ландузи и М. Лабе су
популарисали ту област и спроводили анкете о исхрани, посебно париских
радника, да и не помињемо фундаменталне расправе Готјеа, Морела и других
познатих физиолога.304 Америчко Министарство привреде спровело је
подробне анкете о исхрани радничке популације у Питсбургу, Калифорнији,
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300 A. Slosse, E. Waxweiler, Enquête sur l’alimentation de 1056 ouvriers belges, Bruxelles, Institut
Solvay, 1910.

301 Види Jules Prevet, Exposition universelle et internationale de Liège, 1905. Section Française,
groupe X (classe 55 à 59): alimentation solide, Paris, 1907. Види и: Cg. Gide, Institut. du
progrès social, pp. 230-270, 1902, 1920. (прво и пето издање).

302 Види 2e Congrès international d’hygiène alimentaire et de l’alimentation de l’homme,
Weissenbruck, Bruxelles, 4. октобар 1910, 2. vol.

303 Види Bulletin de la Soc. sc. d’hyg. alim. et. d’alim. rationn. de l’homme, Masson, Paris, vol. 1er,
1911, посебно бројеви 3 и 4.

304 Dr L. Landouzy, H. Labbé, M. Labbé, Hygiène sociale, Paris, 1905. (истраживање о стотинак
париских радника и службеника); – Dr Henry Cazalis, dr Lucien Graux, L’alimentation à
bon marché, saine et rationnelle, Alcan, Paris 1908.



Мексику, међу јапанским и кинеским радницима, итд.305 Морамо навести и
немачке, готово искључиво статистичке радове А. Гротјана, Ј. Каупа, Р. Бранта
Вита, Макса Рубнера, итд.306 и неколико студија о статистици исхране у
Мађарској, Шведској итд.307 Изузетно важна библиографија о том питању
налази се на крају кључног дела Слосеа и Ваксвајлера.

Сва та истраживања су углавном статистичка и не можемо на њима
остати. Ваљало би проучити механизам сваког рада, мишићне и нервне снаге
које он изискује, као и најпогоднија средства за обнављање тих снага. Зачетак
таквог учења налазимо у Трактату др Е. Морела308 и у сјајном раду г. Жила
Амара Људски мотор.

Најпре треба направити разлику између радника чији је рад скоро
искључиво мускуларан (путара, зидара, рудара, итд.) и оних који више
користе нервну снагу. Док је исхрана првих јефтинија и може бити мање
разноврсна, исхрана других мора бити квалитетнија и лакша. Али у оба
случаја, ако се од радника тражи да се потпуно усредсреди на свој посао или
да свој рад обавља методичније и без губљења времена, другим речима да
испољи будну интелигенцију и да одржава пажњу, његова исхрана мора бити
квалитетна и лака. Захваљујући модерној индустрији и непрестаном
усавршавању оруђа стално се повећава број оних радника који више улажу
нервну него мишићну снагу и одржавају пажњу. За такве радове немачка
школа коју предводе Воит, Рубнер и Томас препоручила је једноставан
основни рецепт: 118 грама албумина на дан. Нова истраживања Американца
Читендена и данског лекара Хиндхедеа показала су да се азотна равнотежа
може постићи на дуже време и без штете по здравље с минималном
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305 Види посебно: Isabel Bevier, Nutrition Investigations in Pittsburg1894-1896, Govern. print.
office, Washington, 1898; – Arthur Goss, Nutrition Investigations in New Mexico in 1897,
ibid.; – M. E. Jaffa, Nutrition Investigations among fruitarians and Chinese at the California
agriculture experiment station, 1899-1901, Washington, 1901; – Kintaro Oshima, A Digest of
Japanese Investigations on the Nutrition of Man, Washington, 1905. (Bibliothèque nationale,
Cote Pb. 3303, noo 52, 54, 107, 159).

306 Alfred Grotjahn, Über Wandlungen in der Volksernährung, Leipzig, 1902. (Schmoller XX, 2);
– J. Kaup, Ernährung und Lebenskraft der ländlichen Bevölkerung, Berlin, 1910; – Renetta
Brandt Wyt, Houswirtschaftliche Nahrungsmittelkonsumption (извештаји о женском раду),
München, 1912; – Max Rubner, Wandlungen in der Volksernährung, Leipzig, 1913.

307 Karl Keleti, Die Ernährungs-Statistik der Bevölkerung Ungarns auf Physiologischer grundlage,
Budapest, 1887; – E. O. Hullgren, E. Landegren, Untersuchungen über die Ernährung
schwedischer Arbeiter bei frei gewählter Kost, Stockholm, 1891.

308 Dr E. Maurel, Traité de l’alimentation et de la nutrition à l’état normal et pathologique,  Doin,
Paris, 1909, t. III, „Ration du travail“, p. 76-134; dr L. Pascault, Précis d’alimentation
rationelle, Larousse, Paris, 1910; – Jules Amar, Le moteur humain, pp. 63, 107, 178, 180, 195,
211, 261, 268, 233, 284, 285, 592, Paris, 1914.



количином албумина (20 г), под условом да су енергетске потребе задовољене
угљеним хидратима и мастима. По мишљењу г. Лапика, најповољнија
количина албумина је 1 г дневно по килограму телесне тежине, у разноврсној
исхрани.

Није сваки мишићни рад исти. Кад је рад испрекидан и праћен честим
оброцима (на пример, докери) довољан је режим с много јефтиних, али
калоричних угљених хидрата (брашно). Али при великом континуираном
напору какав улажу ливци и асфалтери, који скоро непрестано носе тешке
терете, потребна је исхрана коју тело може да свари и асимилује током рада,
чак и кад је уморно. Таква врста исхране нужна је и за претежно ментални
рад, где велики нервни умор прати мишићно напрезање. Тај рад изискује
мање количине хранљивијих намирница.

То су пре свега разни биљни производи, који чине прворазредне
намирнице за рад.309 Специјалисти нас уверавају да је њихово надражајно
дејство продужено, да стално одржавају кондицију и да „можда делују
спорије него месо, али кад њихово дејство почне, машина ради дуже и без
прекида“. С друге стране, оне углавном обезбеђују глукозу, која је неопходна
за сагоревање.310 Према А. Готјеу, за рад који изискује брзину потребна је
већа количина слатких намирница, као и за рад који више ангажује мозак него
мишиће.311

§ 2. Алкохол као стимулативно средство. – Алкохолна пића имају
велику улогу у животу радника, било као средство за гашење жеђи,
надражајно или тоник. Радници, на пример зидари, молери на грађевинама,
возачи камиона и аутомобила, често прекидају рад да би помоћу једне или
више „чашица“ повратили храброст, изборили се с врућином, влагом и
прашином, и наставили посао. Уживање алкохолних пића је општа појава и
нема потребе задржавати се на њеним бројним облицима и објашњењима која
дају радници и сами послодавци. Алкохол се сматра најбржим и
најекономичнијим средством да се човек окрепи и настави напоран рад.

Сви физиолози су проучавали алкохол као средство које обнавља и
подстиче, али њихови закључци се веома разилазе, поготово кад је реч о
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309 О исхрани енглеских радника крајем деветнаестог века види A. Marshall, Principles of
political economy, b. VI, chap. V, § 3.

310 Види dr Pascault, op. cit., p. 58. „За све радове скроб је основна намирница. За споре и
дуготрајне мишићне напоре треба додати масти и влакна.“

311 Cf. Dr Maurel, Traité de l’alimentation, t. III, pp. 85-132. – Види и: Baylis, The physiology of
food and economy in diet, Longmans, London, 1919; V. Kellog, A. E. Taylor, The Food Problem,
Macmillan, New York, 1918; Raymond Pearl, The Nation’s Food, Philadelphia, Saunders,
1920.



већини људи. Једни сматрају да алкохол у почетку мало повећа моћ мишића,
али је затим смањи; други пак мисле да снага мишића опада одмах по
уношењу алкохола. Прилично је извесно да алкохол изазива низ илузија, што
му код уживалаца доноси репутацију стимулативног средства. Он заправо
производи илузију загревања тела захваљујући парализи вазомоторних
центара и приливу крви у кожу. Температура коже заиста расте, али науштрб
укупне унутрашње температуре тела која пропорционално опада. Поред тога,
алкохол ствара илузију веће снаге која се приписује парализи инхибиторних
центара покретљивости и, на крају, илузију веће брзине захваљујући
поремећају формирања представа који је резултат парализе система
психичког кочења.312 Експерименти холандског научника г. Шефлера
показали су да једна иста доза алкохола може имати различита дејства:
подстицајно, ако се човек врати послу одмах после конзумације, а
умртвљујуће ако то учини пола сата касније.313 Разлог је то што дејство
алкохола брзо попушта: тренутни надражај не само што не траје дуго (ретко
дуже од тридесет минута) већ представља чист губитак јер не поништава
супротно дејство које наступа касније и чак повлачи интоксикацију ткива.
Белгијски научници Де Бук и З. Гинзбург сматрају да интензивнија алкохолна
интоксикација и деградација поништавају стимулативно дејство алкохола и
да онда чак и мале дозе изазивају приметну потиштеност.314

За рад који изискује брзину, пажњу и знатан ментални напор треба
прибећи шећеру. Међутим, неки амерички научници, међу осталима Етвотер
и његови сарадници, тврдили су да у режиму исхране снажног човека алкохол
у облику вина и ракије може, без икаквих негативних последица, заменити
шећер, па чак и путер. У Француској то мишљење донекле дели г. Дикло. Али
он каже радницима: алкохол који узимате је просечна намирница и с тог
становишта би вам више вредела коцка шећера.315 Њему се, дакле, погрешно
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312 Види напомену г. Ж. Атанасијуа (J. Athanasiu) коју је у Академији наука представио г.
Шарл Рише (Charles Richet), на заседању од 15. марта 1920.

313 Наведено у Ch. Féré, Travail et plaisir (нове експерименталне студије психомеханике),
Alcan, Paris, 1904, p. 302.

314 Види De Boek, Z. Günzburg, „De l’influence de l’alcool sur le muscle fatigué“, Bulletin de
la Soc. de Medecine mentale de Belgique, 1899, p. 307; види и Dr Albert H. Stehr, Alkohogenuss
und wirtschaftliche Arbeit, G. Fischer, Jena, 1905; и значајан рад: Louis Jacquet, L’alcool,
etude économique généralе, Masson, Paris, 1912. – A. Elster, „Der gegenwärtiger Stand der
Alkoholfrage“, Jahrbuch für Nationalökonomie, април 1910, p. 509-535 (са библиографијом
о том питању од 1903. до 1910).

315 Emile Duclaux, L’hygiène sociale, Alcan, Paris, 1902, p. 199.



приписује Етвотерова теорија.316 Међутим, недавна физиолошка истраживања
су показала да алкохол у ферментисаним пићима, добијен у познатим
условима, заиста представља намирницу која греје и да за време одмора, као
и за време мишићног рада, може да замени шећер и амилазу и да буде
безопасан.317

§ 3. Други „тоници“. – Мада сви хигијенисти сликају алкохол тамним
бојама, употреба алкохолних пића не јењава. То се може објаснити само
стварном потребом већине људи за подстицањем органа и подизањем
расположења. Том истом потребом се могу објаснити и употреба дувана, кафе
и чаја, да и не говоримо о опаснијим надражајним средствима као што су
опијум и кокаин. О тим такозваним тоницима све је већ речено. Проучавани
су ефекти надражајних средстава која делују на чула и наркотика, и доказано
је да њихово надражајно и пријатно дејство, као и у случају алкохола,
неизбежно прате умртвљеност и непријатност: они замарају утолико брже
уколико су брже изазвали стање надражености. Алкохол и дуван производе
идентичне ефекте. Ако се експеримент довољно продужи и ако се на
одговарајући начин варирају његови услови, ти ефекти ће се недвосмислено
показати.318

Oптимални принос оД раДничког раДа 199

316 То мишљење је, каже Шарл Фере, у Француској усвојио Дикло: Duclaux, Travail et Plaisir,
p. 308. – Шово је убедљиво побијао Етвотерову теорију и његови закључци заслужују
да буду сажето изложени: „Делимично замењивање шећера алкохолом у изодинамичкој
размери, у дневном следовању које се радном субјекту даје мало пре почетка рада,
повлачи следеће последице: 1. смањење апсолутне вредности мишићног рада; 2.
стагнирање или смањење издржљивости; 3. повећање енергетске потрошње у односу
на вредност обављеног рада. Укратко, јасно се показује да су резултати замењивања у
сваком погледу неповољни.“  – A. Chauveau, „La production du travail musculaire utilise-
t-elle comme potentiel énergétique l’alcool substitué à une partie de la ration
alimentaire?“, C. R de l’Acad. des Sciences, 1901, p. 65. – Види и ibid., p. 110.

317 Етвотер, А. Готје, Бенедикт, Шово и Е. Морел слажу се да би овако требало утврдити те
услове: а) не прећи један грам дневно по килограму телесне тежине; б) узети га у
раствору од највише 10% (обична вина, пиво, вино од јабука); в) узети ту количину из
неколико пута; г) узети је уз оброк, никако на празан стомак; д) ако се узима између
оброка, јачина не сме да пређе 5%; ђ) по могућности, узимати само вински алкохол
или бар избегавати оне најшкодљивије као што су пропил, бутил (меласа од репе) и
амил алкохол. – Dr E. Maurel, Traité de l’alimentation et de nutrition, t. III, p. 644, Doin,
Paris, 1909. Модерне теорије углавном потврђују та гледишта. Види Dodge, Benedict,
On the Psychological Effects of Alcohol, Carnegie Instit. Publications, no 232, 1915; Walter
R. Miles, Effects of Alcohol on Psycho-Physiological Functions, Carnegie Instit. Publications,
no 266, 1918; Th. Oliver, „Alcohol in relation to Industry“ u Journ. of State Med., јун 1922.

318 Међу радовима у којима се описују дејства надражајних средстава задржаћемо се само
на онима који се односе на утицај тих средстава на рад радника. Види посебно: Ch.
Féré, op. cit., p. 321. и даље; Ch. Féré, „Influence de l’alcool et du tabac sur le travail“,
Archives de neurologie, 2e série, t. XII, 1901, p. 72; – Dr René  Martial, Hygiène individuelle



Пушење је заједничка навика скоро свих радника. Дуван их, кажу они,
опушта и освежава. Али дуван лоше делује на чула укуса и мириса. С дуге
стране, он производи врло краткотрајно узбуђење, које је израженије кад је
човек уморан. „Краткотрајност надражаја“, каже Фере, „изазива потребу за
понављањем и стварање навике, чије задовољавање тренутно изазива
дефицит енергије, да и не помињемо могућност интоксикације.“319

Што се тиче кафе, то је скромна намирница и истовремено надражајно
средство. Сто грама пржене кафе садржи укупно око 100 калорија: 12
калорија долази од албумина, 45 од масти и 45 од амидона; треба додати и
четири грама минералних соли. У малим количинама, кофеин штеди албумин.
Чини се да он потпомаже оксидацију и помаже да материје које су настале
разградњом албумина буду излучене кроз уреу. Његова надражајна својства
су још извеснија. Кафа најпре постиже дејство својим мирисом, а затим и
апсорпцијом кофеина. Кофеин изазива једнаку општу надраженост и када се
унесе у поткожно ткиво као и кад прође кроз желудац. У обичној потрошњи
дејство његовог укуса се повећава „надражајним дејством шећера и течности,
као и углавном вруће воде, која му служи као носилац“.320

Поуздано се зна да свакодневна употреба кафе, чаја и других надра -
жајних средстава води у зависност од њих и да, с друге стране, њихова
стимулативна моћ опада и на крају сасвим нестаје док се њихова шкодљивост
повећава. Дакле, ако човек жели да се њима послужи у изванредним
околностима кад му је потребно охрабрење, не би смео да створи навику. То
је закључак свих хигијениста кад је реч о радницима и осталима. Тачно је да
неки појединци осећају да се њихове способности потпуно испољавају само
под утицајем посебних чулних надражаја, на пример песници и они којима
је с времена на време потребно да подстакну своју имагинацију, али
мануелни радници који обављају једноставне, увек исте операције немају
потребу за тим. Ако прибегавају надражајним средствима, само стичу навику,
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du travailleur, Paris, 1908; – A. Hoch, E. Kraepelin, „Über die Wirkung der Theebestandsteile
auф köperliche und geistige Arbeit“, Psychologische Arbeiten, 1895, t. I, p. 378; – Dr
Windscheid,  „Über Berufsnervosität, ihre Einstehung und Verhütung“, Soziale Medezin und
Hygiene, септембар 1909. Корисно је консултовати историјски рад: G. L. Apperson, The
social history of smoking, M. Secker, London, 1914.

319 Ch. Féré, Travail et plaisir, p. 321.
320 Види Ch. Féré, op. cit., p. 311. – „Кад се већ користе надражујућа средства, боље је да то

буду кафа или чај, а не алкохол. Та ароматична пића, посебно кад им се дода шећер,
олакшавају функционисање људске машине и спречавају њену слабост; али и њихова
злоупотреба је опасна.“ 



а у замену не добијају никакву предност већ најчешће чист губитак. Та
средства су почела да се користе зато што су услови рада били веома лоши и
очекујемо да ће њихова употреба опадати у мери у којој рад буде постајао
лакши и мање једноличан.

Ипак, тешко би било рећи да човек који ради може сасвим да се одрекне
надражајних средстава. Ако немамо навику да прибегавамо некој посебној
намирници или окрепљујућем средству, понекад осећамо потребу да
доживимо подстицајно дејство, безболни ударац бичем, умерени надражај у
једном органу или целом телу, у мишићима или вољи да бисмо отерали
досаду и да бисмо се охрабрили. Свако од нас задаје себи те ударце бичем у
складу са својом природом, навикама и индивидуалним потребама. Има људи
који изванредно вешто управљају својим телом и духом и извлаче корист из
сваке промене која се понуди њиховим чулима. У том погледу индивидуалне
варијације су бескрајне. Неког освежава пријатна боја, одређена музика, неког
пак мирис, итд., итд. Др Тулуз сматра да је навика одлична замена за сва
надражајна средства. По његовом мишљењу сва вештачка средства која
подстичу на рад „вреде само ако се увек користе у тачно одређено време“.
Дакле, делује само редовност јер „не постоји други подстицај на рад осим
самог рада“.321

§ 4. Општа хигијена умора. – Поред стварних и палијативних средстава
против умора која смо управо испитали, постоје неки општи услови који могу
заштитити тело радника од прекомерног умора и омогућити му да се брани
од исцрпљености. Треба поштовати три правила: 1. не треба да започињемо
рад ако нисмо здрави, ако сви органи нису способни да трпе интоксикацију
и постепено је елиминишу, у ходу; 2. мора постојати могућност да упослимо
друге мишиће и друге органе како би се уморни мишићи и органи одморили;
3. на крају, мора се водити рачуна о индивидуалним физиолошким разликама,
то јест треба омогућити сваком раднику да обнавља своје снаге током рада у
складу са својим посебним ритмом. То су три главна услова хигијене умора.
Њих се придржавају све здравствене установе за опоравак болесника;
интелектуалци, уметници и слободне занатлије их остварују самостално, а
почели су да се уводе и у рад индустријских радника; у најмању руку, сви
физиолози захтевају њихово увођење у фабрике.322
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321 Dr Toulouse, Les Leçons de la vie, Libr. universelle, Paris, 1906, pp. 91-92.
322 Види E. L. Scott, „The Present Satus of Our Knowledge of Fatigue“, Public Health Report, no 465,

Washington, 26. aприл 1918. – R. A. Speath, „The Problem of Fatigue“, Journal of Industriaл
Hygiene, мај 1919,  pp. 22-53; – A. D. Waller, „Mensuration du rendement mécanique“, Bull. de
l’Academie Royal de médecine de Belgique, септембар 1919,  pp. 22-53.
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1. Ко није био запањен изгледом радника који иду на посао? Посматрали
смо докере из Авра у шест сати ујутру: ти људи тек треба да започну радни
дан а изгледају као да су га завршили. Личе на уморне ратнике који из ровова
прелазе у зону за одмор, корак им је тежак, поглед угашен, леђа повијена.
Крећу се заједно, неравномерним кораком, ћутљиви, скоро поспани. Наравно,
не треба ништа закључивати само на основу изгледа; ти снажни физички
радници личе на тешке коње чија је радна моћ огромна, али имамо утисак да
их смртно умара сама њихова тежина. Посматрали смо и раднике који одлазе
на посао у париске фабрике. Они се међу собом разликују по грађи, по начину
живота и тежини посла који раде. Лако је разликовати одморне и расположене
људе од полуодморних: ови други ће наставити да се замарају пре него што
обнове своје снаге квалитетном исхраном и потпуним одмором. Рад
недовољно одморног човека једнак је прекомерној активности, ако не и гори.
Радник који започне рад с траговима умора у свом организму личи на
болесника или реконвалесцента који се враћа својим уобичајеним
активностима пре него што се потпуно опоравио. У таквим случајевима врло
често поново наступа слабост, било да је реч о радницама које су се недавно
породиле или о радницима који су тек напустили болнички кревет.

Једно веома озбиљно питање досад нисмо ни поменули: раднице које
раде за време или непосредно после менструације. То је врло често
најважнији разлог њихове инфериорности у односу на мушкарце. У том
критичном периоду било би најбоље оставити их на миру, колико год је
могуће. Њихов принос би био много бољи кад би могле да се одморе два-три
дана током сваког месеца и спорије би се исцрпљивале. Надзорнику фабрике
могао би се поверити задатак да о томе води рачуна и да у тим данима
радницама даје мање напорне послове или чак да их потпуно ослободи рада.

2. Модерна педагогија заокупљена је настојањем да научи децу да се
служе обема рукама, а не само десном. Таква обука има за циљ да коригује
претерану превласт једне руке. Доказано је да постоји природна асиметрија,
али она се у великој мери појачава вежбањем само једне стране тела. То
претеривање има лоше последице које се могу упоредити с кратковидошћу
или слабошћу мишића код интелектуалаца. Вежбање само десне стране није
добро ни у гимнастици, ни у играма и физичким пословима, па чак ни у
писању и цртању. Ако радници од малих ногу уче да се служе обема рукама,
биће у предности у свакодневном раду, да не помињемо могућност
ампутације једне руке. Моћи ће да одмарају једну руку док раде другом.323

323 О таквој обуци и о накнадној обуци осакаћених, види dr J. Ioteyko, La science du travail,
pp. 160 ff, 177 ff, Alcan, Paris, 1917.



Исто тако, можемо раднику дати две врсте задатака: једне који се
обављају седећи и друге који захтевају стајање. Неке машине којима се
управља руком могле би бити опремљене и посебним додатком за ножно
покретање. Наизменично смењивање руке и ноге имало би најбоље могуће
последице са становишта мишићног умора.

3. Један од најозбиљнијих приговора који би се могао изнети против
Тејлоровог система с физиолошког становишта јесте то што свим радницима
прописује исти ритам покрета. Тејлор није узео у обзир чињеницу да људи
нису једнако подложни умору и да свако има посебан начин обнављања.
Физиолози су утврдили да међу појединцима постоје значајне разлике у
мишићној снази, интелектуалним способностима, осетљивости чула и
степену емотивности, али и неслућене разлике у ономе што један исти
појединац може поднети у разним тренуцима: некад без тешкоћа обави
одређени задатак а некад тај исти задатак изазове телесну или церебралну
исцрпљеност. Лагранж ту појаву назива „хиперсензибилност организма“ и
„подложност умору“.324 Један радник се брзо умара, али после одмора од
неколико секунди може да настави рад истим темпом; други може да ради
цео дан не осетивши умор, али вече дочека веома исцрпљен. Та двојица не
могу бити подвргнути истом ритму производње без озбиљних последица по
њихово здравље и општи принос од њиховог рада. Организација која не води
рачуна о тим индивидуалним разликама може присиљавати људе,
подвргавати их строгој и униформној дисциплини, али неће успети да из
сваког радника извуче његов најбољи принос, истовремено најпродуктивнији
и најекономичнији како за радника тако и за послодавца.

Зато радници морају имати слободу да изаберу свој начин обнављања
мишића и мозга. Док један има потребу да стоји или да се шета, други радије
седи ослоњен на лактове или леђа. Трећи се „одмара“ радећи у опуштеном
положају. Знамо, на пример, да се ученици одмарају гледајући нетремично
наставника и правећи се да га пажљиво слушају: чак и ако запамте оно што
су чули, убрзо ће заборавити. Радници који су плаћени на комад и
канцеларијски службеници имитирају своје надређене кад год могу. Научно
смањење умора извесно ће бити рационалније.

3. Како спречити умор

Ако је добро открити средство против умора, још боље је избећи
некорисно замарање и заштитити тело од токсичних последица рада.

Oптимални принос оД раДничког раДа 203

324 Dr F. Lagrange, La fatigue et le repos, Alcan, Paris, 1912, pp. 59-60.



Експерименти разних комисија за проучавање индустријског умора
спровођени током рата показали су да је могуће повећати производњу без
штете по здравље радника и избећи прекомерно замарање без смањења
приноса. Да би се то постигло, треба обратити пажњу на детаље извођења
рада, на одмор у току рада, недељни одмор и опште благостање радника.
Британски Национални одбор за хигијену утврдио је да превенција умора као
нужан услов здравља почива на: 1. промишљеном посматрању приноса; 2.
редовном посматрању здравственог стања и изгубљеног времена; 3. брзом
прилагођавању сати и услова рада физиолошким потребама; 4. предузимању
мера које олакшавају исхрану, одмор и рекреацију радника.325 – Већ смо
размотрили више тих чинилаца радничког благостања (посматрање приноса,
обезбеђивање исхране), а у следећим поглављима ћемо испитати остале
(прилагођавање радних сати и услова рада физиолошким потребама,
организација одмора и рекреације). Овде ћемо скицирати предложена или
коришћена средства за спречавање претераног умора и елиминисање
некорисног замарања.

Да бисмо сазнали у ком тренутку умор постаје претеран и који умор се
може елиминисати као некористан, морамо познавати узроке замарања током
рада. По Ф. Б. Гилбрету професионални умор изазивају три чиниоца: а) рад
који није праћен одговарајућим паузама; б) непотребан рад, неудобан
положај, окружење које изазива умор; в) сама производња. Два од три узрока
могу се, дакле, отклонити ако желимо да добијемо максимални принос или
принос који смо назвали оптималним уз најмање могуће замарање. Да бисмо
то појаснили разложићемо два узрока на која указује Гилбрет и предложити
мере за превенцију умора: 1. извршити селекцију радника у складу с њиховом
анатомском грађом и физиолошким способностима да обављају одређени рад
– наћи за сваки посао, као што каже Минстерберг, the best possible man;
открити стандардне положаје, стандардна оптерећења и стандардни алат
за сваки низ операција; помоћу хронометра, у складу са способношћу датог
радника коју смо утврдили тестовима, одстранити све непотребне покрете;
4. уметнути у рад известан број пауза које омогућују делимично обнављање
снага према посебном ритму сваког радника. Чини се да су у ове четири тачке
садржане суштинске реформе које изискује рационално коришћење људског
фактора у производњи, барем кад је реч о смањивању замарања.326
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325 Види резиме његовог „општег извештаја“ у Revue générale des sciences, 15-30. август 1918.
Види и Bull. des usines de guerre, трећа година, no 22, p. 175.

326 Међу најновијим радовима види два тома која је издао Institut Lannelongue d’hygiène
sociale (15, rue Gay-Lussac) о приносу неквалификоване радне снаге и о
професионалном умору: 1. Frois, B. Caubet, L. Lapicque; 2. Frois, H. Magne, Alcan, Paris,
1921. Види и горе наведене радове. 



§ 1. Физиолошка селекција радника. – Проучавање положаја тела и
капацитета појединца за одређено занимање једна је од пракси које најбоље
карактеришу модерне методе организације. У старој индустрији захтевала се
само једна особина: физичка снага и издржљивост, то јест отпорност на умор.
Постепено увођење поделе рада трансформише велики број послова у
ограничени низ покрета. Ипак, не смемо закључити да сви специјализовани
радници морају имати снагу и менталитет теглеће марве. У мери у којој се
развија индустријска техника, радник не само што мора да поседује све шира
посебна и општа знања већ мора и да одговара све прецизнијем физиолошком
и психичком типу да би био кадар да обавља одређени посао с најмањим
утрошком мишића и нерава. Управа сваког предузећа мора, дакле, да се
позабави проучавањем индивидуалности радника да би открила оне људе
који су способни да обављају разне стандардизоване послове у најбољим
условима. Неке особе као да су рођене за неке послове, раде их као да се
играју, док друге морају да утроше много енергије за врло скромне резултате.
„Позната је чињеница“, каже г. Гант, „да нас рад који нас интересује и који
без напора задржава нашу пажњу замара много мање од рада на који смо
присиљени.“327 Додуше, истинска селекција је могућа само у младости кад
се уобличава професионална вокација радника. Али то не искључује
могућност да предузетници обаве макар овлашно испитивање како би
открили психичку надмоћ неких појединаца, нервну снагу, спретност и
брзину других, као што сада при запошљавању процењују отпорност на
оптерећење и дубину даха.

Физиолози су већ обављали таква истраживања. Они су разврстали људе
према производним способностима и послове према психичким и физичким
особинама које изискују. На пример, ковач мора имати снажне мишиће док
дувач стакла мора имати велики капацитет плућа. Неки посао изискује добар
вид, други отпорно срце или брзину покрета, покретљивост прстију, добро
подношење хладноће или врућине итд. Све досадашње класификације су
врло уопштене и не дају спецификације које изискује сваки посао.
Физиолошке расправе се задовољавају сажетим запажањима без много
појединости. Тек опсежно и подробно проучавање сваког посла дало би
прецизне спискове особина које омогућују рационалан рад у одређеној
професији.328
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327 H. L. Gantt, „Training the workmen in habits of industry and cooperation“, студија
прочитана у American Soc. of Mech. Engin., у децембру 1908.

328 Види E. Gley (collab. M. Duval), Traité elementaire de physiologie, 1909 (треће издање); Ch.
Richet, La sélection humaine, Alcan, Paris, 1919.



Г. Ж. Амар дели нормалне особе у четири основна типа: а) дигестивни
тип, који много једе и ради полако, али дуго; б) мишићни тип, који има велику
снагу, али није у стању да издржи дуготрајан напор; в) дисајни тип, који има
истурен грудни кош и широка рамена (способан за велики и, посебно,
дуготрајан напор); г) и на крају нервни тип, који је врло покретљив и има брз
старт (обично економичан и продуктиван). Поред тога, г. Амар је проучио
велики број професија и прецизирао особине које морају поседовати радници
да би их обављали уз најмање могуће замарање.329 Поред већ поменутих
предности, физиолошко разврставање радника је врло корисно за општу
организацију фабрике. Таква класификација омогућује да се за одређену
врсту рада користе људи из исте категорије тако да штампана упутства што
мање варирају од особе до особе.330

§ 2. Стандардни положаји, оптерећења и алати. – При обради метала
турпијањем, коју је проучавао г. Амар да би касније подробно описао 30
експеримената, радникова биста је била сагнута над радном површином под
углом од 20 степени. У два наредна експеримента тело је било право и
опуштено. При ритму од 70 покрета турпијом у минути утрошак енергије је
у просеку смањен за 4%; коефицијент корисности се повећао са 2% на 3%,
али се корисни напор смањио за 3,5% своје вредности. „У сваком случају“,
закључује г. Амар, „радни учинак се није смањио а остварен је еко -
номичније.“ Дакле, усправно и опуштено држање попрсја утиче на
правилност рада и доноси знатну уштеду енергије.331 Ово је само пример или
чак делимичан пример зашто треба водити рачуна не само о положају попрсја
већ и о положају ногу, о углу под којим су испружене руке, периодичној
осцилацији која прати кретање напред-назад, о растојању од стеге, о ритму
узастопних покрета, итд. – Г. Амар је изнео слична запажања и о раду радника
на порталној дизалици у каменолому, раду с витлом или мотовилом, о
вертикалној вучи помоћу ужади, о руковању чекићем, тестером, итд. Његова
студија о обради метала турпијом садржи чак педесет случајева. 

Најпотпунија истраживања о посебним занимањима вероватно су она
која је обавио Ф. Б. Гилбрет о грађевинским пословима, раду обућара, итд.
Основна правила која је он утврдио (правила 4 и 6) односе се на подизање
скеле и на одлагање материјала на такав начин да радник никад не мора да
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329 Jules Amar, Le moteur humain, pp. 518-602, Dunod et Pinat, Paris, 1914; – L’organisation
physiologique du travail, Dunod et Pinat, Paris, 1917. – „Le psychogramme et ces
applications“, Comptes-rendus de l’Académ. des Sc., t. 166, p. 916 ff, 3. јун 1918. – Види и V.
Cambon, L’industrie organisée, Payot, Paris, 1920, pp. 109-110. 

330 F. B. Gilbreth, Etude des mouvements, p. 22, превод на француски.
331 Види J. Amar, Le moteur humain, p. 573.



се сагиње да би их узео или поставио где треба. Тако он не мора да покрене
готово целу телесну масу да би подигао једну циглу од два килограма. Поред
тога (правило 10), стопала зидара треба да стоје тако да се премештање
цигала одвија брзо, уз веома мале осцилације тела. Ако радник не зна сам да
пронађе најпогоднији положај за свој посао, његов инструктор, надзорник
или инжењер ће му то показати, као што смо већ рекли.332

У Француској су економичан положај радника проучавали г. Ембер и г.
Лаи, двојица угледних физиолога. Г Лаи је анализирао рад с лопатом,
кубикашким колицима, а г. Лаи рад дактилографа и покрете митраљезаца. Г.
Марсел Фроа подарио нам је значајну студију о паковању барута и о
закивању.333

У Белгији су се сличним истраживањима бавили Институт Солве, на
Универзитету рада у Шарлроау (на чијем је челу г. Омер Буис), и госпође
Јотеико и Стефановска.334

Поред аутора које смо поменули на почетку овог поглавља, у Немачкој
су вредни помена радови Е. Вебера и Арнолда Диринга.335

Пошто смо открили стандардни положај, треба да утврдимо оптимални
терет, тј. тежину једног или више предмета које радник може да подигне,
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332 Тејлор говори о томе како је радницима ставио на располагање „дебеле јастучиће за
учвршћивање лактова, колена и кукова“. Многи су се ругали тој опреми, али она је била
корисна: радници су радили боље него икад и њихов рад је коштао само 11 долара
уместо 62. – Direction des ateliers.

333 M. Frois, „Les botteleuses de poudre au Ripault“, 1919; „Etude physiologique du travail de
rivetage“, Physiologie du travail, série 2, L’institut Lannelongue, Alcan, paris, 1921, pp. 18-
48.  Посебно су занимљива његова објашњења која се тичу алата и наизменичних
предаха. – Види студије г. Ембера: A. Imbert, „Mode de fonctionnement économique de
l’organisme“, collection Scientia, Paris, 1902; – „L’étude scientific expérimental du travail
professionnel“, Année psychologique, 1907, vol. XIII, p. 245-249; – „Le surmenage par suite
du travail professionnel au XIVe Congrès international d’hygiène et de démographie
(Berlin, 1907)“, ibidem, 1908, vol XIV. Види и његово поглавље о професионалном умору
у:  Bouchard, Roger, Nouveau traité de Pathologie générale, Masson, 1912, t. I, p. 757 ff. – J.
M. Lahy, „Etude expérimental de l’adaptation psycho-physiol. aux actes volontaires brefs
et intenses“, Journal de psychologie, 1913, pp. 220-236; – „Les conditions psycho-
physiologique de l’aptitude au travail dactylographique“, Journal de physiologie, 5. јул, 1913.

334 Omer Buyse, „Le problème psycho-physique de l’apprenissage“, Revue psychologique,
Bruxelles, 1910, vol. III, pp. 337-399: J. Ioteyko, La science du travail et son organisation,
Alcan, Paris, 1917, pp. 19-69; La fatigue, Flammarion, 1920, pp. 242-243.

335 Чланци Е. Вебера о оптималним радним условима: E. Weber у Archiv für Hygiene, 1918, t.
87, nos 5, 6; – Arnold Durig, „Die Ermühdung“, Hölder, Wien, 1918, извештај на Трећем
међународном конгресу о професионалним обољењима. За друге земље види горе
наведену општу библиографију о умору. 



пренесе и спусти уз најмање могуће замарање. Знамо да се Тејлор увек трудио
да установи стандардни терет (40 кг за ношење одливака, 10,250 кг за истовар
лопатом). Он је тражио специјалне контејнере за прописану тежину и
прецизирао је начин на који треба поставити предмете тако да радник увек
узме приближно сличну количину. Реч је о томе да се открије терет који није
тако велики да изазове прекомеран умор, али ни тако мали да изискује много
празног хода. Поред тога, терет треба да буде такав да омогући оптималну
брзину. Теоријска истраживања А. Шовоа о томе резултирала су универзално
применљивим формулама, међу осталима и формулом динамичке контрак -
ције.336 Недавни експерименти у којима је коришћен ергограф потврдили су
овај принцип: кад радник ради ритмом од 30 потеза у минути с теретом од 1
кг, он обавља рад од 2,24 килограм-метра; терету од 2 кг одговара рад од 2,66
кгм; терету од 4 кг рад од 1,90 кгм; терету од 8 кг рад од 1,07 кгм. Видимо да
је оптимални терет 2 кг. Ту демонстрацију су извели Италијани А. Мађора и
Тревес. Али немачки физиолог А. Фик је већ 1891. године показао да је
смањење терета услов већег дневног рада.337 Наравно, замарање једнако
зависи и од брзине и учесталости покрета, као и од дужине пауза. Уштеда ће
бити иста ако не смањимо терет али успоримо ритам контракција, под
условом да допустимо интервале који нису ни одвећ кратки, недовољни за
делимично обнављање мишића, ни одвећ дуги како се не би изгубила корисна
уходаност. Неопходно је и смањити празан ход колико год је то могуће.

Треће питање, веома важно с чисто практичног становишта, јесте алат.
Видели смо које место има алат у општој организацији рада. Учинак сваког
човека у знатној мери је одређен квалитетом његовог алата: тежином, мање
или више подесним обликом, углом под којим се с њим ради, отпорношћу,
чврстином, прецизношћу. Добар алат је раднику трећа рука. Кад се све то
има у виду, није необично што је Тејлор посветио 26 година проучавању алата
за обраду метала одвајањем честица и што је међу 12 варијабли тог поступка
утврдио више правила која се односе на квалитет алата (дебљина резања,
еластичност резног клина, резни профил, притисак опиљака на алат). Гилбрет
је пак прецизирао тежине, запремине и облик грађевинског алата (чекић од
1,8 кг за разбијање, од 1,95 кг за бушење рупа, лопата од 9,75 кг за мешање
материјала; мистрија за постављање шупље опеке; мања мистрија за
постављање обичне цигле). Он прецизира и каква колица треба користити за
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336 Види један доказ Шовоове формуле у: Comptes-rendus de l’Academie des sciences, 1902, t.
134, p. 1266;  J. Amar, Le moteur humain, pp. 219-230.

337 „То сазнање има велик практични значај“, пише г. Амар, „наиме, да увек треба радити
испод границе напора, која је увек постављена на максимални рад.“ – J. Amar, Le facteur
humaine, pp. 232-234. – Види и значајну Тревесову студију о физиологији рада у: Celli е
Tamburini, „Trattato di medicina sociale“, Milano, 1912.



пренос опеке (умор радника који превезе 216 цигала колицима с два точка
једнак је умору радника који превезе 60 цигала колицима с једним точком),
постављање ужади за подизање малтера и разних материјала итд. Проучавање
алата, макар само са становишта замарања радника, има, дакле, огроман
значај. Радници воле да поседују алат који користе – и чак га сами купују да
се од њега не би раздвајали сваки пут кад пређу у другу фабрику – мање због
тога што желе да повећају учинак или зараду, а више зато да би смањили
замарање.

§ 3. Елиминисање некорисних покрета. – После механичких
променљивих, чији је утицај спољашњи и посредан, морамо размотрити и
физиолошке променљиве, које су можда још значајније. Иако припада
физиолошком домену, положај тела радника уврстили смо у прве зато што
он, у извесном смислу, спада у статику рада попут положаја радне површине,
размештаја материјала и облика алата.338 С друге стране, чини нам се да
кретање удова, покрети, мање или више прецизни, мање или више брзи,
директни или заобилазни, корисни или сувишни, као и тражење стандардних
покрета за одређену операцију, спадају у домен физиолошких варијабли.
Њихов непосредни циљ је да смање замарање радника утврђивањем броја
корисних покрета. Ти покрети убрзо постају аутоматски и изазивају најмање
могуће мишићно трошење. На некористан, неспретан и неискусан рад у
просеку се утроши трећина расположиве људске енергије. Ако извршимо
анализу покрета, разврстамо их по степену корисности и одредимо њихову
брзину и редослед, успећемо да уштедимо велики део, ако не и сву
протраћену снагу.339

Кад желимо да уклонимо непотребне покрете, морамо то учинити из
перспективе замарања и разумног коришћења људских снага, а не из угла
актуелне индустријске производње; треба разматрати реалне органске
капацитете људи, а не интерес предузетника да искористе сваки минут својих
радника. Ф. В. Тејлор је грешио кад се бавио само радним операцијама и
људима који су му били под руком не марећи за опште физиолошке
могућности. Он је, заправо, тражио најпотпуније искоришћавање радника, а
не најбоље услове за њихов учинак. Зар није сам дефинисао своју методу као
„примену рационалних поступака помоћу којих ће човек, при једнаком
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338 Г. Амар сматра физиолошким најразличитије променљиве: „Склоности својствене
раднику, његова висина, његова снага, степен образовања у најпотпунијем смислу те
речи.“ Схватићемо тај термин у његовом ужем смислу, као супротност механичким
променљивима. Cf. J. Amar, Le moteur humain, p. 511.

339 Cf. J. Amar, Le moteur humain, p. 573.



замарању, обавити највећу могућу количину рада“. Њему је, дакле, пре свега
важно повећање производње, а не смањење замарања. Али како је од сваког
радника ког је запослио захтевао највећу количину рада за коју је овај био
способан, није необично што је његов систем свугде повећао умор радника,
не зато што нису били елиминисани некорисни покрети већ зато што су
корисни покрети прекомерно убрзани, мада радницима није дата прилика да
се довољно одморе од додатног умора: зато је Тејлор повећао укупно
замарање иако је елиминисао некорисно замарање. Он је омогућио снажним
и вештим радницима да зараде веће наднице, али смо сигурни да ниједан
радник не би пристао да целог живота обавља прописане, нужне и корисне
покрете: они који се прецизно држе прописаних поступака желе да што пре
напредују до места надзорника. У томе успева мали број радника а други
падају као жртве претераног умора ако нису били довољно мудри да на време
напусте претерано тејлоризовану фабрику.

Елиминисање некорисних покрета је универзална механичка и
физиолошка појава и подразумева најдиректнију примену начела најмањег
напора. Човек се увек руководи тим принципом у свом сталном настојању да
утроши што мање сопствене животне снаге. Ми заправо само продужавамо
несвесну и инстинктивну активност свог организма, који се покорава закону
штедње снага. Али тај резултат се постиже мање или више ефикасно, у
зависности од тога да ли емпиријски тражимо најкраћи пут или се ослањамо
на сопствена сазнања или знања стручњака. Да би рационална економија
покрета била успешна, морају се остварити два услова која се међусобно
допуњавају: 1. навика стечена многим покушајима, која омогућује раднику
да махинално изводи покрете уз минималан физички утрошак; 2. одржавање
пажње, нужно за откривање покрета који се могу смањити или потпуно
уклонити и за уочавање најекономичније праксе. 

Испитајмо та два комплементарна услова. Навика је само крајњи
резултат пажљивог истраживања оних покрета које треба променити или
одбацити: што је пажња живља, то се брже навикавамо на брзе и готово
аутоматске покрете; ако је пажња заморена, покрети постају хаотични, све је
више неспретних покрета, тело се савија више него што је потребно, прсти
се коче или се непотребно крећу, утрошак је несразмеран добијеном учинку.
А суштинска улога навике је управо то да психички напор сведе на најмању
меру и да замени активну пажњу, која је неопходна у периоду стицања
навике и у тренуцима замора мишића, кад они нервним напором морају бити
позвани да наставе контракције. Током нормалног рада није потребна
повећана пажња. Али не треба закључити да је она сувишна свим радницима
који нису почетници у неком занимању и чији мишићи нису толико
исцрпљени да им је неопходна ментална интервенција. Модерна индустрија
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се свакодневно усавршава, што од пословођа и радника захтева да стално
буду у току и одржавају будну пажњу. Поред тога, некорисни покрети никад
нису потпуно елиминисани и увек треба трагати за недостацима. Најзад,
сваки радник има много старих рутинских навика против којих мора да се
бори како би их заменио другим, економичнијим навикама. Дакле, навика
чини рад лакшим јер омогућује опуштање пажње, али пажња мења навике и
обнавља их, укратко, чини рад рационалнијим.

Ако није могуће потпуно елиминисати губитак изазван некорисним
покретима, број таквих покрета се може смањити вежбањем и паметним
коришћењем енергије. Обука, вежба и техничка упутства служе том циљу.
Искусни радници и војници се умарају мање од почетника на послу и у војсци
зато што знају да избегну непотребно замарање, контролишу своју снагу и
користе сваку прилику која им се пружа да надокнаде претходни утрошак и
предупреде претерано замарање.340

§ 4. Паузе током радног времена. – Смењивање рада и одмора је четврто
средство за превенцију замарања. У модерној организацији производње
предаси током радног времена имају све важнију улогу. Не чекајући крај
радног дана и потпуни одмор, свим радницима се допушта, па чак и
прописује, предах у одређеним интервалима који могу бити различити, у
зависности од индивидуалног ритма обнављања енергије. Сматрамо да је та
пракса кључна реформа која ће револуционисати индустријску производњу
и вратити раду све добре особине којих су га лишиле усавршене машине и
механизација покрета. У целини гледано, питање пауза превазилази домен
умора у ужем смислу и најављује следеће поглавље. Овде га помињемо само
да бисмо се подсетили и да бисмо довршили списак средстава за превенцију
умора. С њим ћемо се поново срести кад будемо говорили о елементима
хигијенских радних услова и пријатног рада.
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340 О формули корисног и изгубљеног рада, види: A. Liesse, Le travail, Paris, 1899, p. 26, 27,
28.



ОСМО ПОГЛАВЉЕ

ХИГИЈЕНСКИ РАДНИ УСЛОВИ И
ПРИЈАТАН РАД

Данас није потребно доказивати да постоји известан број техничких,
физиолошких и психолошких услова који омогућују да се индустријски рад
обавља лакше, с мање муке и непријатности, па чак и да буде праћен
извесним задовољством. Сви ти услови имају за циљ да задовоље животне
потребе човека и да га поставе у најповољнију атмосферу за максимално
ослобађање његове производне енергије. Било да је мануелан, интелектуалан
или мешовит, сам по себи рад нема никаквих штетних дејстава на човекове
физичке и менталне способности. Није тачно да мануелни рад изазива
атрофију интелигенције ни да је интелектуални рад погубан за тело –
наравно, под условом да се те две врсте рада обављају у условима који не
угрожавају човеково здравље. Али ако се рад, бар онај индустријски, готово
увек обавља под притиском потреба и ако производи више бола него
задовољства, то увек треба приписати условима у којима се обавља. Сам по
себи, рад је једна од основних потреба човековог друштвеног живота. У
извесној мери он је и потреба индивидуалне, чисто биолошке егзистенције.

1. Хигијена фабрике

Ако насумице посетимо неколико фабрика, видећемо да су ретке оне које
су у целини наменски изграђене према плану. Разлог је то што се
предузетници не усуђују да направе општи план који премашује непосредна
предвиђања. Они граде за потребе тренутка; касније, како се послови шире,
додају крила, павиљоне, спратове. Грађење модерне фабрике повлачи велике
трошкове, а амортизација зграда и постројења је веома спора; уз то, сматра
се да принос више зависи од машине и радника, а мање од средине у којој се
рад обавља. Тако видимо да се модерне методе рада и најсавременије машине
уносе у импровизоване радионице и, као што се радило за време рата, у
свакојаке гараже, штале, наткривена дворишта, ходнике, подруме. Нездрава



места без икаквих хигијенских услова подсећају на потресне описе енглеских
фабрика крајем 18. и почетком 19. века, посебно у Енгелсовом делу о
радничкој класи.341 Те „велике, затворене фабрике“ Фуријеу изгледају као
„нешто блаже казнионице“ у којима се киње деца и прекомерним
једноличним радом уништава здравље“. А „полуропство“ је увећано
„опасношћу од стагнације и глади“.342 Фурије им посебно није праштао то
што су знатне масе радника проводиле већи део дана у тешкој атмосфери,
загађеној машинама и прашином, усред велике буке. Он је оштро приговарао
Сен Симону и Роберту Овену што су своју нову организацију замислили на
истим основама.343 Данас можемо рећи да су сва тројица били у праву: Сен
Симон и Овен зато што су схватили нужност колективних радионица с веома
израженом специјализацијом и интеграцијом; Фурије зато што је схватио
опасности које прете кад у просторијама пуним отрова ради много људи који
су већ исцрпљени све интензивнијим и смртно досадним радом. Капитализам
је већ остварио предвиђања првих, а нова организација мораће да прионе на
остваривање Фуријеовог пророчког сна. 

Од половине прошлог века постигнут је значајан напредак, како у градњи
тако и у посебним постројењима, колективној хигијени особља и индиви -
дуалној хигијени, у складу с физиолошком отпорношћу сваког радника и с
природом његовог посла.

§ 1. Положај и градња производних погона. – Модерна индустрија
показује све израженију склоност да гради радне објекте изван градова, у
предграђима, па и даље. Један разлог је општа хигијена, а други цена
земљишта за фабрике и радничка насеља. Држава се постарала да пропише
услове за градњу фабрика и дефинисала најмању прихватљиву површину,
јемство да су задовољени здравствено-хигијенски услови итд. Постоји и
брига да се заштити градско становништво од фабричких димова и
непријатних мириса, посебно кад је реч о неким врстама производње. Поред
општих прописа, постоје и други који се односе искључиво на радничко
особље фабрике и који нас овде посебно интересују.

Захваљујући проучавању градње из перспективе људског здравља, и
спољашњи и унутрашњи изглед модерних фабрика је друкчији. Не само што
су подигнуте на чистом, великом терену већ су често окружене дрвећем и
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341 F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig, 1948, pp. 192, 193, 194, 195.
342 Ch. Fourier, La fausse industrie, t. I, p. 59. – Le nouveau monde, p. 29.
343 Ch. Fourier, Piège et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon et Owen, t. VI, p. 47. Види и Le

nouveau monde.



зеленилом, па и огромним двориштем или парком. У том правцу ићи ће нова
настојања, али данас су фабрике које задовољавају те услове још веома ретке.
Известан број таквих фабрика постоји у Америци344 (посебно погони Хенрија
Форда у Детроиту и компанија Солве /Solvay/, компанија Лидс Нортроп
/Leeds Northrup/, компанија Истмен Кодак /Eastman Kodak/ у Рочестеру) и у
енглеским градовима-вртовима. Иако не испуњавају све хигијенске захтеве,
многе фабрике имају травњаке, павиљоне, фудбалске и тениске терене (у
Шатнеу, у департману Сене видели смо нову фабрику кабаница и кишних
мантила г. Ладија, која нуди све те рекреативне погодности). Кад се
производни погони налазе у природи, нема потребе за посебним смештајем
јер радници проводе слободно време у својим кућама или баштама које је
компанија изнајмила у близини. Готово сви железнички погони постављени
су дуж пруга или у близини главних станица. Грађење фабрика у шуми или
на селу има противнике – добронамерне, али и непопустљиве. Љубитељи
лепих предела су се побунили против „пустошења пејзажа“, као што су
протестовали против изградње брана на лепим водопадима (на пример
Нијагариним). У Француској је недавно основано „Друштво за заштиту
пејзажа“, чији је програм чување природних лепота и усклађивање, у општем
интересу, потреба индустрије, туризма и уметности.345

Градња у ужем смислу мора, пре свега, поштовати један општи принцип:
највеће могуће прилагођавање погона посебној врсти рада који ће се у њима
обављати. Овде се нећемо бавити чисто материјалним аспектима градње
(избор материјала, распоред просторија, итд.). То је обично брига
индустријалца и никог другог, и само индиректно се може тицати радника.
Чврстина и архитектонски квалитет градње могу, међутим, утицати на рад
радника, на њихово здравље, а тиме и на њихов капацитет за принос. У
ствари, важно је да зидови буду довољно отпорни како би издржали
подрхтавање машина у раду, да зграда буде и довољно чврста и довољно
еластична како би без оштећења истрпела потресе којима може бити
изложена за време производње, али и евентуална премештања; да просторије
имају вентилацију и да се брзо и добро греју; да прозори буду довољно
широки и високи како би кроз њих улазило довољно светлости; да под буде
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344 Види Ch. Cestre, La production industrielle, p. 110. Les usines et les habitations ouvrière aux
Etats-Unis, Leroux, 1922.

345 Да би ширило ту идеју, Друштво је приредило изложбу фабрика које не нерушавају
крајолик, која је отворена у новембру 1919. у Павиљону Марсан, у Лувру (Париз). На
изложби су приказане три категорије: фабрике које су већ изграђене; фабрике које тек
треба да буду изграђене или адаптиране; смештај фабричких радника, раднички
градови, баште и радови, између осталог њихово одржавање и одржавање окружења.



сачињен од материјала који омогућује лако померање терета; да постоји више
излаза како би особље могло брзо да напусти зграду у случају пожара; и,
најзад, да кров, врата и зидови буду довољно чврсти да би одолевали
временским непогодама и ветру и да се не би стварала промаја.346

Треба инсистирати на планском постављању прозора јер они имају
кључни значај како за осветљење у хали тако и за њено природно и вештачко
загревање. У модерним фабрикама, као и у стамбеним зградама, застак -
љивању се поклања велика пажња. Ако постоје кровни прозори, архитекти
препоручују рељефно стакло да би се избегла заслепљујућа светлост каква
пролази кроз глатку стаклену површину. Ти прозори морају бити широки
најмање један метар и горње окно мора бити монтирано тако да се може
отварати ради вентилације. Што се тиче бочних прозора, најбоље је да они
буду троделни. Горњи део се отвара на кип, а доња два су клизна. Рељефно
стакло се ставља свуда осим на доњи део да би се у погону добило пријатније
осветљење.347

Исти циљ – обезбедити најбоље и најправилније осветљење – постиже
се кровом у облику зуба тестере. Тим системом кровне конструкције (званим
тестерасти кров) избегава се, окретањем застакљеног дела ка северу, одвећ
жива игра сунчевих зрака и добија се дифузна и постојанија светлост. У
Француској се такви прозори најчешће срећу у Алзасу. Видели смо их код
браће Кола, у компанији за производњу чоколаде Карпантје (Carpentier), у
Клишију (Сена) и другде. Они су могући само у приземним фабрикама и
захтевају правовремено чишћење од снега и прашине. Дакле, зграде могу да
буду врло широке и ниске; лако се греју, све површине су добро осветљене и
проветравање је једноставно.348

§ 2. Унутрашње уређење фабрике. – Радницима је још важнија
унутрашњост фабрике. Они ту проводе велики, најважнији део дана јер се ту
одвија њихов производни рад: сви елементи потребни за производњу морају
бити постављени тако да раднику пружају највише погодности и удобности.

Добро вештачко осветљење мора да задовољи пет услова: а) да оном ком
је то потребно пружи довољно светлости и омогући добру видљивост; б) да
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346 О свим појединостима изградње види документовано дело једног америчког инжењера:
O. E. Perrigo, L’atelier moderne de construction mécanique, partie I, pp. 1-22, посебно 13, 14,
15, Dunod et Pinat, Paris, 1920.

347 O. E. Perrigo, L’atelier moderne, p. 42.
348 Види Paul Razous, Installation des ateliers et usines, Societé d’éditions techniques, Paris, 1907,

pp. 64-67; – O. E. Perrigo, op. cit., „L’éclairage“, pp. 95-105; Frank B. Gilbreth, Etude de
mouvements, pp. 53, 54, 55.



буде тако распоређено да очи не морају да мењају димензију зеница током
рада; в) да буде постојано; г) да не буде постављено у близини углачаних
површина које непотребно рефлектују светлост у очи радника; д) да изнад
сваког радног места буде постављено тако да не блешти у очи другим
радницима. Размештај сијалица је готово још важнији од броја свећа.349 Сваки
посао изискује посебно осветљење, у зависности од површине, запремине и
боје предмета који се обрађује. Ако су ти захтеви задовољени, радник ће се
мање умарати и биће му потребно мање времена да обнови енергију.

Проветравање је први услов живота и рада у затвореном простору. Када
више особа ради у једној просторији, ваздух се квари, посебно ако је
запремина просторије мала. Састојци ваздуха нису више заступљени у
одговарајућој пропорцији, повећава се влага и множе се клице свакојаких
болести. Зато је неопходно: 1) обезбедити сваком појединцу барем минималан
број кубних метара ваздуха (осам по мишљењу француске Саветодавне
комисије за јавну хигијену; седам по декрету од 29. новембра 1904, члан 5,
став 1); 2) током производње, посебним апаратима треба уклањати испарења,
гасове и прашину. Минималну запремину коју је утврдио послодавац
контролишу државни службеници. Да би се олакшала контрола, од
послодавца се захтева да у сваком погону постави обавештење колико особа
у њему сме да борави.350

Сваки индустријски објекат опремљен је апаратима за одстрањивање
штетних материја који омогућују да се оне ухвате, понекад чак и на самом
извору. Маске за дисање нису увек довољне, а оне се, уосталом, користе само
у неким посебно опасним делатностима. Кориснија су аутоматска средства
која обезбеђују здраве услове у погонима без интервенције особља. Димњаци
који извлаче ваздух, отвори повезани са усисном вентилацијом, разни
вентилатори који растерују отровну прашину. Где год је то могуће, водом се
квасе материјали који испуштају много прашине или се покривају уређаји
који праве прашину (дробилица топовских зрна, уређај за магнетну тријажу
руде, машине за бронзирање, итд.). За делатности праћене уобичајеном
производњом прашине, на машине или на места где настају отпадне материје
постављају се одвајач прашине, циклон, комора за прашину. Али упркос свим
тим уређајима преостају сићушне честице отпадака које трују организам
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349 Види запажања и примере у: Hugo Diemer, Factory organisation and administration, chap.
„Eclairage“, London, 1910; Jean Escard, „Sur les avantages et les inconvénients des
différents systèmes d’éclairage au point de vue de l’hygiène et de la sécurité“, Revue
scientifique, 5. март 1910. 

350 Види H. Henriet, „L’air confiné et hygiène de travailleurs“, Revue scientifique, 5. март 1910.
– J. Rambouseck, Industrial Poisoning, London, 1913; G. T. Palmer, „What 50 years have
done for ventilation“, A Half Century of Public Health, New York, 1921.



радника. Тровање се делимично може избећи мерама опреза попут оних које
предлаже инжењер Ж. Параф: заоблити углове зидова да би се олакшало
њихово чишћење, премазати зидове материјалом који омогућује да се перу и
поливају, избегавати прљаве професије, лакирати дрвене делове уређаја како
би се могли прати, за грејање користити повезане цеви уместо радијатора,
итд.351 Он даље препоручује да се подови погона у којима бораве радници не
само чисте, већ и темељно перу, да се снажним млазом воде повремено оперу
и таваница, зидови, прозори, итд. За разна испарења користе се два система
уређаја: усисне цеви повезане с вентилатором који избацује испарења из
погона; и друга, много боља метода, која се састоји у удувавању врућег и
сувог ваздуха мало изнад пода погона. Комбиновањем те две методе постиже
се потпуно одстрањивање испарења.

Последњих неколико година служимо се електричном струјом да бисмо
очистили ваздух од чврстих честица које би могле нашкодити здрављу
радника. Те честице се излажу деловању интензивног електричног поља
управног на правац гасних струја и тако се скрећу са своје првобитне путање.
Електрично чишћење гасова има многобројне примене у рудницима метала,
фабрикама сумпорне киселине, цемента, итд. у Сједињеним Државама. У
Француској су господа Лалије и Гало настојали да усаврше ту методу и
омогуће хватање и одстрањивање свих врста дима и прашине. Резултати
истраживања која су господа Арсонвал, Борда и Туплен обављали у
лабораторији Института за хидрологију и климатологију на Колежу де Франс,
били су веома задовољавајући.352

Грејање долази одмах после проветравања просторија и с њим је тесно
повезано. Ф. Б. Гилбрет сматра да се температура и пожељан хидрометрички
степен морају утврдити за сваки дан у години: човек задужен за грејање
добија одштампана упутства и његов задатак је да одржава сталну
температуру и влажност по препоруци специјалиста.353 Као и хлађење и
вентилација, грејање непосредно утиче на физичко благостање радника и
тиме делује на његов професионални учинак. Можемо уопштено рећи да је
ниска температура повољнија за продуктивност него што је то прегрејан
ваздух. У неким фабрикама хладан ваздух који је неопходан за производњу
(нпр. чоколадних производа) омогућује радницима да остваре већи принос.
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351 G. G. Paraf, Hygiène et securité du travail industriel, Dunod, Paris, 1905, p. 56. – Види и
„Dangers to workers from dusts and fumes and methods of protection“, Bulletin of U. S.
Bureau of Labour Statistics, no. 127 (бројне илустрације).

352 Cf. D’Arsonval, Bordas, Touplain, Note à l’Academie des Sciences (прочитано на заседању од
8. марта 1920). – Види слике механичких вентилатора у G. G. Paraf, op. cit., pp. 49-64.

353 Cf. F. B. Gilbreth, Motion Study, pp. 52, 53.



В. Дил Скот наводи случај једне фабрике конфекције где су радници успели
да остваре пун учинак тек кад је власник дошао на добру идеју да изнад
њихових глава постави неколико електричних вентилатора: летња топлота
отежавала је покрете и умртвљивала енергију.

Овде не можемо улазити у појединости разних начина грејања. Оно
зависи од величине фабрике и природе рада. Треба избегавати уређаје који
су постављени у самим просторијама, посебно мангале и пећи који не
избацују напоље продукте сагоревања или осмозом стварају угљен-моноксид
кад се загреју до усијања. Много су препоручљивији уређаји за даљинско
грејање, било да је реч о топлој води под ниским или високим притиском или
о пари, или пак о комбиновању воде и паре, или о врућем ваздуху. 

Поред тога постоје извесне инсталације које радник користи кад прекине
рад и које су део фабричке целине: свлачионице, умиваоници, трпезарије,
тушеви, тоалети... Француски закони (од 2. новембра 1892, 12. јуна 1893, и
12. јула 1903. – који заједно чине другу књигу Закона о раду) прописују разне
инсталације за све фабрике. Али закони се примењују само у малобројним
фабрикама.

Радна одећа спада у средства која су раднику потребна чим уђе у погон.
Готово сваки посао изискује одговарајућу одећу: за неке радове радник мора
да се обуче топлије него обично (ледаре, авијација); за друге мења одећу или
остаје с врло мало одеће на себи да би му покрети били слободнији и
ефикаснији (пекар, рудар, ковач, итд.). Широка одећа која слободно пада
замењује се тешњом, а посебно се води рачуна да рукави не ландарају.
Непогодне су и кравате и кецеље којима се радници служе да заштите радну
одећу. Те мере опреза пре свега имају за циљ избегавање несрећа на раду:
одећа која слободно пада лако ће се закачити за машину у покрету.354 Али без
обзира на занимање, радник не треба да ради у одећи коју носи по граду, баш
као ни да изађе из фабрике у радној одећи, посебно ако је на њој остала
штетна прашина. У том случају одећа се пере у фабрици посебним поступ -
ком. Неке фабрике имају решеткасте свлачионице како би се радна одела
проветрила док су радници одсутни. У другима сваки радник има свој
ормарић с кључем, а жене и фиоку за шешир.

Умиваоници су елементарна потреба на сваком месту где много људи
заједно ради. Свака фабрика има бар најосновнији број умиваоника, а неке
имају и ролне, платнене или папирне, сапун, па чак и топлу воду. Умиваоник
се налази близу свлачионице како би радници могли да се оперу и уклоне све
трагове рада пре него што обуку своју одећу.
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354 О тим и другим мерама заштите радника од повреда на раду види документовану књигу:
Paul Razous, La securité du travail dans l’industrie, Dunod, Paris, 1901; о одећи види посебно
стрaне 244. и 245.



Ако је посао који радник обавља нездрав и прљав и ако изазива обилно
знојење, неопходно је да се радници окупају после, па чак и у току радног
дана. Раније се дешавало да се радник не окупа недељу дана, чак и дуже, иако
се на послу испрља: није имао услове за то ни у фабрици ни у кући, а градски
тушеви су били сувише удаљени или сувише скупи. Погубне последице такве
праксе показале су се нарочито током рата, кад су радници у производњи
експлозива били изложени тровању разним честицама и опасним гасовима.
Ако се изузме декрет о сатурнизму (хроничном тровању оловом) од 1. октобра
1913, они нису били заштићени ниједним законским текстом, па чак ни
конкретним медицинским препорукама. Пошто су се последице системског
тровања убрзо показале, постало је јасно да радницима хитно треба
обезбедити све елементарне хигијенске услове. Прва мера била је увођење
свакодневног туширања за раднике који су у додиру са штетним материјама.
Уклоњене су каде јер допуштају само урањање тела у воду у којој остају
трагови штетних елемената. Признато је да заиста чисти само вода која излази
из туша и спира честице с тела. Фабрике мелинита одмах су увеле тушеве, и
не само што је радник могао свакодневно да се тушира већ је то била његова
обавеза.355 У модерној фабрици обавезно је свакодневно туширање чак и за
раднике на пословима који су само прљави, на пример за шофере,
топионичаре, итд. … Понегде се чак време за купање рачуна као радно
време.356

Готово у свим земљама је законом забрањено да радници обедују у
просторијама намењеним за рад. Али познато нам је да се законски прописи
у овом случају не поштују. У малим фабрикама радници обично обедују у
просторији у којој и раде јер не могу да оду на ручак у ресторан или кући.
Нека предузећа, на пример фабрике боја, морају то да им обезбеде не само
због штедње већ да би се избегло тровање прашином, гасом или
нерастворивим отпацима. Друга, углавном већа, с великим бројем радника,
имају трпезарије па чак и посебне кухиње. 

Закон прописује и обавезу индустријалца да радницима обезбеди „пијаћу
воду доброг квалитета“. Г. Сестр је у Америци видео хигијенске чесме
постављене у ходницима или у чистом кутку погона. Те чесме су тако
направљене да млаз воде иде одоздо нагоре: „тако није потребан никакав суд
за пиће и избегава се ризик заразе.“357

Oптимални принос оД раДничког раДа 219

355 Cf. Bulletin des usines de guerre, 1917, no 10, p. 76.
356 Cf. Ch. Cestre, Production industrielle en Amérique, p. 112; види и белгијску анкету Travail

industriel aux Etats-Unis, t. II. p. 67 ff, Bruxelles 1920.
357 Cf. Cestre, op. cit., p. 113. – У наведеној белгијској анкети: dr R. Sand, t. II, p. 71 ff.



На крају треба поменути и тоалет. Пошто су инсталације готово увек
мањкаве, та просторија је често извор озбиљних здравствених ризика као што
су тифус и друге заразне болести које се брзо шире међу радницима исте
фабрике. Декретом од 29. новембра 1904. (у Француској) прописано је да се
на сваких педесет особа морају обезбедити бар један тоалет и довољан број
писоара. Тоалет мора бити изолован од других просторија, мора имати добру
вентилацију и мора бити изграђен од материјала отпорних на воду; поред
тога, мора бити опремљен уређајем за аутоматско испирање водом која
односи материје у канализацију или септичку јаму. У модерној фабрици за
функционисање и одржавање санитарних просторија задужена је посебна,
врло ригорозна служба, чијим су радницима дата знатна овлашћења.358

§ 3. Колективна и индивидуална хигијена радника. – Постоји цео низ
превентивних мера које имају троструки циљ: 1. заштитити раднике на неким
посебно опасним пословима; 2. у највећој мери спречити несрећне случајеве
повезане са оруђем за производњу; 3. гарантовати заштиту од злоупотребе
послодавца појединцима које њихова слабост излаже претераној строгости
индустријске експлоатације. Тај скуп мера – прописи за опасне делатности,
заштита од несрећних случајева, регулисање рада жена и деце – чини велики
део индустријске регулативе у свим земљама. Сваком од тих питања
посвећене су бројне расправе и стручни радови. Овде чак не можемо ни да
набројимо објекте, предложена средства и праксе или случајеве обухваћене
прописима. Али морамо поменути општи принцип на ком почива то мноштво
закона, указа, прописа, итд. и неке мере којима се тај принцип остварује.

а) Опасне делатности. – Као што је рекао Ш. де Фресине, „већина
послова у индустрији је нездрава, могли бисмо чак рећи да су безмало сви
такви“; ипак, постоји известан број послова где је интервенција
законодавства посебно потребна. У првом реду, то су послови који захтевају
руковање штетним и опасним супстанцама. Важно је да радници који их
обављају могу да раде у пуној сигурности и да тај рад не изазива болест,
слабљење организма или прерану смрт. Улога токсичних материја у
индустрији је све већа, као и број особа које их производе, па је неопходно
конкретизовати општу регулативу која се примењује на све те делатности и
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358 Американци су у том домену развили истинско умеће градње. – Напомињемо да је
Удружење индустријалаца Француске против несрећа на раду већ 1896. године
покренуло конкурс и наградило три решења за тоалет. Cf. G. Paraf, Hygiène et securité du
travail industriel, Dunod, Paris, 1905, p. 78. – Господин Ле Бержерон, инспектор рада у
Лилу, проучавао је сва питања која се тичу хигијенског рада са становишта практичне
реализације и показао је како тај проблем може бити најуспешније решен. Cf. Annales
d’Hygiène publique et de Médecine légale, децембар 1918. 



прецизирати мере и санкције за неке међу њима. На пример, употреба
меланита није посебно регулисана, док су употреба белог олова и сатурнизам
који оно изазива предмет врло детаљне регулативе, као и производња
ацетоарсенита (једињења бакра), фосфора, експлозива, минералних уља, итд.
У последњих неколико година та регулатива се знатно развила. Оснивање
Међународног бироа рада даће јој универзални карактер.

Лабораторијска истраживања открила су не само изворе новог
материјалног богаћења друштва већ и средства да се индустријски рад учини
здравијим и да се предупреде професионалне болести. Проучавају се утицај
разних индустријских отрова (жива, угаљ, водоник сулфид, анилин, бензин,
амонијак) и отровно дејство неких занимања која изазивају професионалне
болести (тровање живом, анемија фотографа због рада у мраку, тровање
угљен-диоксидом и бензином, сузење очију код радника који се баве
одстрањивањем коже с мртвих животиња, тровање оловом, итд.).
Истраживања којима се баве специјалисти и која се обично финансирају из
државног буџета власти имају за циљ да открију шкодљива дејства
индустријских отрова на организам и унапреде индустријску хигијену.359 Она
нису увек праћена законским мерама. Али развој науке о раду и заштите од
професионалних болести показаће да је у тој области неопходна енергична
интервенција власти.

Велики број занимања у којима се користе опасни механизми већ је
уређен законом. У Француској разни закони и укази360 налажу посебну
контролу предузећа у којима се користи енергија паре, у којима се производи
или користи електрична енергија, у којима се користи компримовани ваздух,
итд. Рударство је такође подвргнуто посебној контроли да би се радницима
обезбедили сигурност и хигијена, као и заштита од опасности рада испод
земљине површине.361

б) Заштита од несрећних случајева. – Дуго се сматрало да су несрећни
случајеви на раду неизбежна последица коришћења алата и механичких
машина и да се мора платити немилосрдни данак за употребу слепих
аутомата. Пошто број жртава непрестано расте, људи су схватили да би неке
мере опреза и заштите могле да смање учесталост несрећа на раду, ако не и
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359 Известан број оригиналних радова у вези с хигијеном рада сакупио је др Ем, који је у
Националном конзерваторијуму вештина и заната држао курс индустријске хигијене
(уведен 1905): F. Heim, Recherches sur l’Hygiène du travail industriel, Dunod et Pinat, Paris,
1912. 

360 Закон од 21. јула 1856; укази од 9. октобра 1907. и 25. априла 1910.
361 Види појединости тих закона и указа у: P. Pic, Traité de législation industrielle, Rosseau,

Paris, 1912, 4e éd.,  p. 497-507. – Види и G. Paraf, op. cit., p. 545-563. – Види списак
закона, указа и прописа усвојених од 1919. до 1922. у: Série législative, B. I. T., Genève;
ту су све земље и све индустрије представљене с једним или више докумената.



да их сасвим елиминишу. Покретање и заустављање машина, које изазивају
много жалосних несрећа, сада се најављују звучним сигналом или другим
посебним знацима. Неке машине су опремљене уређајем који омогућује брзо
заустављање њиховог мотора. Друге готово тренутно – помоћу кука или
ремења – заустављају секундарне трансмисије које се иначе настављају неко
време после искључивања мотора.

Већина машина мора да се чисти и подмазује за време рада. Сигурносни
уређаји омогућују да се те операције обаве без опасности по оне који су за
њих задужени. Исто то важи за поправљање неког дела возила: „његово
заустављање“, стоји у члану 15 указа од 10 марта 1897. (Француска), „мора
се обезбедити одговарајућим заглављивањем преносника или волана“.

Сличне мере предузимају се и за мануелне радове. У Круповим
фабрикама у Есену сви радници су опремљени визиром за заштиту очију и
лица од делића материјала и од интензивне светлости ватре. Тај визир подсећа
на онај који носе возачи таксија или аутобуса. У Америци радници који раде
под ведрим небом, на прашњавим местима, у рудницима, итд. користе
заштитне маске.

Посебне мере се предузимају за спречавање пожара и спасавање особља
ако до пожара ипак дође: широка и висока врата која се отварају изнутра или
споља, незапаљиве степенице које воде право до излаза, складиштење судова
са уљем и гасом на посебним местима која су удаљена од противпожарног
степеништа, бројне мере везане за конструкцију објекта, осветљење и
грејање, уређаји за гашење пожара итд. Превентивне мере се појачавају кад
се ради о фабрици експлозивних материја, или о фабрици која користи гас
под притиском или генераторе паре. Радници су заштићени од гушења које
им прети у пословима и срединама у којима се ослобађају угљена киселина,
хлор, угљен-моноксид, водоник-сулфид и други шкодљиви гасови или
испарења.

Модерна фабрика располаже и потребном опремом и особљем за прву
помоћ у случају несреће: рана, контузија, прелома, уганућа и ишчашења,
гушења, итд. Она запошљава болничарку опремљену основним медицинским
прибором и средствима за заустављање крварења, превијање и пренос
рањеника до болнице. У Америци, кад су фабрике или градилишта далеко од
градова, сами радници се обучавају да пруже прву помоћ рањеном или
болесном колеги. Неке велике фабрике имају сопствену болницу. Друге имају
бар хируршки павиљон с купатилом, операционом салом и рендгенском
салом. Оне не могу да лече своје болесне раднике већ их шаљу у неку градску
болницу, где је известан број кревета резервисан за сваку фабрику која је
склопила уговор са управом болнице. За случајеве изненадне слабости или
несреће фабрике запошљавају једног или више лекара, хирурга или других
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специјалиста. Они су, између осталог, задужени за редовне медицинске
провере, периодичне прегледе у фабрици па и у кућама радника који су им
поверени, генералну контролу просторија и особља, управљање јаслицама
или собом за дојење, хигијенску обуку радника и њихових породица.362 У
фабрикама у којима се користе опасне материје, па и у многим обичним
фабрикама (металургија, обрада памука, конфекција) индустријалци повре -
мено организују лекарски преглед у фабрици да би утврдили да ли се особље
претерано замара и потражили узроке таквог стања.363

Већ смо говорили о значају међусобног надметања у борби против
несреће: тимови за заштиту на раду, које најчешће именује фабрички савет,
имају истински ауторитет међу својим друговима и често обављају своју
дужност са строгошћу коју пословођа не би смео да испољи. Поред тога,
Американци организују no-accidents weeks, седмице у којима се несреће не
смеју догађати. Такмичење с наградама подстиче морално надметање, а оно
редовно даје одличне резултате.

в) Заштита жена и деце. – Ако оставимо по страни питање трајања рада,
о ком ћемо говорити мало даље, и питања ноћног рада, недељног одмора и
наднице, жене и деца који су запослени у индустрији заштићени су многим
посебним прописима који се односе на хигијену и сигурност. Најпре,
најмањи дозвољени узраст некад је износио 10 до 12 година, а данас, у готово
свим цивилизованим земљама, износи 13 и 14 година. Затим, регулисање
радова под земљом, који су забрањени девојкама, па чак и одраслим женама
и дечацима млађим од 16 година. Најзад, прописи који се тичу хигијене,
сигурности и моралности деце и жена.

Француски закон од 2. новембра 1892. године, којим је регулисан рад
деце и жена, утврђује 13 година као најнижу границу за рад у индустријским
предузећима. Само уз потврду о физичкој способности може бити анга -
жовано дете старо између 12 и 13 година. Тај изузетак је преузет из енглеског
(1901), скандинавског (10. октобра 1900) и италијанског законодавства (7.
јула 1907). Што се тиче жена, неки радови су им забрањени чак и кад стекну
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362 Cf. Ch Cestre, Production industriel en Amérique, пp. 114-117. О Сједињеним Државама и
Канади види и: W. L. Mackenzie King, Industry and Humanity, pp. 304-363, посебно 323-
332 (несреће и болести), Houghton Mifflin Co,  New York, 1918; W. Allen, Efficient
Democracy, Dodd, Mead and Co, New York, 1907, pp. 45-59.

363 Указ од 10. марта 1894 (чл. 10-18), као и укази од 30. априла 1880. и 29. јуна 1886. који
се односе на парне котлове коментаришу се с много појединости, примера и појашњења
у: P. Razous, La securité du travail dans l’industrie, Dunod, Paris, 1901. Ту налазимо и
известан број жеља које су изнели обласни и окружни инспектори и инспектори рада,
а које се односе на промене које треба унети у наведене текстове, посебно од 320. до
348. стране. Види и значајну књигу Adrien Sachet, Traité sur les accidents du travail, Sirey,
Paris, 1921, 6e éd., 2 vol.



законски старосни услов. Закони који се односе на то садрже бескрајне
варијације и није могуће подробно их изложити, утолико пре што трајање
радног времена варира у зависности од доба малолетника (енглески,
аустралијски, италијански закон).

Општа тенденција је да се на пословима који се обављају под земљом (у
рудницима, каменоломима, итд.) не запошљавају особе млађе од шеснаест
година, као ни жене, без обзира на животну доб. Ипак, француски закон из
1892. допушта да се за рад у руднику ангажују дечаци између тринаест и
осамнаест година, додуше уз ограничења која се тичу дубине рудника и
радног времена. Сви законодавци су се постарали да уведу посебне разлике
не само за малолетнике већ и за одрасле. Радни дан у руднику често траје
седам, па и шест сати.

Најзад, посебним одредбама су регулисани хигијенски и безбедносни
услови за децу и жене. Француско законодавство (закон из 1892, декрети од
13. маја 1893, 21. јуна 1899, 3. маја 1900, 22. новембра 1905, 28. децембра
1909, 8. октобра 1911) не пушта их у погоне који не пружају све гаранције
сигурности: тамо где точкови, траке, зупчаници нису довољно покривени или
изоловани да би се избегла свака опасност или где окна, подземне просторије
или ходници нису довољно ограђени, итд. Поред тога, многе операције су
забрањене деци, малолетним девојкама и женама: чишћење, подмазивање и
поправљање механизама током њиховог рада (члан 1 указа од 13. маја 1893),
рад за машинама које се покрећу руком или механичким мотором. Истим
указом забрањује се послодавцима да ангажују децу испод осамнаест година
за рад са уређајима који се покрећу скакањем по педали или за окретање
хоризонталних точкова (члан 3). Деца млађа од шеснаест година „могу бити
ангажована да окрећу вертикалне точкове само пола радног времена и с
прекидом за одмор од најмање пола сата“ (члан 4). Чланом 12 забрањено је
послодавцима да запошљавају девојке млађе од шеснаест година за рад са
шиваћим машинама које се покрећу педалом. Машине с резним елементима
(циркуларна тестера, тракаста тестера, велике маказе, механичка сечива),
парне славине, погони за производњу жица, постављање скеле, руковање
теретима (ношење, вучење или гурање у вагонету, ручним двоколицама,
возилима, палетним колицима, итд.) готово потпуно су забрањени за децу,
малолетне девојке, па и одрасле жене, а изузеци су јасно дефинисани. Израда
експлозива и руковање експлозивним и запаљивим материјама су забрањени
деци млађој од осамнаест година. Ти послови су углавном дозвољени
девојкама и женама испод осамнаест година због њиховог стрпљења,
пажљивости и спретности, као и због благости и еластичности њихових
покрета.364 Познат нам је допринос жена током рата у фабрикама муниције,
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364 Cf. P. Razous, Securité du travailleur dans les usines et ateliers, pp. 317; види и стране 308-
320.



посебно у производњи ручних граната, што је, између осталог, врло
деликатан и опасан посао.365

г) Хигијенска индустријска средина. – Наведени прописи француског
законодавства, донекле већ застарели, могу нам дати представу о мерама које
су до данас готово свуда мање или више предузимане да би се обезбедиле
хигијена и сигурност индустријских предузећа која запошљавају дечју и
женску радну снагу. Законска заштита радника, посебно младих и слабих,
сваког дана се шири. Оснивањем Међународног бироа за рад, та заштита ће
добити светски карактер. С друге стране, научна истраживања лекара и
физиолога напредују и омогућују нам не само да све боље прецизирамо
послове за које могу бити ангажовани жене и деца, и не само да утврдимо
допустиво трајање њиховог рада, већ и да стварамо индустријску средину
која је у највећој могућој мери хигијенска, водећи рачуна о посебним
органским потребама радника (које се односе на ноге, руке, очи, уши и друге
органе). Питање положаја (стајање или седење, нагнутост или налакћеност)
и визуелних, звучних или мирисних сензација на први поглед изгледа
занемарљиво, али експерименти специјалиста су показали да они и те како
утичу на опште благостање и учинак радника. 

Од 1901. године све француске продавнице које запошљавају жене морају
обезбедити седиште за сваку од њих. Тај закон (од 29. децембра 1900)
допуњен је општим декретом од 10. јула 1913. (унетим у Закон о раду, књига
II, члан 76), а он је допуњен декретом од 23. октобра 1917, којим је његова
примена проширена на индустријске погоне. Заслуга закона из 1900. јесте у
томе што је чисто трговинска предузећа подвргао контроли инспектора рада
која је дотле била ограничена на фабрике и погоне. Али то није све. Општи
значај тих прописа много је већи него што смо мислили. То можемо видети
на основу радова доктора Пењеа (из Париза) који су већ привукли пажњу
хигијениста; наиме, бројеви које он наводи нису плод исхитрене
генерализације засноване на неколицини изолованих тврђења. Г. Пење је
пажљиво прегледао више од осамсто радница у погонима, међу којима су
неке радиле седећи а неке стојећи, и открио да је постотак оштећења материце
међу фабричким радницама видљиво већи него међу женама које не раде. Он
је тај налаз приписао опасности од континуираног рада у стојећем
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365 Cf. Pierre Hamp, Le travail invincible (1918), Les métiers blessés (1919), La victoire mécanicienne
(1920), као и радове у: Le bulletin des usines de guerre (1916, 1917, 1918).



положају.366 Међутим, опасност није потпуно отклоњена постављањем
седишта. Важно је да седиште буду прилагођено оној врсти рада коју радница
обавља и да има наслон, што је врло ретко. Наслон је врло користан јер
подржава крста, а не омета кретање грудног коша и руку.367

Доктор Шарл Фере је вршио врло необичне експерименте о утицају
визуелних надражаја (светлости, боја) на рад. Њиховом анализом је дошао
до закључка да је дневна светлост једина која се приближава нормалној и да
мноштво боја у радној средини утиче на орган вида и учинак: принос се у
почетку повећава да би се затим нагло смањио. Потребно је, дакле, обезбе -
дити дневну светлост у погонима јер су друге врсте осветљења шкодљиве. 

Један експеримент на дневној светлости дао је укупни рад од 69,93 кг, с
правилним постепеним опадањем. Експеримент са затвореним очима током
одмора и рада дао је рад од 45,81 и убедљиво показао штетно дејство мрака.

Вршени су и експерименти са обојеним стаклима. Они су показали да
црвена боја у почетку даје најјачи надражај, али брзо губи то дејство,
поготово кад су јој очи изложене у континуитету; у том случају брзо изазива
умор и упадљиво опадање укупног рада. – Наранџаста и жута имају окаснело,
али дуготрајно надражајно дејство; када су им очи изложене с прекидима,
утврђено је знатно повећање укупног рада. За разлику од поменутих боја,
зелена, која у почетку има умерено дејство, има изражено продужено дејство
кад су јој очи континуирано изложене. Она је у том смислу прелаз ка
следећим бојама. Плава и љубичаста у почетку изазивају пад енергије; али
замарање је спорије кад је њихово деловање континуирано. – Бела светлост
има различито дејство после излагања бојама у зависности од тога да ли је
оно било испрекидано или континуирано.368
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366 Доктор Пење даје следеће бројеве за фабричке раднице:

Најзад, узрок превремених порођаја је, у многим случајевима, дуготрајан рад у стојећем
положају. Cf. Bulletin des usines de guerre, 1918, no 11, p. 87.

367 Cf. A. D. Waller, “The Physiological Cost of Muscular Work”, British Medical Journal, 17.
април 1920,  nо 3094, p. 537. – Посебно за жене види: Henry J. Harris, Maternity Benefit
System, Children’s Bureau, Washington, 1919.

368 Cf. Ch. Féré, Travail et Plaisir, F. Alcan, Paris, 1904, p. 91. Види и рад истог аутора: Sensation
et mouvement, études expérimental de psycho-mécanique, Alcan, Paris 1887. – D. H. Tuck, „The
Lighting of Industrial Establishments“, U.S. Public Health Report, no 429, 19. октобар 1917;
Leon Gaster, J. S. Dow, Modern Illuminants and Illuminating Engineering, Pitman, London
1918. Сви ти аутори долазе до сличних закључака. 
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Што се тиче звучних надражаја, Фере је приметио да бука и нескладни
звуци изазивају постепено повећање интензитета рада у узастопним
низовима који су раздвојени одговарајућим одмором од десет минута. Велики
број радника одржава навику ритмичног певања. Међу радницима који се
баве бучним занимањима – котлари, ковачи, итд. – уочава се посебна орност
за рад.369 Напротив, у погону конфекције пожељна је тишина прошарана
шумом конца који пролази кроз иглу или пак песмом која благо прати ритам
покрета десне руке. То исто важи за обућаре, штампаре, пакере, итд.

Од непријатних надражаја које треба уклонити из индустријске средине
поменућемо још лоше мирисе. Док пријатни мириси имају пролазно и
опадајуће дејство, те нису у стању да подстакну вољу, дакле ни активност,
лоши мириси несумњиво умртвљују. Места која нису сасвим очишћена од
сваког мириса, а такав је највећи број погона, лоше делују на вредност
производње. Њихов утицај с хигијенског становишта једнако је штетан јер
већина непријатних мириса долази од токсичних супстанци.370

Поменућемо и једну нову појаву, карактеристичну за савремено доба:
мануелни рад постаје све чистији. Можда ћемо једног дана успети да се не
прљамо током рада, да дишемо чист ваздух док радимо с најсмрдљивијим
материјама и да надзиремо топљење метала без потребе да подносимо
врелину ватре и сјај пламенова који пече очи. Вратићемо се на ту тему.

2. Трајање и ритам рада

Данас се више не мора доказивати да продуктивност рада не зависи само
од његовог трајања пошто интензитет и квалитет рада опадају како одмиче
радни дан. Разна искуства су показала да скраћење радног времена нема
никакав неповољан утицај на индивидуалну производњу. – Међутим, мада
је потреба за скраћењем радног времена општепризната, не постоји слагање
о томе на којој се граници ваља зауставити. Потребно је открити нормалан
радни дан, који ће нужно варирати у зависности од професије, пола, старости
и способности радника. – Најзад, свака професија, па и свака операција, има
себи својствен ритам, мада и он варира са способностима појединаца. Наука
о раду ревносно трага за средством делимичног отклањања умора у самом
процесу рада, за такозваним уметнутим предасима, то јест с паузама
довољним да се мишићи и мозак одморе, а да се не униште предности
континуитета.

369 Cf. Ch. Féré, Travail et plaisir, p. 111.
370 Cf. Ch. Féré, ibid., pp. 160-177.



§ 1. Скраћење радног дана. – Немачки економиста Е. Бернхард, који
нам је подарио једну од најбољих студија о том питању, сматра да је скраће -
ње радног дана „економски постулат“. Механички напредак непрестано
повећава улогу и вредност личних чинилаца: вештине, брзине и интензитета
рада, што значи да захтева скраћење радног времена.371 Други немачки
стручњак, г. Вент, назвао је то спиритуализација индустријског рада као
последица машинизма, која изазива веће замарање људских снага.372 Зар би
онда требало закључити да је мишићни рад мање заморан од менталног? О
том питању не можемо расправљати а да не зађемо у научну контроверзу коју
је створио Мосо својим тврђењем да су нервни центри средиште сваког умора
и да су физички и интелектуални рад у том смислу једнаки. По његовом
мишљењу не постоји мишићни умор без нервног умора, и обрнуто. Ту дуго
важећу симплицистичку теорију уздрмала су новија истраживања умора,
лабораторијска истраживања која имају скроман практични значај, али нам
омогућују да разумемо негативне физичке последице рада. Она заправо
показују да рад пролази кроз више фаза и исцрпљује, једну за другом, више
врста животних резерви. Кад почну контракције (прста, руке, ноге), умор
погађа само мишићне резерве; то је, као што каже гђа Јотеко, „периферни“
умор. Али како се рад продужава и мишићи исцрпљују, нервни центри
ступају у игру: „шибају“ органе и наређују им да наставе. То је „централни“
умор или умор воље. Ако се вољне контракције још дуго наставе, човек се
осећа исцрпљен и отупљен. Није ни за шта. Пажња му попушта. Постаје
неопрезан, излаже се несрећама. Чак и после такозване потпуне исцрпље -
ности, контракције ипак могу вештачки да се наставе помоћу електричних
подстицаја. Онда улазе у игру нови мишићи, посебно „прегибачи“.

Али активност, како физичка тако и ментална, може се дуго настављати
чак и без електричних надражаја. Супротно Мосовој теорији, изгледа да се
интелектуална активност може сматрати једним обликом мишићног напора:
физичка снага је први услов доброг духовног рада. Ту нову теорију можемо
поткрепити студијама Мађоре и Заблудовског о благотворном дејству масаже.
Мађора тврди да мишић чији је рад испрекидан масажама од петнаест минута
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371 Ernst Bernhard, Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit, ihre personalen und technisch-
sachlichen Voraussetzungen, Schmoller und Sering, fascic. 138, Leipzig, 1909,  pp. 79-89. 

372 U. Wendt, Die Technik als Kulturmacht in sozialer und geistiger Beziehung, Leipzig, 1906, p. 34;
види и страну 284. – Карл Бихер тврди да се рад примитивних народа састојао пре свега
од чисто мишићног напора. Cf. Karl Bücher, Arbeit und Rythmus, Leipzig, 1902, p. 10.



има четвороструко већи учинак од мишића који се одмара у истим
интервалима. Директан утицај на мишиће ефикаснији је, дакле, од
надраживања нервних центара, посебно у другој и трећој фази умора, кад су
ти центри већ прорадили.373

То јасно произлази из нових експеримената г. Милера и других физиолога
који су настојали да унесу исправке у Мосове теорије. Као што видимо, те
теорије се ослањају на изванредне напоре за које није довољна воља и које
могу да продуже само електрични надражај или редовна масажа. Са чисто
научног становишта, та тврђења нису поткрепљена данашњим посматра -
њима. Радник никад не прелази границу замора воље, а често застаје већ кад
осети мишићни умор. Једнако је пољуљана и Мосова теорија о извору умора,
бар оно што се односи на прве и последње напоре: у почетку рада не осећа
се нервни, већ чисто мишићни умор, који прелази у нервни тек у другој фази,
кад је један део мишићних резерви потрошен. А то није неважно за распоред
активности, како у школама тако и у погонима. Мосо каже да умни рад не
може бити користан после мишићног, што није сасвим тачно. Треба повући
једну разлику: после умереног мишићног рада, умни рад није само ефикасан,
већ може послужити као одмор, баш као што може бити корисно да се после
менталног рада слабог интензитета пређе на мишићни напор. Али умни рад
после знатног физичког напора који је већ покренуо нервне центре има
штетно дејство.374

Из претходно реченог можемо закључити да одуховљење индустријског
рада није доказана чињеница, бар не за велики број делатности. А чак и ако
мануелни рад заиста постепено нестаје, духовни карактер индустријског рада
није једини чинилац који – зато што у већој мери исцрпљује – одређује
скраћење радног дана. Радник не жели да раније оде с посла зато што је
преморен, већ зато што све теже подноси монотонију рада и зато што има
мноштво потреба – интелектуалних, естетских, моралних – које може да
задовољи само у већој средини. Његов живот је шири од фабричких зидова
и тек скраћење радног времена му омогућује да се протеже по својој вољи.

Скраћење радног времена мора, међутим, бити ограничено. Интензитет
операција не може се бескрајно повећавати. Ако скратимо радни дан
несразмерно способности радника да се концентрише и убрза своје покрете,
производња ће бити дефицитарна и умор ничим неће моћи да се отклони јер
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373 Cf. A. Maggiora, Archives italienne de biologie, t. XIII, 1890, p. 210 (на француском ово дело
објављује А. Мосо од 1882.); J. Amar, Le moteur humain, Dunod, Paris, 1914, p. 232.

374 Разне теорије о пореклу и месту умора резимиране су у последњем раду Жозефе
Јотеико: J. Ioteyko, La fatigue, Paris, 1920, pp. 21-24. Види Мосоову концепцију у његовом
чувеном делу: A. Mosso, La fatigue intellectuelle et physique, trad. fr., Alcan, Paris, 1894.



преоптерећеност производи у ткиву толико токсичних елемената да је умор
који из тога настаје сличан лакшој болести. Продужавање рада упркос свему
значило би, у тим околностима, ход ка смрти. Уз то, има делатности у којима
рад није тако заморан да би радно време требало смањити испод разумног
минимума од осам, па чак и десет сати.

Слажемо се, дакле, с Бернаровим закључком да је скраћивање радног
дана једна тенденција у економском животу, али не и закон. Овај закључак
има утолико већу вредност што смо поборници пријатног рада и пуног
живота чак и током рада: није довољно скратити радно време ако рад остане
такав какав јесте: непријатан, досадан, мрзак. Више нас занима његова
природа него његово трајање: циљ је да радник не осећа потребу да побегне
из фабрике како би отишао не да се одмори и обнови снаге, већ да се замара
на другом месту, на начин који је пријатнији, али једнако троши енергију и
новац. Важно је, дакле, не само скратити радно време већ га реформисати,
променити радну средину, као и елементе и ритам рада.

Нема потребе да се дуже задржавамо на чињеници да радници који у
фабрици проводе 13 и 14 сати на дан не могу производити више од оних који
се на послу задржавају девет или десет сати. То су увелико доказали
извештаји инспектора рада, као и економски биланси Енглеске, Аустралије
и Сједињених Држава, првих земаља које су знатно скратиле радно време.
Одавно је доказано: не само интерес друштва већ и добро схваћен интерес
самих индустријалаца налаже да се боравак радника у фабрици не продужава
преко разумне мере и да се раднику остави довољно времена за одмор којим
ће обновити снагу.375

§ 2. Нормалан радни дан. – Економисти се не слажу око тога колико би
требало да траје радни дан. Разилазе се и мишљења физиолога. Ове друге не
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375 Л. Брентано је овом важном питању посветио велики део свог живота. Проучавао га је у
Енглеској и Немачкој. Види резиме његових анкета у чувеном раду: L. Brentano, „Les rapports
entre le salaire, la durée du travail et sa productivité“, Leipzig, 1879 (у Француској објављено
у Revue d’economie politique, 1893). – Види и: R. Dalla Volta, Le riduzione delle ore di lavoro e i sui
effetti economici, Firenze, 1891; Benoit Malon, Le socialisme intégrale, Alcan, Paris, 1894, t. II, p.
108 ff; Ch. Rist, Le règlement légal de la journée de travail de l’ouvrier adulte en France, Larose, Paris,
1898; Laurent Dechesne, „La productivité du travail et les salaires“, Revue d’écon. polit., 1899, p.
480 ff; Eb. Spillmann, Règlement de la durée du travail des hommes adultes, Rousseau, Paris, 1902;
Raoul Jay, „La loi de dix heures en Angleterre“, Revue d’écon. polit., мај 1902; L. G. Fromont, Une
expérience industrielle de réduction  de la journée du travail, Bruxelles, 1906; Pierre Clerget, „Les
conditions du travail en Suisse“ (наводе се експерименти професора Абеа, директора
Цајсових фабрике у Јени), Questions pratiques, Lyon, 1908, p. 151 ff. Види и  брошуру: G. S.
Webster, A physiological bases for the shorter working day for women, у Bullet. of the Women’s Bureau,
no 14, Washington, 1921. – Види и послератне радове објављене у Revue internationale du
travail, Genève, 1920, 1921, 1922.



занима искључиво економска продуктивност рада, већ се пре свега баве
мишићним капацитетом радника, који знатно варира од појединца до
појединца и од занимања до занимања. Свакако би било занимљиво, кажу
они, знати да ли ће производња остати једнака после скраћења радног дана;
али чак и кад би смањење броја радних сати изазвало известан пад
производње, ипак треба тражити краћи радни дан ако постојећи неповољно
утиче на здравље радника, а тиме и на њихову снагу. Њихова главна брига
није трајање радног дана. Чему би служило његово скраћење ако би у
смањеном времену радник морао више да напрегне своје снаге, повећа напор,
ако би морао да ради неколико послова с неколико машина, уместо један или
два с једном или две машине? – Најповољније радно време треба утврдити
на основу других разматрања, а не на основу постепеног скраћивања радног
дана. Требало би регулисати обе стране тог питања: продуктивност и
здравље. Поред тога, требало би направити разлику између једноличних и
пријатних послова, између тешких операција и једноставних, разноврсних и
пријатних покрета. Из тога следи да се ни са становишта „продуктивности“
ни са становишта „здравља“ не може формулисати ниједно универзално
правило о трајању радног дана, правило које би важило за све операције у
једној индустријској делатности. С једне стране, у индустрији обуће и
текстилној индустрији, у извесном броју металуршких послова, скраћење
радног дана не би много утицало на производњу; с друге стране, у индустрији
памука и вуне, скраћење би се и те како осетило, а транспорт би могао да дâ
исти принос само ако би се знатно повећао број особља. Али здравље радника
се много поправило свугде где је скраћено радно време. У једном званичном
америчком извештају за 1920. годину каже се да су анкете које је водила
државна служба хигијене показале да је број несрећа смањен и да је
производња регулисана откад је скраћено радно време. Велики Биро
синдиката послодаваца, National Industrial Conference Board, основан
заједничким средствима седамнаест организација које окупљају више од
500.000 америчких индустријалаца, организовао је за време рата анкету о
односима између радних сати, приноса и здравља радника. Биро је већ
објавио резултате те анкете за индустрију памука, вуне, свиле и обуће.376

С обзиром на продуктивност рада и здравље радника као норма је
општеприхваћен принцип осмочасовног радног дана. Познато нам је колике
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376 Под општим насловом Hours of Work as Related to Output and Health of Workers National
Industrial Conference Board је објавио следеће Извештаје о истраживању: no 4, Cotton
Manufacturing, Boston, 1918; no 7 Boot and Shoe Industry, Boston, 1918; no 12 Wool
Manufacturing, Boston, 1918; no 18. Silk Manufacturing, Boston 1919. – Види новије
податке у Report of the United States National Industrial Conference Board, 1920, passim. – О
односу између трајања рада и броја и тежине несрећа, види: А. Imbert, чланци у



напоре су улагале радничке организације да би оствариле чувену формулу
три осмице (осам сати рада, осам сати одмора и осам сати слободног
времена). Нема потребе да се на томе задржавамо.

Дугачак радни дан и, посебно, ноћни рад везани су за масовно увођење
машина: пре седамнаестог века радило се готово искључиво при дневној
светлости. Ноћни рад је био веома редак, само у време великих празника
(Божић, Ускрс), кад се продавало више робе него обично (то и данас важи за
занатлије у Србији, Бугарској Румунији, итд.). Пољопривредници нису знали
за ноћни рад, а дужина радног дана зависила је од сунца и атмосферских
прилика. Али индустрија жели да користи своје машине и своје људе: њен
циљ је да се што више производи, по могућности без прекида, како би се
остварио максимални принос од капитала и радничког рада. Почетком 19.
века радни дан је порастао чак на 14, 15 или 16 сати и на томе остао све до
смене векова. Такво радно време је било могуће захваљујући пасивности
радничких маса и попуњавању радне снаге свежим сеоским становништвом.
Реформа је дошла врло касно.

Радни дан је најпре смањен у Енглеској (1892. године на 68 сати недељно,
1911. на 60 сати, а у новије време на 48, па и 40 сати, укључујући и слободну
суботу).377 – У Немачкој законом од 26. јула 1897, после оног из 1891, радно
време није изричито ограничено на једанаест сати, али је постигнута
сагласност индустријалаца о том ограничењу. Раднички синдикати су већ
постигли знатан напредак у том смислу кад је федерални савет, искористивши
моћи које су му поверене законом из 1891, у великом броју индустријских
делатности установио, између 1896. и 1910, такозвани „максимални
санитарни радни дан“. Новијим законима радно време је скраћено најпре на
10 сати, а после револуције у новембру 1918. године на осам. – Пре закона
из 1918, у Аустрији је у готово свим индустријским гранама преовлађивао
радни дан од 10 сати; изузетак су били рудници, где је законом од 27. јуна
1901. прописано да нормални радни дан траје девет сати, а законом од 1903.
смањен је на осам. – Безмало исто тако било је у Мађарској, Белгији (где је
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часопису Revue scientifique од 24. септембра 1904. и од 21. октобра 1905. – Wilhelm
Engler, „Währung und Leistung“, Soz. Monatsh., 1922, nos 12-13.

377 У фабрици Салфорд Ајрон Воркс у Манчестеру радна недеља је износила од педесет три до
педесет четири сата; године 1893. смањена је на четрдесет осам сати; производња је
порасла, а време које радници изгубе на послу се смањило са 2,46 % на 0,46%. Једанаест
година касније, господа Мадер и Плат, власници те фабрике, написали су да су апсолутно
уверени да је осмочасовни радни дан бољи од деветочасовног. „Производња је
рационалнија кад су људи у доброј форми.“ Cf. René Sand, Organis. industrielle, médecine
soc. et educ. civique en Angleterre et aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, p. 184.



законодавац одбијао да уређује то питање све до 1905. године), у Сједињеним
Државама (углавном десет сати 1910. године); неки законодавци су већ у то
доба прописивали осмочасовни радни дан.378

Анкете спроведене у разним индустријским делатностима, како
мануелним тако и механичким, омогућиле су нам да установимо следећу
законитост: „Под условом да се не падне испод одређене границе (осам, девет
или десет сати дневно, у зависности од делатности), скраћење радног времена
није изазвало осетно смањење производње. Поред тога, оно може уродити
побољшањем квалитета добијених производа.“379 Немогуће је, дакле, донети
прописе који би били ваљани за све категорије радника и занимања.

Енглески Health of Munition Worker Commitee (1915–1919) спровео је
анкету која је показала да смањење трајања рада има различит утицај у
зависности од тога да ли је рад тежак или лак, да ли га обављају мушкарци
или жене, искусни радници или врло млади људи. За неколико група радника
које је комисија пратила годину дана добијени су следећи бројеви.
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378 Списак фабрика у којима је усвајање осмочасовног радног дана уродило повећањем
производње и фабрика у којима је производња одржана на истом нивоу упркос
скраћењу радног дана на осам сати, види у: Dr René Sand, op. cit., p. 185 ff. – Види и: J.
Desplanque, Le problème de la réduction de la durée du travail devant le Parlament français,
Paris, 1918, p. 558.

379 Cf. Grillet, „Etude sur l’nfluence de la réduction de la journée du travail sur le rendement
industriel“, Bullet. de l’Inspection du travail, 1902, nos 5, 6, p. 425.



Радни дан ни у ком случају не би требало да прелази девет сати, поготово
ако се обавља у затвореном погону и ако велики број појединаца борави
заједно, ако ни због чега другог, оно због недостатка чистог ваздуха. Али
како, с друге стране, морамо имати у виду загревање (које варира од операције
до операције, али постоји у сваком послу), трајање рада не би требало свести
на смене од два-три сата. Само рудари и они који раде у коморама са компри-
мованим ваздухом могу захтевати такво смањење.380

§ 3. Брзина рада и одмори током радног времена. – Ако се од радника
захтева напор интензивне концентрације у кратком времену, није довољно
ограничити укупно трајање радног дана да би рад постао хигијенски и
пријатан. Боље је радити дуже, а спорије. Питање је да ли заиста можемо
решити ову дилему: кратак радни дан = интензиван и исцрпљујући рад;
дугачак радни дан = спор и непродуктиван рад. Постоји реална историјска
тенденција да се трајање рада постепено смањује, али с развојем
индустријске технике рад постаје све интензивнији и све су ређи тренуци у
којима концентрација сме да попусти. Али физиологија, која се такође
развија, указује на опасности претераног интензитета и превелике брзине
покрета. Модерни организатори морају да разреше троструку тешкоћу:
друштвену, економску и физиолошку. Тенденција смањивања радног времена
прва је почела да делује; индустријска техника послужила је као средство за
ублажавање мањка који се морао појавити, најпре због непромишљене
генерализације смањења трајања рада а онда и због тога што је радно време
ограничено и у оним делатностима у којима нужно изазива пад приноса од
рада. Стручњаци су прибегли новој организацији било увођењем
савременијих машина, било повећавањем радног особља или убрзавањем
радног ритма свих радника. Овим трећим средством које је усавршио
Тејлоров систем – мерењем потребног времена за сваку операцију и
нормирањем покрета – допуњена су прва два и решене су две трећине
питања. Али тај резултат је постигнут на рачун физичке снаге радника и
његових психичких диспозиција за рад. 
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380 Постоји обимна литература о питању осмочасовног радног дана и нормалног радног
дана. Међу најпознатијим студијама наводимо: Lord Leverhulme, The Six Hours Day, Allen
and Unwin, London, 1918. – La journée de huit heures dans la marine marchande de France,
B. I. T., Genève, 1921 (збирка докумената). – A. François-Poncet, E. Mireaux, La France et
les huit heures, Rivière, Paris, 1922.



Тејлор је формулисао принцип максималног приноса, чија апсолутна
примена, шта год говорили његови браниоци, угрожава здравље радника;
преостаје нам да нађемо формулу оптималног приноса, који се не остварује
науштрб хигијене рада. За најватреније Тејлорове следбенике данас је
највиши принцип: максимум приноса по сваку цену, али без изнуривања
радника јер је оно противник доброг приноса (strenuousness is the opposite of
efficiency). Напредак физиологије и психологије омогућује нам да у извесној
мери формулишемо законе оптималног приноса. – Први закон би био: радити
у складу с ритмовима максималне ефикасности, што значи придржавати се
смењивања рада и одмора које је најбоље прилагођено разним деловима и
способностима људске машине. – Други закон би био: снаге исцрпљене
радним даном, недељом и годином обновити одговарајућим одмором,
променом средине и разонодом, једном речи организацијом одмора.

Видели смо да умор може бити знатно смањен, па и предупређен ако за
сваку операцију утврдимо стандардни терет и алат и ако радник ради у
најмање заморном положају. Четврти, најважнији услов је ритам кретања.
Ергографски експерименти су показали следеће: ако терет од 3 кг пренесемо
6 пута у минути, мишићи прегибачи средњег прста могу да раде готово
бесконачно. То је оно што називамо оптимални терет и ритам. Ако
удвостручимо тежину, морамо удвостручити и интервал одмора, и обрнуто
– ако удвостручимо брзину кретања, морамо преполовити тежину, иначе ће
се умор брже појавити. Поврх тог одмора уклопљеног у ритам рада, можемо
се одмарати на сваких неколико минута рада да бисмо спречили замарање
или отклонили умор који се већ појавио. Један експеримент А. Мађоре
показао је следеће: ако се после 15 узастопних контракција на ергограму
одморимо пола сата, обавићемо дневни рад од 28,164 кг. Ако пак гурнемо
ергограм до краја и ако се после тог рада одмарамо два сата, дневни рад ће
бити само 13,674 кг. По мишљењу г. Амара, „већа учесталост интервала
одмора је кориснија од њиховог дужег трајања“.381 Према томе, најважније је
да се рад не настави пре довољне обнове. Пожељно је приметити умор док је
још латентан и отклонити његове узроке. Ако се то не учини, умор ће
постепено постајати све интензивнији и на крају ће онемогућити било какву
активност.
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381 Cf. A. Maggiora, Archives italiennes de Biologie, 1890, t. XIII, p. 210. Наведено у: J. Amar, Le
moteur humain, Paris, 1914, p. 232. – Види и „Rapport du Comité d’hygiène national

britannique“, који је анализиран у Revue générale des sciences, од 15. и 30. августа 1918.



Предности повременог прекидања активности кратким одмором одавно
су веома прецизно објаснили г. Андре Брока и Шарл Рише. Они су својим
експериментима показали да мишић који ради с прекидима може да достигне
већу снагу од оног који ради континуирано. Разлог је то што брзе контракције
троше кисеоник из крви, па мишић доспева у анаеробно стање које је за њега
кобно, док контракције испрекидане предасима омогућују да крв обнови
кисеоник, који уништава штетне и токсичне продукте мишићних контракција
или их, у најмању руку, чини нешкодљивим.382

Кад говоримо о ритму рада, не бисмо смели да заборавимо још један
чинилац, једнако важан као брзина и с њом тесно повезан: загревање. Добро
је увести честе интервале одмора, али ни ту не треба претеривати јер је
превелика учесталост започињања рада или загревања један од узрока
великог психичког и мишићног трошења. Разлог више, рекли бисмо, да се
рад обавља брзо и без повремених предаха који изискују велики број нервних
надражаја приликом поновног покретања опуштених мишића. А. Шово је
показао да је брзина рада веома важан чинилац уштеде. Али за њега брзина
не значи кратке и журне, већ широке покрете (на пример, крупне кораке у
ходу) који се обављају у најбољим условима оптерећења и брзине. Чести
застоји троше локомотиве и трамваје, коње и људе, сировине и физичку снагу. 

Зато би требало открити стандардну брзину која води најмањем утрошку
енергије, како за само кретање тако и за загревање. Краћим или дужим
искуством може се стећи навика да се хода или ради најекономичнијом
брзином. Прецизном анализом покрета и мерењем трошења мишића наука
само олакшава стицање оптималне брзине. Она најпре одређује амплитуду
покрета а онда трајање застоја који су неопходни за делимично отклањање
умора изазваног уложеним напором. Одмор не би требало да дође прерано,
како би радник искористио загрејаност, али ни прекасно, да не би наступио
претерани умор.

Из свега тога можемо закључити да постоји ритам рада који омогућује
најбољи дневни принос. Тај ритам је резултанта оптималне брзине и
повремених застоја разумне учесталости и трајања. Чим буде откривен у
физиолошким лабораторијама, стандардни ритам ће убрзо продрети у
организацију професионалног рада. Ваља напоменути да проучавања брзине,
а посебно одмора нису много одмакла. Али свест о њиховом кључном утицају
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382 Cf. A. Broca, Ch. Richet, „De la contraction musculaire anaérobic“, Archiv. de Phys. norm. et
pathol., 1894. Види и ibid., 1898.



на бољи принос свуда је раширена и ускоро можемо очекивати практична
прецизирања и упутства.383

Иако сама наука није постигла извесност о овом питању, у
индустријским предузећима започела је примена принципа које су научници
утврдили или наслутили. Зар није и сам Тејлор наложио свом раднику који
је преносио металне одливке да често прекида рад одморима? Пошто би
пренео двадесет одливака за пет минута крећући се у оба правца
равномерним кораком, морао је да застане на пет минута. У радном дану који
траје десет сати, он је радио 42% времена и одмарао се 58%. Принцип рада
испрекиданог честим одморима је одличан и Тејлоров гениј је то више
наслутио него открио. Физиологија је утемељила тај принцип тако што га је
прецизирала и објаснила. Тејлору се замера то што је хтео да наметне исте
услове оптерећења, брзине и ритма свим радницима без претходног
проучавања њихових физичких и психичких способности. Он је установио
те услове ослонивши се на „личну једначину“ врло снажног човека. У тој
тачки критика његовог система је озбиљна и непобитна. Да би сачували
корисне стране његове несумњиво вредне методе, Тејлорови следбеници су
морали да посвете много већу пажњу индивидуалном моменту и хигијенским
разматрањима. У многим тејлористичким фабрикама паузе током рада нису
више ограничене онако строго као што је захтевао изумитељ система. У
неким фабрикама поред радника се налази столица, па чак и сто; он може да
седне и да се наслони у тренуцима кад му попусти пажња. Радници ту могу
да се одмарају и надзорници их не пожурују да наставе рад. Напротив,
„њихово присуство за столом“, каже Ф. Б. Гилбрет, „за дирекцију је сигнал
да постоји опасност“.384 Та опасност се мора спречити, и ако је неко толико
уморан да не може да настави рад с лакоћом, без превеликог напора, треба га
натерати да се одмара све док не буде способан да се врати послу и да га
обавља покретима који су се показали као најефикаснији. У фабрикама које
запошљавају женско особље постоје сале за одмор са наслоњачама и
пољским креветима. Чим надзорница фабрике примети да нека радница
изгледа уморно, позива је у салу за одмор где је чекају топли напитак и
могућност да се опружи и освежи.385

Г. Марсел Фроа наводи пример два енглеска одреда с једнаким бројем
војника, којима је наређено да ископају два идентична рова на истом терену.
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383 О експериментима А. Шовоа (утицај брзине и дељења задатка на трошак), види: Comptes-
rendus de l’Académie des Sciences, 2004, t. CXXXVIII, p. 1669, CXXXIX, p. 13; J. Amar, op.
cit., pp. 226, 228, 274; J. Amar, Le rendement de la machine humaine, Paris, 1905, pp. 60, 61,
63.

384 F. B. Gilbreth, Motion study, p. 38.
385 Cf. Ch. Cestre, op. cit., p. 116; види и страну 12. 



Војници првог одреда одмах су се бацили на посао и радили без предаха (била
им је обећана награда); војници другог одреда су се поделили у две екипе и
свака је пет минута радила, а десет минута се одмарала: они су обавили
задатак у знатно краћем времену. Сличан доказ нам је пружила и барутана
из Рипоа, где је радницима било допуштено да се одморе пет минута на
сваких педесет пет минута рада, што је уродило знатним повећањем приноса.
Закивачи–ковачи су се одмарали док су се метални комади загревали.386

Присетимо се на крају да лак ментални рад може бити одмор за радника
чији су се мишићи уморили, под условом да тај умор није превелик. Зато у
првим сатима радног дана он може искористити паузу за одмор да прочита
упутства, прегледа графикон свог учинка и упише појединости о својој
актуелној производњи, или пак да прочита неки чланак и дневне вести у
новинама.

3. Пријатан рад

§ 1. Теорија пријатног рада. – Ако је проучавање професионалног
умора у повоју, проучавање досаде, још једне последице рада, готово није ни
започело. Сами радници верују да су постигли све кад су се изборили за краћи
радни дан и нису свесни да их не мучи толико умор изазван покретима колико
једноличност тих покрета и незанимљивост средине у којој живе. Та физио-
психолошка појава знатно утиче на чула радника и на његов емоционални
живот, а тиме и на принос од његовог рада.

Питање о том аспекту рада индустријског радника постављено је најпре
у Француској, а затим у англосаксонским и германским земљама. Шарл
Фурије, Огист Конт и касније Габријел Тард одлучно су истакли значај
психолошких разматрања за индустријски рад. Док је Конт пре свега
инсистирао на моралном и образовном карактеру рада, Фурије је први
говорио о „привлачном раду“, о радним условима који омогућују „потпуно
задовољство тела и духа“ и чине „драж и пријатност живота“.387 Члана његове
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386 Види сећање г. Фроа (Frois) на рад закивача у другој серији Note et memoires de l’Institut
Lannelongue под насловом: Physiologie du travail, Alcan, Paris, 1921, pp. 41, 44. – Пример
два одреда – наведен у Frois, Industrial Efficiency and Fatigue, London, 1917 – преузет је
из извештаја Одбора за здравље радника у фабрикама муниције (Health of Мunition
Workers Committee).

387 Ch. Fourier, Publication des manuscrits, t. IV, p. 104 ff. – Треба, међутим, поменути да је већ
Бабеф говорио о привлачном раду у свом „Писму грађанину М. В.“:  „Лако је свима
објаснити да би кратак дневни посао свима пружио пријатнији живот и отклонио
неспокојства која нас стално подривају. Мудро и универзално подељен, рад би у нашем
систему постао пријатно и забавно занимање и не бисмо имали ни жеље ни интереса



фаланге треба да „покреће сама љубав према раду, без икаквог очекивања
новчане користи“.388 Цео радни дан за њега је испуњен задовољством
захваљујући разноврсности послова, кратким сменама и пријатној атмосфери
погона и других радних места.389 Г. Тард је продубио проучавање производње
јер је своју аргументацију заснивао на делима физиолога и психолога. Његова
Економска психологија обилује врло оригиналним размишљањима и плодним
запажањима. После њега то питање је проучавао доктор Шарл Фере служећи
се лабораторијским експериментима; његови закључци о раду имају
прворазредну научну вредност. Други француски физиолози (Ш. Рише,
Ембер, Амар, Лаи) проучавали су рад са чисто физиолошког становишта, не
бавећи се довољно психичким и моралним чиниоцима.

Један од најважнијих текстова теорије пријатног рада налазимо у Психологији
Х. Спенсера: Кад је функционална активност недовољна, каже он, јавља се бол;
али претерана активност производи исто дејство. Као опште услове
задовољства Спенсер наводи умерену топлоту, редовну и довољну исхрану,
вежбање мишића, дисање чистог и свежег ваздуха, неке пријатне мирисе и укусе,
итд. … и констатује да је задовољство повезано с радњама које доприносе
благостању и надахњују на поступке који чувају живот.390

Слична разматрања инспирисала су Раскина, који је испустио крик
упозорења против злодела индустријске производње и против свеприсутних
машина које убијају радост рада. Економисти као што су Алфред Маршал
сматрали су, идући за Смитом и Бебиџом, да је рад који обавља одморан и
расположен човек извор задовољства ако тај човек ствара нешто по свом
избору. „Малобројни људи“, каже Маршал, „знају у којој мери им прија
умерен рад.“391 Али док се Маршал ограничио на сажете закључке, племенити
сањар Вилијам Морис описао је утопију у којој је „сваки рад пријатан“, пре
свега „зато што сам рад пружа истинско чулно задовољство, то јест зато што
га обављају уметници“.392 То је отприлике све што ћемо код енглеских аутора
наћи о склоности ка пријатном раду. Празнина би се можда могла објаснити
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да га избегавамо.“ – Cf. Buonarroti, Conspiration pour l’égalité, dite de Babeuf, Bruxelles,
1828, t. II, p. 223.

388 Cf. Fourier, „Manuscrits“, објављено у Revue de la science sociale, април 1846, p. 326.
389 Cf. Fourier, Théorie de l’unité universelle, t. I, p. 148.
390 H. Spencer, Principes de psychologie (trad. franc.), t. I, § 123, 124, 127, Alcan, Paris, p. 283-

291.
391 A. Marshall, Principles of Political Economy, vol. II, b. VI, chap. II, § 2. Маршал каже и ово:

„У стању здравља задовољство добрим делом односи превагу над муком чак и у раду
који се обавља за надницу.“ Ibid., vol. I, b. II, chap. III, § 2, note.

392 W. Morris, Nouvelles de nulle part (одломци), Bellais, Paris, 1902, p. 105.



флегматичним енглеским темпераментом, о ком Тен каже да „изванредно
одговара раду“ зато што је отпоран на досаду, „главни терет модерног рада“.
Тен наводи две околности: прво, тај флегматични темперамент који „сузбија
врцање идеја, импровизацију, ситне емоције које одвлаче пажњу“ и омогућује
човеку да функционише равномерно као машина; затим „недостатак нервне
истанчаности, стечена неосетљивост, свикнутост на млаке сензације“, што у
човеку сузбија потребу за живим и разноврсним задовољствима и спречава
га да се побуни против једноличности сопственог рада.393

Американци се тек однедавно посвећују проучавању физиологије и
психологије рада, али практична остварења њихових индустријалаца
премашују све што је урађено у Европи. Међу ауторима који су се бавили
условима пријатног рада треба поменути Волтера Дила Скота и Хуга
Минстерберга, чије смо радове цитирали у више наврата и још ћемо им се
враћати. Али теорију умереног и разноврсног рада налазимо у Принципима
психологије филозофа В. Џејмса. Он тврди да се може пронаћи задовољство
у чисто механичком раду чак и ако се искључи очекивање добити. У ствари,
умерени рад производи потенцијалну раздраганост која у свести буди
пријатно осећање. Али Џејмс је приметио да је рад пријатан само под условом
да је разноврстан јер пажња може да траје само ако се њен објект с времена
на време промени.394 А шта ради амерички радник? Европљани су збуњени
кад га виде како ради и кад схвате да он размишља само о повећавању зараде
и гомилању посла: његово задовољство није у одмору, већ у непрестаној
активности.395 В. Џејмс је међу првима скренуо пажњу на тешке психолошке
последице „превелике напетости Американаца“. Амерички радник је тако
ужурбан, задихан, преокупиран и често рђаво расположен да „никад не знате
кад од њега смете затражити да нешто обави јер страхујете да би то могао
бити један од његових лоших дана“. Он се одмара само кад изгуби посао.
Због тога он, каже Џејмс, пада веома ниско, а посебно трпе његови нерви и
унутрашњи живот. За то не треба окривити ни природу ни количину рада,
већ ужурбаност, вечити недостатак времена, задиханост и тензију, напете
црте лица и бригу о резултатима, недостатак склада и унутрашње лакоће,
укратко све оно што може да прати наш рад и од чега девет од десет
Европљана који раде исти посао умеју да се дистанцирају. Ако жели да
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393 Hyppolite Taine, Notes sur Angleterre, p. 82. – Види и: R. Lind, The passion of labour, Holl,
London, 1920.

394 Cf. William James, Principles of Psychology, Macmillan, London, vol. I, p. 423.
395 Такав утисак се углавном добија из рада: Emile Levasseur, L’ouvrier américaine, Paris, 1898.



постигне оптимални принос, истинско мерило прогреса, амерички радник
мораће да опусти нерве и мозак.396

Те идеје су добиле теоријско утемељење, посебно у Немачкој. Средином
19. века, Лоце је утврдио да нашу активност одређују и подстичу неке
психичке снаге чија је главна тенденција да продуже или обнове задовољство
или пак да избегну бол. Са своје стране, велики психолог Вунт снажно је
истакао утицај нашег емоционалног стања на рад наших мишића. Све
емоције повлаче за собом знатне телесне реакције: напетост мишића може се
повећати или смањити у зависности од тога да ли на њих делује позитивно
или негативно емоционално стање. Постојање та два емоционална стања
навело је Канта да направи разлику између стеничких и астеничких
емоција.397

Чисто психолошко проучавање рада, које допуњује физиолошка и психо-
физиолошка истраживања, показало је да поред умора у ужем смислу још
један чинилац заслужује пажљиво разматрање: то је досада. Досада може
настати из два узрока: природе рада или средине у којој се рад обавља. – 1.
Што се тиче саме природе рада, пре свега би требало избећи да посао постане
одбојан. То се може постићи смењивањем разноврсних послова који нису
много заморни. Рад затим треба учинити занимљивим пружајући сваком
појединцу могућност да изабере задатак који најбоље одговара његовим
индивидуалним способностима. – 2. Што се пак тиче физичке и друштвене
средине, требало би испитати подстицајно дејство атмосфере, звука и
друштва сарадника. Рад у пољу, музика и заједнички рад могу послужити
као полазне тачке за проучавање средине.

§ 2. Занимљив рад. – Претходна разматрања омогућују нам, дакле, да
закључимо да чак и мануелни рад може бити пријатан. Та теорија стара је
једва пола века јер филозофи и економисти свих времена сматрају рад
кулуком ког се треба ослободити да би се уживало у одмору, божјом казном
коју мање-више сви људи морају да испаштају у мањој или већој мери.
Индустријалци се и дан-данас противе идеји да рад радника треба учинити
пријатним. Признаје се да постоје извесни пријатни послови, на пример,
посао пољопривредника који обрађује сопствену земљу, научника који се
пасионирано посвећује својим истраживањима, књижевника, итд. Али рад

Oптимални принос оД раДничког раДа 241

396 Cf. W. James, Talks to Teachers, Longmans, London, 1902, 1907, p. 214- 218. Види и: W. D.
Scott, Increasing Human Efficiency in Business, New York, 1918, p. 207, 208.  

397 Cf. W. Wundt, Die Grundzüge der physiologische Psychologie, Leipzig, 1902, t. II, Kap. XVIII.
У француском преводу: p. 371-372. Види и: W. Tafel, Arbeitszwang und Arbeitslust, Gotha,
1919.



радника, кажу, нема ничег сличног с тим пословима који ангажују дух и
осећања. Зар није и сам Тард протестовао против „заблуде“ у коју запада
политичка економија, „и само она“, заблуде која се састоји у неразликовању
између стварања једне нове врсте богатства и оног што она назива
производња, али што је заправо само репродукција тог богатства, по узору
на првог творца. Само рад изумитеља, стварног произвођача, може бити
радостан, док је рад оног који копира – радника, ученика – тек обично
монотоно подражавање оригиналног дела.398 Кад је Шарко рекао да је рад
окрепљујуће средство, говорио је о интелектуалном раду. Мануелни рад је
пак безмало увек схватан као терет који је тешко носити. Општеприхваћена
је теорија о природној лењости човека – и деце и одраслих. Аристотелова
реченица „рад се обавља само због изгледа на одмор“399 схвата се као догма
којој није потребан доказ.

Тек у последњих неколико година обични, свакодневни рад је предмет
физиолошких и психолошких истраживања и сматра се да може бити узрок
истинске радости. Лекари тврде да рад оживљава, посебно онај који се свиђа
човеку, да он одржава у животу све активности економије и развија их
праксом. Нужан за одржавање живота, пише др Ш. Ферне, рад је здрав кад је
сразмеран моћи органа. Али, додаје он, рад „постаје штетан кад премаши
способности и функционалну отпорност“ јер се онда „завршава исцрп -
љеношћу која је пропаст функције“.400 Видимо да резерви има колико и
позитивних ставова. Намеће се закључак: рад може бити пријатан ако су
задовољени извесни услови, то јест ако је умерен, прилагођен способностима
организма и довољно разноврастн да одржава будном човекову природну
знатижељу. Свако од нас може да потврди да му рад који га занима не пада
тешко – штавише, да изазива једно од најчистијих задовољстава. 

Да би био занимљив, рад мора да задовољи три кључна услова: да буде
разноврстан, да буде слободно изабран и да буде чист.

а) Разноврсност. – Највећа мана индустријског рада је то што претвара
радника у аутомат који све време изводи исти покрет. Услед техничког
развоја, рад је постајао све продуктивнији, али и све заморнији, не зато што
је тражио од радника све већи физички напор, већ зато што је био
незанимљив и једноличан. Поред физичке непријатности која долази од тога
што радник користи само известан број мишића а друге препушта инерцији,
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дакле слабљењу, ту су и психолошка и морална непријатност. Ако је увек
окренуто истом задатку, интересовање се брзо гаси, а посустаје и воља, која
управља свим другим човековим способностима. Можемо скратити радно
време, каже Тард, на осам, па и на шест сати, али „то ће и даље бити превише
за оног који треба да ради нешто што сматра најдосаднијим“.401 И додаје да
се, при једнаком физичком напору, радник утолико брже замара уколико му
је радни задатак досаднији. Међутим, главни узрок досаде је понављање
истих покрета током једног дана, године или више година. Можемо рећи да
се досада појављује пре стварног умора, али може доћи и тек након што се
тело изнури претераним напором ако радник промени врсту рада сваки пут
кад посустане његово интересовање. Зар човек не тражи одмор у рекре -
ацијама и задовољствима који су често много напорнији од његовог
свакодневног рада? Таква разонода одмара зато што се у њој стално мењају
облик напора и врста замарања.

Није тачно да је лењост нормална људска природа. Медицина посматра
лењост као физичку болест која се појављује само код физички болесне деце.
Код одраслих се може појавити зато што у њиховом детињству нису били
каналисани и васпитани рђави нагони или зато што њихов рад није довољно
разноврстан.402 Браниоци Тејлоровог система инсистирају на високој
надокнади као средству које може да подстакне радника, да у њему пробуди
жељу за радом, па чак и да му рад учини мање једноличним. Кривуље
приноса које се из дана у дан исцртавају и показују раднику немају само
улогу да га подстакну на већу продуктивност, већ и да му ублаже досаду тиме
што ће привући његову пажњу на циљ, који је готово апстрактан, али у исти
мах врло стваран. Међутим, та врста скретања пажње нема едукативни
карактер. Напротив, она спречава мисао да се покрене и да слободно лебди.
Огист Конт се обраћао пре свега радницима јер је сматрао да су слободни од
ускогрудих брига и интереса који заокупљају ситне сопственике. Али ако је
његов рад мучан или ако се изгубио у израчунавању наднице и премија,
радник не може да се препусти плодном сањарењу или мишљењу које потире
дејство монотоније. Слободно ходање помаже мишљењу, каже Маршал, али
ако носимо тежак терет или савладавамо стрму узбрдицу, мисли нас
напуштају. Радник који ради по законима Тејлоровог система може се
упоредити с човеком који је натоварен и потпуно заокупљен дуготрајним
једноличним напором.403 Треба ли, међутим, да потражимо лек против досаде
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у Фуријеовим идејама, посебно у честом варирању послова које рад чини
привлачним? Фурије захтева да се људима омогући „уживање у промени“
(или несталности, што је 11. страст) какво је доступно богаташима и
супротно патњи и лишавању, и предлаже кратке смене (највише два сата) и
прелажење с једног посла на други током целог радног дана.404 Одмах ћемо
напоменути да такво распарчавање времена, то „брзо смењивање разно -
врсних активности“, тај „мозаик различитих послова“, као што каже Тард,
није могуће нигде осим у школи и не може се применити ни на кога осим на
малу децу. Ни сам Фурије није претендовао на то да се његов систем примени
у индустрији. И вероватно је прогнао индустрију из своје организације
управо зато што се није могла подвргнути програму његових реформи. Он је
свакако био свестан да су подела и специјализација рада суштинске особине
економског развоја друштва. 

Да ли би требало да закључимо да је модерни индустријски рад
неодвојив од монотоније и досаде, да их садржи у свом језгру и да се не може
учинити разноврсним и занимљивим? Тешко можемо очекивати да ће
организација индустријског рада икад бити у стању да сваком човеку додели
различите послове у једном истом дану, као што би хтео Фурије. Оно што је
до извесне тачке могуће у пословима пољопривреде и баштованства, које је
Фурије пре свега имао на уму, није могуће у производњи дугмади или чиода,
као ни у производњи аутомобила и пољопривредних машина. Већ дуго сваки
радник обавља одређени задатак, па чак и део крајње редукованог и огра -
ниченог задатка користећи притом неколико једноставних, вазда истих
покрета. Али зар се баш у тој једноставности задатака не би могло тражити
средство реформе, то јест зар се не би могла искористити управо лакоћа обуке
за брзо и ефикасно обављање тих задатака? Пошто се за сваку врсту рада
утврди време потребно за обуку и за постизање максималне производње у
једном сату, у тренутку кад наступи пад продуктивности имало би смисла,
чини нам се, преместити радника на други задатак и тако му обезбедити
корисну промену. Имали смо прилику да видимо у којој мери се возач
трамваја обрадује кад промени возило иако наставља да вози у истом правцу.
Исто тако, видели смо дактилографкиње како се смркну кад морају да
прекуцају неко писмо зато што је у њему уочена грешка или је нешто
испуштено. У чему је проблем, могли бисмо их упитати, кад је ваш радни
дан ограничен и кад се од вас не тражи никакав додатни напор? Чини нам се
да би требало да се радују што ће прекуцавати већ познат текст. Али није
тако. Оне ће увек радије изабрати нови текст који их сам по себи не занима,
али носи чар новине. Њихов принос ће бити још већи ако им је текст
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занимљив. Лакше је прекуцавати роман него расправу о механици. Тај исти
пример важи за готово сваки рад. Зар ученика не кажњавамо тако што му
задајемо да више пута препише исти део текста или што га затворимо самог
у некој учионици лишеној занимљивости?

Не треба губити из вида разлику која у том смислу постоји између
радника једног истог предузећа. Рекли смо да сви људи нису једнако
подложни замарању. То исто важи и за досаду. Неки се брзо засите једне
операције док други могу да наставе више сати. Свако, дакле, има своју
„личну једначину“ замарања и отпорности на досаду о којој треба водити
рачуна. Можда би било боље ставити сваком раднику на располагање више
врста предмета једнако израђених са становишта боје, димензије облика
(мање или више заобљених, сјајних, тамних, итд., итд.). Ту би се могла
развити цела једна психолошка вештина, која би радницима омогућила да се
од једног посла одмарају радећи неки други, да промене утиске и пажњу и
да у тој промени нађу подстицај за настављање рада.

Могло би се приговорити да једноличност рада није очигледна и да
постоји само за некомпетентног посматрача: „за вештог зидара“, каже
Гилбрет, „цигле не личе једна на другу баш као ни људска бића“, па он не
види монотонију у свакодневном постављању обичних цигала. Он разликује
специфични облик сваке врсте цигле и сећа га се много година након што је
заборавио зид у који је постављена.405 У Македонији смо имали прилику да
посматрамо како чобани без грешке разликују своје овце: они су проводили
дане бавећи се овом или оном јединком која за њих има сопствену
егзистенцију. Али се ипак не може рећи да зидарски рад није једноличан и
да живот чобанина то не би био у још већој мери кад он не би морао да води
рачуна о неким физичким и психичким околностима (планински ваздух,
ситни догађаји у шуми или на фарми) и кад дух чувара стада не би био
претежно ограничен.

Разноврсност рада могла би се увелико практиковати у модерним
погонима. Довољно је подробно проучити радне операције и схватити
природу производње у једној фабрици. Не треба ићи превише далеко јер се
један једноставан начин намеће сам од себе: после извесног мање или више
дугог времена преместити радника с једног посла на други у складу с
његовим индивидуалним темпераментом и природом рада.

У Фордовој фабрици аутомобила (у Детроиту) радник не остаје дуже од
недељу дана на једноличном и досадном послу. Одмах по уласку у
производни погон, он пролази обуку за више врста операција; „производња
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тиме ништа не губи, а ментална атмосфера у фабрици много добија“.406

Предност тог система је што раднику даје могућност да покаже неке
способности које би можда заувек остале скривене и од њега и од његовог
послодавца и да затражи рад који му се посебно свиђа, рад који сам бира и
према ком осећа склоност. Уосталом, зар није познато да се у било којој
професији „нови“ увек више труде од „старих“ и да је њихова активност
посебно интензивна док се још нису добро упознали „с дружином“? Корист
од промене је још већа ако радник има утисак да напредује, да се његова
професионална каријера креће у добром правцу или бар да прелази на
„чистији“ и „угледнији“ посао. Те две ствари (избор занимања, чистоћа рада)
завређују да буду подробније размотрене; оне су два нова средства за
ублажавање досаде.

б) Слободан избор. – Човеку ништа није мучније од принудног рада, као
што му ништа није тако пријатно и умирујуће као што је то напор који је
слободно прихватио, рад који је изабрао по својој вољи. Оно што надасве
желимо у животу, чему тежимо у младости, није да се ослободимо
свакодневног рада, већ да „радимо оно што волимо“, да слободно
располажемо својим временом, да сами себи наметнемо дисциплину и закон.
„Индивидуална срећа“, каже Фере, „пребива у слободној активности и услов
је сваког напретка.“407 Људи који највише раде су они које нико не тера, који
су изабрали своју професију и обављају је потпуно независно. Поменули смо
научнике, професоре факултета који нису везани никаквим прцизно
утврђеним програмом, који организују своју активност у складу са својим
уверењем, распоређују своје послове према склоностима свог тела и духа и
оцртавају домен својих истраживања у складу са способностима које су у
себи препознали. Једном речи, они мере количину свакодневног труда помоћу
самодисциплине највишег реда која им омогућује да се ослободе сваке
спољашње контроле и сваког наређивања.408

Али сви људи, посебно мануелни радници, нису или још нису спремни
за самодисциплину, тако да је добро одржавати, у извесној мери, дисциплину
у фабрици, па чак и у приватном животу, у добро постављеним границама
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које оцртавају закони физиологије, хигијене и индустријске психологије. У
тим границама може се много шта учинити за ослобођење професионалног
рада од психичких ограничења, да и не помињемо моралне и друштвене
услове о којима ће бити речи даље у овом раду. Поред селекције радника
према способностима, требало би стићи и до селекције према њиховој жељи
да се баве овим или оним послом, да се испробају у послу који им се свиђа,
да пређу у погон који им изгледа пријатнији или у којем раде њихови
пријатељи или рођаци, да раде напољу ако се не плаше хладноће или унутра
ако су зимљиви или склони реуми, итд. Таква селекција није неостварива под
условом да су индустријалци и инжењери спремни да се заинтересују за вољу
радника, за његову жељу за личним благостањем. Она не би била скупа а
извесно би дала одличне резултате из перспективе приноса.

в) Чистоћа. – Аристократија рада је више ствар чистоће него високих
надница, каже Пјер Амп. Задовољство радница (контролорки фитиља у
гранатама) састоји се у томе што „у погону без прашине могу остати белих
руку и непокривене косе “.409 Сви радници теже чистом послу који се обавља
у пријатној атмосфери и све их одбијају додир с нечим прљавим и
производња материја рђавог мириса. Зато су запослени у трговини, посебно
продавачице у модним продавницама, кројачи и канцеларијски службеници
дуго сматрани елитом радничке класе. Пре рата се на продавце у модним
радњама, запослене у трговачким кућама и банкама гледало као на господу
сличну државним чиновницима и они нису припадали радничким
синдикатима већ Трговачкој омладини. Готово свугде су се девојке радије
удавале за мушкарце који раде чисте послове него за оне који се баве
прљавим радом, чак и кад су ови други више зарађивали. Рат је приметно
променио идеје о томе у смислу да се сада гледа приход и износ наднице.
Ипак, и данас радници виде канцеларијски посао, па чак и посао вратара, као
угледнији и виши на друштвеној лествици. Срели смо многе раднике који су
напустили свој занат ради безначајних послова у администрацији а никад
нисмо наишли на интелектуалца, макар сасвим скромног образовања, који је
прешао у фабрику да би радио за надницу. Оно што људе привлачи и наводи
да промене посао више је чистоћа рада него надокнада.

Развој индустријске технике и друштвеног живота уопште одвија се у
правцу чистоће. Све је теже разликовати људе по одећи и рукама. Кад скину
радно одело, радници изгледају као обични „буржуји“. С друге стране, и сам
рад се мења и оставља све мање трагова на телу радника. Још Фурије је
тврдио да економски напредак повлачи „изванредно смањење одбојних
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радова“.410 Јасно је да ће њих увек бити, али „у много мањем броју него
данас“. Данас такви послови чине половину свих послова због страшног
сиромаштва погона; a „у хармонији их неће бити више од двадесетак“.411

§ 3. Пријатна средина. – Фабрички погон може да задовољи све
законске прописе о којима смо говорили на почетку овог поглавља и чак да
испуни главне услове хигијене рада, а да средина у којој радник проводи
највећи део свог дана ипак не буде сасвим пријатна. Како напредак технике
непрестано одузима раду понеке од његових естетских својстава, мора се
трагати за средствима којима би се боравак радника у погону учинио не
краћим, већ пријатнијим. Тај резултат се може постићи помоћу три различита
средства која једним делом утичу на чула радника (свеж ваздух и музика) а
другим на његово осећање друштвености (заједнички рад).

а) Свеж ваздух. – Необична је чињеница да готово сви велики
реформатори и друштвени утописти потискују индустријски рад или га
смањују на минимум; или га, у најмању руку, премештају у природу. Они
сматрају да је било какав рад у затвореном погону неспојив са срећом људског
бића с обзиром на његове биолошке и естетске потребе. Фуријеова фаланга
је у суштини једна пољопривредна и домаћинска асоцијација; његове
мануфактуре су само допуна пољопривреде, „средство да се пружи
разноврсност умиреним страстима током дугог зимског распуста и
екваторијалних киша“.412 Индустријска предузећа, „уместо да као данас буду
концентрисана у градовима у којима се гомилају мравињаци јадника, биће
посејана по свим природним пределима и свим фалангама света“.413 У свом
роману Шта да се ради? Чернишевски види будуће друштво у сунчаним
пределима прожетим мирисима процветале природе. Сан Вилијама Мориса
је друштво у ком је сваки радник уметник, свако насеље башта, сваки погон
шатор усред природе. Летњи пољопривредни радови, данас најтежи,
обављају се ноћу при светлости снажних рефлектора удруженој с месечином.
Велике зграде дуж река прихватају веселу, распевану гомилу која трчећи
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410 Ch. Fourier, Publication des manuscrits, t. II, p. 126.
411 Да би подстакао чланове фаланстерије да обављају одбојне радове, Фурије предвиђа

„шест подстрека посредне привлачности који не постоје у садашњем поретку: 1. кратки,
ретки састанци; 2. слободно, весело окупљање; 3. врло обимне награде; 4. обед подигнут
за један степен (или једну класу); 5. мале хорде; 6. корпоративни патриотизам.“
Приступање „малим хордама“ биће сасвим слободно међу младим људима које извесни
природни укуси воде ка радовима „у којима долазе до израза и такмиче се физичка
снага, окретност, фантазија и храброст“. – Cf. Le nouveau monde, p. 209; La fausse industrie,
Paris, 1836, t. II, p. 3.

412 Ch. Fourier, Le nouveau monde, p. 151.
413 Ch. Fourier, ibid., p. 153.



стиже с поља. У свом роману Рад, Зола преображава Понор који гута људе у
Јаслице (Chrècherie) подигнуте на брду обраслом дрвећем и начичканом
белим, удобним кућама окруженим пољима. Толстој, Раскин, Волт Витмен и
цео одред песника земље, почев од Хесиода и Вергилија, изражавали су жељу
да виде како ситно власништво и сеоски радови опет долазе наместо великих
индустријских предузећа и задимљених фабрика.

Овде немамо простора да показујемо чисто техничку разлику која
раздваја пољопривредни рад од рада модерног радника. Та разлика је стварна
и заиста очигледно иде у прилог првом јер је бескрајно занимљивији од
другог. Посебну драж рада у пољу Тард објашњава посебним саобраћањем
људи с душама биљака и животиња, чега нема у модерној индустрији.
„Баштован се не осећа усамљен кад је окружен својим дрвећем“, каже он,
„баш као ни пастир у друштву својих оваца или говеда.“ Машина не прави
друштво раднику и ниједан радник се не везује ни за свој алат ни за машину
којом управља. Тард додаје да земља и животиње приређују изненађења и
одржавају интересовање управо неизвесношћу својих производа. Машина не
ускраћује послушност, а кад се промени, то значи да се покварила.414 Чини
нам се да Тард пренаглашава инфериорност немих „сарадника“ радника: иако
се делимично с њим слажемо, сматрамо да подстицајно дејство на
пољопривредника има, пре свега, бескрајна разноврсност природе, док
индустријском раднику недостаје управо пријатна средина. Наиме, човек се
везује за оруђа свог рада исто као за животиње. Видели смо кројаче и
продавце у модним продавницама који држе своје маказе у џепу и не желе
ником да их позајме, као и људе који поклањају свом сату или пушци исто
оно поверење које коњаник има у свог коња. Бицикл и аутомобил су за
спортисте нови објекти љубави. На неке справе за свакодневну употребу
навикавамо се као на домаће животиње или познато дрвеће. Радник би се о
својој машини старао једнако брижно као и о својој соби кад би волео свој
посао и кад би физичка и друштвена атмосфера у погону била пријатнија
него што је била досад. У наше време видимо погоне и канцеларије украшене
цвећем и оплемењене пријатним мирисима, што значи да се они који у њима
раде осећају пријатно и неспутано.

Сматрамо, дакле, да је један од првих услова пријатног рада чист ваздух
који, по могућности, долази из природног окружења. Очекујемо да ће погони
и пословне зграде у будућности ницати усред природе: радници ће становати
и радити у атмосфери богатој окрепљујућим елементима. Уосталом, скупо
земљиште у градовима и законске забране већ данас терају индустријалце да
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се окрећу ка ненасељеној природи и граде своје фабрике и радничка насеља
у близини шума, на обалама река, на брежуљцима.

б) Радничка песма. – Модерна фабрика разликује се од некадашњих
занатских радионица пре свега по заглушујућој буци и непријатном
подрхтавању машина и алата. Ретке су тихе фабрике у којима је могуће
разговарати или где певање може да покаже своје окрепљујуће дејство на
организам радника и учини његове покрете ритмичнијим и мање заморним.
Занати које прати песма све су ређи мада је певање од памтивека било
пратилац људског рада. Данас је доказано, пре свега захваљујући изванредно
важним истраживањима Бишеа, да поезија, музика и рад имају заједничко
порекло и да су раније рад увек подржавале ритмичке вибрације које су
повећавале човекову телесну и духовну снагу.

Према С. Гросу, ритам се састоји од правилног понављања неке јединице,
звука, покрета, фразе, и увек производи исто задовољство. Грос напомиње да
емоција коју он изазива досад није довољно објашњена.415 Неки аутори,
међутим, објашњавају пријатност коју производи ритам телесним
активностима које из њега произлазе и редом који он уводи у време и
простор: на пример, ритам подстиче понављање вољних чинова тако што их
у извесном смислу аутоматизује. Многи занати су увек користили ритам за
подстицање продуктивности, и то је једино што нас овде интересује. Његова
подстицајна својства истицали су радници који се баве обрадом метала,
камена и дрвета или раде послове који допуштају да се људски глас уздигне
и за собом повуче покрете.416 Дејство музике на трајање и брзину покрета не
треба, дакле, доказивати. У неким занатима оно приметно утиче на укупну
дневну производњу и истовремено смањује замарање радника. Има напорних
и брзих активности које се не могу обављати без помоћи музике: акробатика,
атлетика, гимнастика, итд. Често се помиње пример акробате који се
зауставио усред тачке јер је престала музика која га је подржавала.

Обично људски глас даје ритам. Радници усклађују своје покрете
повицима. Повици и радне песме варирају у зависности од заната, посебно
током заједничког рада. Шеф групе ритмички издаје наређења својим
радницима; бушиоци углас испуштају заглушујуће повике којима
обележавају узастопне фазе рада; радници једног тима придружују се
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29, 165, 252, 308, 424, 427. – Види и: C. R. Squire, „A genetic study of rythm“, The Amer.
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усамљеном раднику који појачава свој глас и мешају симфонију своје песме
с ритмичном буком машина.417

Неки амерички индустријалци користе грамофон и музичке инструменте
како би помогли радницима да се забаве и опусте током рада. Власник
фабрике лично води бригу о избору и куповини плоча: не дозвољава да то
раде сами радници јер би они могли доћи у искушење да изаберу неприкладне
песме. Можда је то погрешно: радници би радије слушали популарне
мелодије и могли би да се придруже својим гласом.418

За подстицање радника на неким тихим пословима, посебно у изради
цигара, коришћено је и читање. Приповедање или читање наглас имали су
одлично дејство на раднички принос. „Четворица пакера који су радили под
мојим надзором“, каже један пословођа, „били су најсрећнији кад су слушали
бајке; кад сам могао да им испричам неку бајку, или кад би то учинио неко
од њих, радили су двоструко брже и били су срећнији.“419

в) Заједнички рад. – Један од најснажнијих подстицаја, а можда и
најснажнији, јесте међусобни контакт и узајамно храбрење међу радницима
који заједно раде. Колико директан надзор може сметати, толико активно
присуство равноправних колега подстиче на рад. Неки аутори тиме
објашњавају радну навику код примитивних људи који су природно склони
лењости. Прве активности – лов, риболов, крчење земље – биле су заједничке
и радост рада у групи служила је као „мамац за тешке и незахвалне
послове“.420 И данас је то један од најреалнијих облика привлачног рада.

Као војници који марширају укорак и јуре у напад на звук трубе и повике
битке, радници и раднице се орно бацају на посао ако раде заједно, а
посвећују му се без радости ако морају да раде сами. Без жеље за
генерализовањем, могли бисмо рећи да људи углавном боље раде кад су
окружени другима који се баве истим послом: зато углавном боље радимо у
библиотеци него код куће, боље ходамо у друштву, мање се замарамо кад се
напори смењују. Пољски радови, врло тешки усамљеном раднику, обављају
се с неуморном енергијом кад се окупи гомила жетелаца или берача. Орање
је најтежи пољопривредни посао можда управо зато што га обавља један
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човек или евентуално двојица. Жетву која пада у време неподношљивих
врућина и за дугих дана, обављају певајући мање или веће групе људи који
су близу једни другима. То исто се може рећи и за ноћне или зимске послове;
сеоске мобе на којима се више породица окупља око истог огњишта радостан
су догађај: млади певају, стари причају, размењују се опкладе и рад тече
готово без напора. 

Велика индустрија окупља велики број радника на истом месту и могли
бисмо помислити да колективни рад има прворазредно подстицајно дејство.
Извесно је да покрети других људи неодољиво делују на нас. Несвесна
склоност ка подражавању подстиче нас на труд за који не бисмо били
способни у самоћи. За тај случај колективне психологије карактеристично је
да појачава феномене индивидуалне психологије у супротном смеру. Умор и
досада су, у ствари, једнако заразни као кретање. Тард је утврдио следеће:
кад вође једне групе глуме умор или су заиста уморни, њихови другови одмах
и сами почињу да се жале на досаду или умор који не би осетили да није било
обесхрабрујућег примера.421 Напротив, добре вође знају да је „подстицање
права уметност“. Морамо, међутим признати да је та страна индустријске
психологије једва дотакнута и да смо далеко од познавања свих тајни
колективне радничке душе.
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ТРЕЋИ ДЕО

МОРАЛНО УЗДИЗАЊЕ РАДА

Трагање за начинима да се повећа и побољша принос од рада не би било
потпуно ако бисмо запоставили утицај моралних чинилаца, утолико пре што тај
утицај расте с постепеним развојем индивидуалне свести радника. У интимном
животу радника преостају подручја која не успевају да дотакну ни надница ни
материјална дисциплина погона. Ту је, пре свега, његов људски понос, потреба
да се према њему опходе као према човеку, да га њему равни хвале када то
заслужи. Ту је и његова природна жеља да стиче нова сазнања, да се уздиже како
у сопственим очима тако и у очима других. Ту је и легитимна амбиција да види
како његова деца заузимају виши положај на друштвеној лествици. На крају, у
њему готово увек налазимо и искрену жељу да добро ради свој посао, која се
сажето може назвати професионална савест.

У већини предузећа и данас налазимо једно стање духа које неповољно утиче
на принос од рада. Власници се не баве довољно радником као човеком, као
личношћу; радници не желе да размишљају о реалним тешкоћама производње и
одговорностима управе, и често долазе у искушење да занемаре своју
професионалну дужност. Таква ситуација не може дуго трајати а да озбиљно не
угрози производњу. Руководиоци у индустрији морали би да познају оне потребе
радника које не могу бити задовољене ни новчаном надокнадом ни техничком
организацијом, а то су моралне и интелектуалне потребе. Радници би пак морали
да се упознају с функционисањем индустријског механизма, да буду свесни своје
стварне улоге у производњи и у друштву, и да изграде професионални морал. На
крају, друштвена заједница би морала да понуди младима из свих класа могућност
да се развијају у складу са својим личним склоностима и капацитетима.

Тим питањима ћемо се бавити у трећем делу. Прво поглавље ће бити
посвећено личном односу између радника и пословођа, надзорника и послодаваца,
охрабрењима и унапређењима чији је циљ да се награди и подстакне ревност
радника. Затим ћемо испитати морални и политички положај радника као
колектива у утврђивању услова рада и управљању предузећем (фабрички савет,
радничка контрола). На крају, у последњем поглављу, бавићемо се образовањем
одраслих и професионалном оријентацијом омладине као начинима
интелектуалног и моралног уздизања радничке класе.



ДЕВЕТО ПОГЛАВЉЕ

МОРАЛНИ ПОЛОЖАЈ РАДНИКА

Већ неко време свуда тражимо лек за друштвену бољку чији је узрок,
између осталог, положај радничке класе, како правни и материјални тако и
морални. С напретком политичке демократије и солидаристичких теорија у
први план је избило настојање да се у индустријски свет врати дух сарадње
који га је напустио кад су се појавиле парна машина и висока пећ. Потребно
је ублажити поделе и мржње које трују душу рада и претварају производну
активност у један облик ропства. Појављују се нове концепције и користе се
разна средства за подстицање ревности појединаца које и данас сматрамо
обесправљеним: мењање уобичајеног понашања послодаваца, додељивање
премија и награда, напредовање у професионалној хијерархији, дисциплина
која се прихвата слободном вољом уместо оне која се намеће споља, тежња
за успехом и признањем, итд. Као и другде, и ту су подстицаји све савршенији
и префињенији: некад материјални и груби, данас су одуховљени и обраћају
се најплеменитијим људским осећањима.

1. Морални чинилац у индустрији

Без обзира на то који је политички и друштвени режим на снази, људи
имају потребу да живе заједно, да уређују своје међусобно опхођење и да
помажу једни другима. Свако друштво подразумева постојање различитих
капацитета, способности и ауторитета. Главно средство да се од сваког
појединца добије најбољи принос за који је способан јесте позивање на његов
слободан, добровољан пристанак.

У друштву попут овог у ком живимо, глад за правдом је снажнија него
икад зато што се неједнакости јасније уочавају и дефинишу, и што је жеља
за уздизањем у друштву све распрострањенија. У домену међуљудских
односа правда је још потребнија него што је у награђивању и организацији
рада. Било да се исказује материјалним предностима или не, фаворитизам
обесхрабрује и деморалише. Нема сигурнијег подстицаја од уверења да ће



наш труд бити примећен и правично оцењен, и да је лична заслуга мера
сваког успеха.

Осећа се, дакле, потреба да се дистанца између руководилаца и
подређених смањи колико год је то могуће, а да тиме не буде угрожена
дисциплина која је неопходна кад много људи ради заједно. Морална страна
организације предузећа и управљања људима, коју је политичка економија
сасвим занемарила, тежи да заузме важно место, било да је реч о фабричкој
дисциплини или појединачном положају сваког радника. Организатор не би
смео да превиди или погрешно схвати неке елементе радничке психологије.
Његов задатак је да омогући људима да што потпуније користе своје
способности. Он, пре свега, мора да познаје мотиве који наводе радника да
ради овако или онако и да своју активност ограничи у овој или оној тачки.
Затим треба размотрити начин на који би непосредни шефови морали да се
понашају према радницима током радног времена.

§ 1. Мотиви радника. – Човекова активност не зависи само од потреба
које он мора да задовољи и од његових физиолошких могућности да ради
како би обезбедио средства потребна за задовољавање тих потреба. Неко има
породицу која у много чему оскудева, а ипак се не одлучује да потражи посао
зато што је малодушан или пак зато што је његова породица навикла на
оскудицу. Македонски Турци које су француски војници видели како чуче
испред својих кровињара јели су само хлеб, али нису имали воље да обрађују
своју чудесно плодну земљу. С друге стране, колико год то изгледало
парадоксално, људи који су стекли иметак нису престали да раде кад су себи
и својима обезбедили пристојну исхрану. Свуда можемо видети неуморне
људе који су имућни, па и баснословно богати. Прошле године се у новинама
појавила прича о младом индустријалцу, Шнајдеровом наследнику, који је
погинуо у судару с локомотивом док је ноћу путовао из града у град. Он
извесно није радио зато да би обезбедио елементарна средства за живот...
Немогуће је навести безбројне примере фабриканата, лекара, научника,
политичара, инжењера који напорно раде целог живота мада су својој
породици обезбедили средства за живот. Страст за радом, која је можда
снажнија од љубави, дрема у сваком човеку чекајући да се стекну повољне
околности за њено буђење. У животу постоји једна велика радост, уживање
које је урођено човеку, као што је рекао Фурије: уживање у обављеном задатку
и остварењу идеје која га је надахнула. Признајемо да без тог уживања
богаташ не би радио; можда је то, заправо, један вид егоизма. Али тај
благотворни и посвећени егоизам и те како треба подстицати.

Можда је сâмо задовољство које пружа активност циљ, а тиме и мотив
за рад. По Ад. Вагнеру, то је четврти мотив, док су остали: 1) жеља за личним
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економским напредовањем и страх од оскудице, 2) жеља за наградом и страх
од казне, 3) жеља за угледом и страх од губитка части, 5) жеља за мирном
савешћу и страх од унутрашњег стида.422 У поглављу о хигијенском и
пријатном раду говорили смо о снази четвртог мотива (жеља за активношћу
и страх од пасивности). Други, трећи и пети испитаћемо у овом делу рада, а
награду и казну ћемо узети у моралном смислу. Вагнер не помиње жељу за
лаким радом (што мање муке), која, по нашем мишљењу, заузима средишње
место међу мотивима. Неки идеалистички аутори тврде да задовољство
наступа тек после активности, да је оно њен резултат, последица. Ти
непријатељи апсолутног хедонизма схватају задовољство као емоцију која
произлази из тога што је нека склоност у нама нашла повољне спољне услове
за своје потпуно остварење. Задовољство од рада је, дакле, знак да постижемо
свој циљ, да је наша спонтана склоност срела свој природни објект.423 Како
год било, ако макар мало завиримо у сопствену унутрашњост, признаћемо да
је могуће радити и због нечег другог, а не само због непосредног
задовољства, и моћи ћемо да направимо разлику између материјалних и
других потреба, на пример, остваривања угледног положаја у друштву или
радости стварања.424

Постоји нешто што бисмо могли назвати душа рада и чије моћно дејство
може да појача напетост мишића и мозга изнад уобичајених граница. Да
бисмо то покренули, морамо користити одговарајуће моралне надражаје,
посебно ако је пред нама временски ограничен напор. Током рата сви су били
вољни да једном или више пута уложе изузетан напор зато што су била
угрожена бескрајно важна добра и што је постојао колективни полет. Да и не
говоримо о војницима, ратна производња је допринела обнављању
корпоративног духа и међу цивилним радницима. Радници више нису
осећали умор. „За те људе“, читамо у једном лепом чланку, „који су били
кадри да превазиђу сами себе, посао је повратио величину која им се чинила
изгубљена. Људи подносе напоре какве им не би омилили никакви изгледи
на зараду.“425 Остављамо по страни напоре војника на бојишту, лекара и
болничарки у болницама, итд., који су показали изванредан самопрегор и
пожртвовање. Руски револуционари су апеловали на та иста осећања, било
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за служење у војсци или за рад. За комунистичке суботе и прековремене радне
сате није било других мотива осим велике идеје која је напор чинила лакшим.
Додуше, занос рођен из апсолутне нужде може произвести корисно дејство
само накратко. Рат се продужавао, ваљало је прибећи материјалнијим
подстицајима, повећати наднице, побољшати услове рада, смањити замарање,
водити бригу о женама и њиховим бебама, позабавити се радничким
смештајем, исхраном, итд. Добровољне болничарке су се брзо замарале и у
болницама су морале бити ангажоване професионалне медицинске сестре.
Патриотизам и ентузијазам за националну одбрану нису могли да одржавају
полет цивила до краја рата. Војници су показали већу истрајност, али разлоге
за то овде не можемо дубље разматрати.

Све ово о чему сад говоримо припада психичкој сфери, чија сталност
увелико надокнађује привидну безначајност. Воља за деловање сачињена је
од целог спектра тајанствених сила. Међутим, мада је вишег реда, воља је
ипак подређена биолошким законима и за њено испољавање су потребни
знатан нервни напор, неки физиолошких услови, мишићна снага, располо -
живе телесне резерве и психички сензибилитет. У претходним поглављима
смо говорили о разним физиолошким условима које морамо имати пред
очима док се будемо бавили моралним подстицајима који су у стању да
покрену вољу – утолико више што није реч о наглом и краткотрајном напору
већ о континуираној активности која испуњава целу човекову егзистенцију.
Постоји безброј малих мотора који подржавају и покрећу човекову
свакодневну активност и чија моћ и отпорност пресудно одређују квантитет
и квалитет нашег животног дела.

Ретки су људи који довољно познају сами себе да би могли да искористе
све капацитете свог духа, а још су ређи шефови који умеју дубоко да продру
у душу својих подређених, да у њој покрену све струне и извуку из њених
резерви све корисно и лепо што она може да пружи. – На психолозима је да
открију непознате ресурсе скривене у сваком од нас, у ученику као и у
шегрту, у интелектуалцу као и у мануелном раднику. Индустријски
организатор мора имати отворен дух за све сугестије и умети да искористи
сваку могућност која се укаже. Али пре свега мора посветити пуну пажњу
избору нижих руководилаца, јединих који су у сталном директном додиру с
радницима.

§ 2. Психологија непосредних шефова. – Стање радниковог духа, а отуд
и његов принос зависе од тога да ли се шефови према њему односе благо или,
напротив, сурово, да ли дисциплина деградира његово људско достојанство
или се о његовом понашању води рачуна зато да би му се пружила прилика
да се истакне и искористи све своје квалитете. Ако изузмемо врло мали број
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појединаца који су огрезли у алкохолизму или поклекли под ударцима
судбине и беде, сви други радници, бар у цивилизованим земљама, имају
осећање сопствене личне вредности и настоје да га увећају. Што већу
одговорност и ауторитет човек стекне, то се он више труди да испуни своје
дужности. Старији радници раде боље него млади, специјалисти су
ревноснији него неквалификовани радници, пословође су пажљивије и
штедљивије од обичних радника. Ако оставимо по страни материјална
разматрања, извесно је да те раднике вишег реда подстиче на активност и
њихова посебна морална ситуација, да на њих делују виши мотиви и да је
њихов циљ да стекну још већи углед и ауторитет. Подређени (радници,
чиновници, војници, ученици) највише цене лични труд непристрасног и
добронамерног шефа. Такав пример лако и готово нужно наводи све око себе
да га следе, што доноси највећу могућу корист и предузећу и радницима.

Данас, када ауторитет пословође доживљава дубоку кризу, посебно је
важно водити рачуна о пријемчивости радника. Под утицајем синдика лне
пропаганде, радници своје надзорнике и контролоре доживљавају као
продужену руку послодавца која ради искључиво у његовом интересу. Отуд
произлазе отровно неповерење и неприкривена нетрпељивост према њему,
посебно ако је плаћен по учинку групе коју предводи или по броју
неисправних производа које открије. Нетрпељивост није мања ни кад су
радници плаћени по времену и кад их пословође пажљиво надзиру. Од самих
почетака велике индустрије радницима тешко пада режим надзора. Они
траже начин да се ослободе те сметње, тог посредника који измиче
синдикалној акцији и, често против своје воље, служи интересима
послодавца. „Тежак задатак“, каже г. Максим Лероа, „којем радници у
капиталистичким погонима могу да приступе само ако се донекле угледају
на чланове занатских дружина Старог режима: они неће постати 'мајстори'
док не савладају све степенике који претходе том звању.“426 Али чак и
најоптимистичнији међу њима су свесни да никад неће постати „мајстори“ и
да у најбољем случају могу стићи до положаја надзорника, што и није сјајно.
Чули смо интелигентне раднике и пословође који кажу да више воле да буду
обични радници и зарађују добру дневницу него да контролишу и пожурују
„не баш занимљиве људе“, које „потајно изједа завист“. Али то осећање је
пролазно. У временима велике незапослености непосредни шефови постају
свесни предности свог положаја, пре свега чињенице да неће бити отпуштени
на први знак кризе, то јест да неће делити судбину обичних надничара.
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Непријатељство радника према њима због тога само расте и потребна им је
сва умешност којом располажу да би га превладали.

Непосредни шеф мора да буде врло опрезан и да се заштити од свих
приговора ако жели да га радници истински прихвате. Поред техничких
знања о којима смо говорили (шесто поглавље), пословођа мора да има и
супериорне моралне квалитете и психичке способности: стрпљење у свим
ситуацијама, енергију и ауторитет. То посебно важи за фабрике старог кова,
које су још у већини, јер оне запошљавају неспецијализоване пословође.
Најважнији задатак „надзорног особља“ у тејлоризованим фабрикама је да
води, надгледа и контролише материјални процес рада. Али последњих
година карактер и улога модерног пословође претрпели су дубоке промене.
Пример можемо наћи у америчким фабрикама. Поред задатака да обучавају
и надгледају раднике, модерне пословође се специјализују за односе са
особљем у погону, по потреби и изван радног времена. Поверавају им се
најделикатнији задаци: кадровски директор, главни надзорник, главна
надзорница.

Као и у јавној администрацији, нижи руководиоци у интерној управи
фабрике имају много већи реални утицај од оних на вишим положајима. Зато
теоретичари грађанског образовања инсистирају на потреби да нижи шефови
прођу посебне припреме, како у администрацији тако и у индустрији и
трговини. Управо они могу да подстакну – али и да обесхрабре – људе који
раде, да им усаде осећање одговорности и да им дају прилику да се развијају.
Они су увек присутни, сведоци су радничког труда, умеју да препознају муке
својих подређених и да цене њихове напоре, да дисциплинују њихову пажњу
и да им укажу на грешке. Кадри да суде о добронамерности и искрености
обеју страна, они могу посредовати између радника и послодавца како би се
постигло побољшање не само за овог или оног појединца већ за цело особље,
и не само материјално побољшање већ и морално. Захваљујући свом
положају, они су позвани да покрену више мотиве о којима смо говорили, да
покажу радницима да се може радити са задовољством и љубављу према
послу. И сами бивши радници, они су најчешће доспели на тај положај
захваљујући марљивости и жељи за успехом. Довољно је да на то подсете
раднике, скромно и добронамерно, како би их уверили да и сами могу
постићи једнак успех ако покажу добру вољу. Да би успешно обављао свој
задатак, пословођа – у неку руку народни учитељ – мора користити сву памет
и осећање мере за које је способан човек његовог положаја. Он најчешће мора
само да дотакне неку струну која је спремна да затрепери. Радници воле свој
посао чешће него што замишљамо и предају му се са жаром. Важно је само
не супротстављати се њиховим уобичајеним склоностима ставом који је
можда више неспретан него злонамеран, оштрим и увредљивим речима,
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понашањем шпијуна послодавца. А надасве, радник не сме стећи утисак да
је пословођин интерес да вечито одржава раднике у положају медиокритета
и да им препречава пут ка остварењу вишег, како материјалног тако и
моралног, животног стандарда.

2. Међуљудски односи у фабрици

Модерна индустрија тежи да се врати једном традиционалном обичају
занатства: приближавању и узајамном помагању сарадника, које извесно
побољшава принос. Механизација је потиснула готово сваки однос између
послодавца и његових радника, развој индустријске технике и трговине
готово сасвим је раздвојио власника капитала и рад. Анонимна друштва,
најтачнији израз капитализма, уклонила су сваку органску везу између
капитала и рада. У почетку се веровало да то неће имати никаквих лоших
последица по индустријски принос: ако радници редовно примају надницу,
не занима их да ли онај ко управља фабриком ради за своју добит или за добит
многих деоничара. Али какав треба да буде став директора фабрике који је и
сам сведен на надничара попут других?

Пошто рад мора да се обавља најбрже што је могуће и по најнижем
трошку, техничка управа бави се радничким особљем само у мери у којој је
то неопходно да би се обезбедила редовна производња са што мање прекида.
На радника се гледа као на машину или алатку. Строга дисциплина довршава
то свођење човека на обични зупчаник.

Међутим, упркос екстремној механизацији рада и упркос строгој
дисциплини, људи нису допустили да се њима потпуно доминира; пасивни
отпор с једне стране, револтирано гунђање с друге натерали су индустријалце
да се позабаве моралним елементом индустрије и да посматрају раднике не
као бројеве којима се барата, већ као жива бића чије се потребе, навике и
способности разликују колико и потребе, навике и способности њихових
послодаваца. Под двоструким притиском – добро схваћених интереса
послодаваца и мање-више јасно потврђене воље радника – индустрија се
постепено хуманизује. Односи између управе и особља постају бољи, а радна
дисциплина, која је задуго била робовски ланац, почиње да се преображава
у један принцип рационалне организације и у морално јемство за све чиниоце
производње.

§ 1. Контакт између шефова и радника. – Чини се да односе међу
људима исте професије одређује један принцип: садашње стање и будуће
могућности, оне које се тек назиру. Што су те могућности предвидљивије,
то су односи коректнији, и обрнуто. У војсци и у администрацији, особа



нижег ранга има мале изгледе да достигне положај свог актуелног
надређеног, и односи су ретко срдачни, осим у појединачним случајевима и
ванредним тешкоћама, кад се улоге лако могу преокренути (рат, заједничка
опасност). Напротив, у просвети, као и у слободним професијама, професори
у својим ученицима виде будуће колеге и људе сутрашњице. Лекари,
адвокати, инжењери... никад не губе из вида да се неки млађи сарадник или
колега кога тренутно ометају лоше околности може ускоро с њима
изједначити. А шта видимо у индустрији? Разни чиниоци су тако различити
једни од других да на први поглед њихово приближавање изгледа не само
логички немогуће већ и опасно за престиж послодавца. Ако је реч о малом
послодавцу који сам управља својим предузећем, он нема чега да се плаши
од својих радника јер нико од њих нема неопходан капитал да му постане
конкуренција; он може да бира како ће се односити према радницима у складу
са својим темпераментом. Кад је реч о техничким директорима, они
уважавају само своје инжењере, а радници их непосредно не занимају. На
крају, инжењери су ретко у директном контакту с радницима и у свему се
ослањају на пословође. Ти шефови, које смо назвали „непосредни шефови“,
заправо представљају административну власт у фабрици.

Тако је у већини фабрика: пословође запошљавају раднике, утврђују износ
њихове наднице, одређују ко може бити отпуштен у случају кризе или
незапослености, суде и кажњавају, отпуштају и предлажу за награде. Често су то
врло снажне личности и добро је бити у њиховој милости. Они могу имати велики
утицај на принос и техничку обученост радника, као и на атмосферу која влада у
погону. У модерној организацији они могу играти улогу некадашњих газда-
мајстора који су радили у истој просторији са својим радницима, често с њима
јели за истим столом и учествовали у њиховим радостима и патњама. Мали
послодавац се према својим сарадницима, који су касније често и сами постајали
послодавци, није односио као према подређенима. Пошто су стално радили с њим,
радници су непрестано учили и понекад им је квалитет производа био важнији
од квантитета: саветовали су се с њим о свему и могли да му предлажу
побољшања и да расправљају о његовим замислима.427 Постојала је иницијатива,
за коју модерни радник није способан не због претеране механизације производње
већ због сопствене потпуне незаинтересованости за просперитет предузећа у ком
ради. За њега не постоје трајне везе, ни личне, ни материјалне. Он прелази с једног
градилишта на друго, из предузећа у предузеће не осећајући никакву важну
разлику између тих места. Он ради, али као да ради изван себе, не улаже себе у
оно што ради, не улаже своју душу. Не сарађује с другим људима; обрађује мртву
материју. Пошто му правила фабрике забрањују да се приближава колегама током
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рада, само пословођа може да га извуче из непрестаног суочавања са неживом
твари. Тај лични контакт му је потребан, неопходан. Тада рад показује своје
чудесно дејство јер два човека, различита и понекад узајамно непријатељски
расположена, приближава иста мисао, исти заједнички напор. Они онда
заборављају све што их дели и солидарно се окрећу послу да би га успешно
обавили: „Нема сумње“, као што тачно запажа г. Албвакс, „да радници осећају
већу блискост с послодавцем и инжењерима у тренуцима кад им ови издају
наређења, храбре их па чак и прекоревају него са далеким деоничарима или
директорима који у производњи учествују само својим капиталом, а не и својом
активношћу.“428 А како тек може бити снажно осећање солидарности с добрим
пословођом који је и сам радник и који је успео да се попне један степеник више
у каријери захваљујући својој вољи и истрајном труду...429

Ту, дакле, треба тражити лек за моралну изолацију радника у фабрици.
Пословођа је надређени радник, чији је задатак да обнавља посустали
професионални полет и успоставља занемарено, угашено достојанство рада.
Ништа га нужно не дели од радника, ни режим рада, ни пређени пут, ни начин
живота. Он има све што је потребно да би се успешно утицало на раднике.
Њихова оданост није му унапред ускраћена. Напротив, сваки радник жели с
њим да буде у добром односу. Многи радници су нам са очигледним
задовољством рекли о свом пословођи: „Диван је. Одлично се слажем с њим.“
Али да би пословођа заиста могао да испуни задатак који му је поверен,
потребно је да буде задовољен један суштински услов: да је он дошао на тај
положај искључиво захваљујући својој професионалној и моралној
супериорности. Пожељно је да је он ожењен, да је отац породице, да је што
више удаљен од политичких преокупација. Његов главни морални квалитет
треба да буде правичност. Ако су радници уверени да он увек ради по
савести, пословођа ће моћи успешно да награђује и кажњава. Као некакав
учитељ, лекар, световни отац, он мора да ужива пуно поверење својих људи.

У модерним фабрикама које запошљавају жене, ту улогу с много достојанства
врши особа која је посебно задужена за моралну хигијену радница: „ново лице,
грациозна, врло модерна женска силуета, озбиљна а осмехнута: надзорница.“430

У Француској је рат донео постављање надзорница у фабрикама, посебно у
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жену има много ситуација у којима је женско присуство незаменљиво.“



фабрикама муниције. Раднице су у почетку мрко гледале ту нову особу. Како је
њу плаћао послодавац, њене интервенције су изазивале сумњу, па чак и протесте.
Али, „неколико месеци по њеном доласку“, каже гђа Жакоб, директорка социјалне
школе за надзорнице и једна од њих, „та иста надзорница била је тако добро
прихваћена од свих да су раднице из фабрике прве дошле да похвале њен рад.“431

Њен задатак изискује многе квалитете, посебно тактичност, осећај за меру, добро
запажање и расуђивање, осећај за правду. Надзорница која има те квалитете
способна је да разуме потребе радничких породица и да служи као користан
посредник између фабричке управе и бојажљивих радница. То радно место ће
извесно бити уведено у многе фабрике које запошљавају женску радну снагу.
Синдикати не би смели да се противе примању надзорница међу своје чланове.
Већа хигијена и више моралности могу само оживети дух радница, проширити
њихове хоризонте и удаљити их од недостојних начина забаве који им често служе
као средство опуштања после мучно једноличног посла.432

Нижи шефови су зависни од управе и њихово понашање најчешће зависи
од расположења и упутстава одозго. Или се они пак отворено стављају на
страну радника, али у том случају ће њихова активност изгубити сваку
вредност јер послодавац неће узимати у обзир њихове напомене и чак ће
похитати да се отараси помагача који није посвећен његовим интересима.
Пословођа најчешће нема улогу радничког делегата који преговара с
послодавцем; он пре служи као мост између та два чиниоца производње и
настоји да постигне равнотежу између његових захтева. Како се пословође
регрутују из радничке класе, не треба да нас чуди што су многи од њих
прости и груби људи који лако губе хладнокрвност и не знају да помире
чврстину и уљудност. Зато послодавац који је заиста свестан значаја
моралног чиниоца у индустрији мора да контролише однос својих пословођа
према радницима, па чак и да пословођама посвети део свог времена. У
Француској постоји много малих предузећа (са 25 до 50 радника) у којима се
послодавац лично бави својим радницима, разговара с њима пре него што их
ангажује, распитује се о њиховим прецима, грађанском статусу, породичним
потребама: тако има прилику да уочи све „ваљане људе“ и да им отвори пут.
Посетили смо фабрику ципела Д... у Неију на Сени; не само што свих 30
радника познаје по имену, послодавац зна и основне ствари о њиховом
приватном животу; неки радници су код њега више од двадесет година. Г. Д...
неће ништа да чује о „рђавим склоностима“, лењости и лакомислености
радника. „Све то зависи од нас“, каже он. „Врло сам задовољан својим
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431 О друштвеној школи и фабричким надзорницама, види: Bullet. des usines de guerre, 21.
мај 1917, p. 26. –  Villate-Lacherat, Les inspectrices du travail en France, Paris, 1917.

432 C. S. Parker, Working with the working woman, Harper, New York, 1922. О Међународном
конгресу фабричких надзорница, види:  Informat. sociale, 21. септембар 1922. 



радницима, а имам разлога да верујем да су и они задовољни мноме. Знају
да сам радник као и они, много старији, али и храбар.“433

Такав однос између послодавца и радника могућ је само у мањим
предузећима с мањим бројем радника. Ипак, не видимо зашто директор
предузећа које запошљава од 500 до 800 радника не би повремено могао да
прими раднике који желе на нешто да се пожале или да напусте предузеће.
Сматрамо да је психолошки боље лично примати раднике него повремено
посећивати фабричку халу и заустављати се насумично код овог или оног
радника. Мада такве посете могу да буду корисне за процену функционисања
целине, чини се да радници више воле да се нађу са вишим руководиоцем
насамо и да му лично саопште своје жеље. Ако је пријем срдачан, човек се
осећа уздигнут изнад свог положаја и охрабрен: видео је послодавца... У тој
пракси нема ничег утопијског. У Сједињеним Државама индустријалци су
закључили да време које је на тај начин посвећено радницима није изгубљено,
чак ни са чисто пословног становишта. Г. Сестр наводи више великих
индустријалаца којима је стало да лично што боље упознају своје раднике.
Г. Карл Џонсон из компаније Џишолт (у Медисону) прима сваког новог
радника три месеца након његовог ступања у фабрику. Том приликом га
позива да му се обрати сваки пут кад су му потребне информације, савети и
слично. Та компанија запошљава хиљаду радника. У другим, знатно већим
компанијама бирои за информације, распоређивање и статистику брину о
разлозима који су навели радника да напусти фабрику, а ти разлози могу
помоћи управи кад одлучује о реформама и променама надница, о техничком
аспекту рада, радном времену, општим условима у фабрици и моралним
питањима.434

Ако одемо још корак напред, стижемо до службеника чија је дужност да
се бави људима и с материјалног и с моралног становишта и који има све
квалитете потребне за тај посао. Тај корак је већ учињен у Америци:
кадровски директор (employment manager) има своје место поред директора
финансија, директора производње и директора рачуноводства. Његов задатак
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433 О избору руководећег особља и о значају психолошког чиниоца у управљању људима,
види низ чланака енглеског професора Х. Ф. Орката: H. F. Orcutt, Engineering (часопис),
1918; Ida M. Tarbell, La règle d’or des affairs, Payot, Paris, 1921; Lionel D. Edie, Practical
Psychology for Business Executives, New York, 1922.

434 „Ако, током интервјуа, шеф погона не успе да задржи радника исправљајући недостатке
на које се овај жалио, жалбе се уписују. Месечна статистика за погон, за занимање, као
и за целу фабрику даје смернице о којима управа и те како води рачуна.“ – Ch. Cestre,
Production industrielle et justice social en Amérique, p. 141; види и стране 137-144. – „Видео
сам фабрике“ каже др Санд, „у којима апсолутно важи пропис да сваки радник који
затражи пријем код директора мора да буде примљен у року од три минута.“ Trav. ind.
aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, t. II, p. 28.



је да појединачно упознаје људе и да им буде на располагању како би
обезбедио слободан развој свих њихових капацитета и склоности. Он мора
да се разуме у питања друштвене економије готово исто колико и у
индустријску технику. У средњим предузећима то је обичан инжењер који се
истиче неким индивидуалним особинама потребним за вођење људи. Велике
компаније имају две врсте кадровских директора: једног који је задужен да
обезбеди управљање људством фабрике, и другог који организује фабрику
према модерним принципима. Није тешко замислити да ће ускоро бити
потребни нови специјалисти, сваки за посебну грану управљања људима.
Кадровски директор заправо има много задатака и у будућности ће их имати
још више. Судећи по аналитичким табелама разних америчких аутора, он се
бави: регрутовањем радника, између осталог запошљавањем, развојем
резервне радне снаге и разврставањем радника према њиховим
професионалним способностима; обуком, прилагођавањем и бодрењем
радника, па и индивидуалним праћењем ради премештаја, повећањем
надница, унапређењима итд.; општом обуком, хигијеном и професионалном
обуком; правима која су зајамчена радницима: радничким саветима, одржа -
вањем реда у погону, здрављем, сигурношћу и социјалним питањима. Најзад,
у његовој надлежности су и досијеи и анкете о појединцима и групама,
одласци, отпуштања, физички, ментални и професионални тестови, графици
приноса, итд.435

Кадровски директор више не може да се регрутује из редова машинских
инжењера. У неким америчким фабрикама на ту функцију већ долазе
професори, бивши студенти, мушкарци или жене (у зависности од пола радне
снаге). Они имају и своје национално удружење које издаје месечни часопис
(Personnel) и одржава редовне конгресе. Стални контакт омогућује том
драгоценом органу модерне индустрије да се развија, проверава и усавршава.
Суштински задатак кадровског директора је да олакша индустријску реформу
с много обзира према радницима и да омогући успех нових метода, а да
притом не занемари здравље и морално благостање радника. 

У фабрици ти службеници представљају науку, посебно кад је реч о
обуци и образовању радника. Њихова улога у људској лабораторији може се
упоредити са улогом техничара у лабораторији за научна истраживања и у
канцеларији за проучавање и припрему рада. Да би их оспособили за ту
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435 Види табелу у наведеном делу г. Сестра (Cestre) између 222. и 223. стране. – Види и: L.
M. Gilbreth, The psychology of management, London, 1915, p. 52-89, као и чланак: H. K.
Hathaway, „The value of ‘non-producers’ in manufacturing plants“, Machinery, 1906, nov.
p. 134; A. Martin Simons, Personal Relations in Industry, New York, 1921; Robert
Grimshaw, The Modern Foreman, New York, 1921.
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улогу, амерички универзитети увели су посебне курсеве који обухватају
вођење послова (business administration), професионално усмеравање (voca-
tional guidance) и опште образовање. Налазимо их на Харварду, Колумбији,
Рочестеру, Висконсину, Минесоти и Њу Орлеансу, у школи уметности и
заната у Синсинатију, итд. Курсеви за женске employment managers и
надзорнице постоје на Универзитету за младе девојке у Брин Мауру, у
близини Филаделфије.436

§ 2. Радна дисциплина. – Олакшице које су понуђене раднику да би
могао да ступи у директан додир са нижим и вишим шефовима имају за циљ
да у фабрици створе атмосферу сарадње, дух међусобне слоге и осећај
угодности. Радници не долазе у фабрику да би се забављали, речено је. Али
на то је примена психологије у индустрији одговорила да човек може да
оствари све своје радне способности само ако је с тим сагласно цело његово
физичко и психичко биће, ако његово унутрашње осећање сарађује с његовим
интелектуалним уверењем да треба да производи највише што може. Ту
сложену појаву много је лакше приметити код детета и младог радника, а
посебно код младе раднице. Да би радили, њима није довољно да својом
свесном или полусвесном интелигенцијом желе материјалне предности које
доноси рад. Потребно је још много других психичких услова: обећање
поклона, ранији излазак с посла, љубазно опхођење, похвалa, ласкаво
поређење, нада у напредовање, итд. Исти или готово исти услови су потребни
и одраслом раднику, ако не свакодневно, бар с времена на време, да би се
подстакла њихова амбиција и разбудио полет. С друге стране, разум га
уверава у корисност свакодневне активности и на то му скреће пажњу кад
год она одлута ка споредним циљевима. Чешће него лакомисленом младом
човеку, одраслом раднику су на уму сопствене и породичне потребе. И оно
што је можда најважније: он има радну навику, огромну снагу која нужни рад
претвара у суштинску потребу његовог бића. Мада још не можемо да
одгонетнемо тајне наше свести и наше подсвести, мада не можемо да кажемо
да ли се човек рађа добар или рђав, вредан или лењ, нема сумње да се после
много година проведених у раду на крају до те мере навикнемо на рад да без
њега више не можемо да живимо. Дакле, сам рад је дисциплина највишег
реда: он не управља само покретима наших мишића већ и нашим
интелектуалним и емоционалним животом.

436 Више појединости види у: Ch. Cestre, op. cit., p. 222-230; Omer Buyse, Méthodes américaines
d’éducation (enseignement supérieure), Dunod-Pinat, Paris, 1913, p. 537-591; W. D. Scott,
Influencing men in business, New York, 1919, chap. II.



Међутим, једна од основних карактеристика капиталистичке организа -
ције производње јесте уопштавање рада и његово подвргавање законима
брзине, уједначености и приноса које раније епохе нису познавале. Модерна
фабрика снажно делује на појединце које запошљава и успева да
дисциплинује чак и људе најнижег порекла и да их претвори у супериорне
друштвене елементе. У том смислу је Жорес могао да хвали капитализам и
индустријску механизацију.437 Својим развојем и специјализацијом
индивидуалних задатака индустрија се продуховила: радник све више мора
да ангажује своје психичке способности и да поштује све строжи ред. Рад
апсорбује највећи део његовог бића, подвргава закону све његове снаге било
тиме што наизменично ангажује разне способности његовог духа и тела или
зато што општи умор нужно прати дан испуњен напорима. Можемо се
запитати да ли ће рад, упркос свим побољшањима, икад изгубити свој
карактер обавезе. Ми сматрамо да неће. Али дисциплина није исто што и
принуда; дужност коју сами себи намећемо није ропство. 

Сама по себи, дисциплина није рђава ствар.438 Потребна је човеку да би
усмеравао свој живот и да би слободни сати и радост одмора постали
драгоценији. Добро је инсистирати на радној дисциплини и претворити је у
закон људског живота. Али потребно је више од тога: настојати да се
дисциплина преобрази у самодисциплину. Тај преображај је дугорочан
подухват и може се остварити само образовањем интелигенције и свести. Док
се то не постигне, људи ће морати да буду подвргнути спољашњој
дисциплини да би у производном погону владали ред и радна дисциплина и
да би производња била правилнија.

У фабрикама у којима још влада стари систем организације, за
дисциплину је задужен пословођа који обучава, надгледа и контролише
раднике. Он примењује правилник фабрике и изриче казне на основу прописа
који се тичу разних врста нарушавања реда или непоштовања руководилаца.
Радник се кажњава ако се не придржава правила, ако увреди неког од
запослених (вишег или нижег шефа или радника), ако је одговоран за лошији
квалитет производа или пак ако омета процес рада (касни, гласно говори,
узнемирава суседе и смета им да раде, излази без допуштења итд.). Ако не
кажњава сам, пословођа обавештава вишег шефа о пропустима. Његово
сведочење има снагу закона и не оставља места за жалбу. Неправде нису
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437 Cf. Jean Jaurès, L’armée nouvelle, Paris, 1915, p. 362 ff. – Види и: „L’organisation socialiste“,

Revue socialiste, мај 1896, p. 522-523.
438 Необично је што су неки аутори упоређивали фабрику с војском. Таквим поређењем

један од највећих реформатора тејлоризма започиње своју књигу од 440 страна:
Harrington Emerson, The Twelve Principles of Efficiency, New York, 1910.



искључене: пословођа може бити посебно наклоњен или ненаклоњен неком
раднику или може сувише уско бранити интерес послодавца.439

Модерна индустријска психологија противи се оној врсти дисциплине
коју обезбеђује пословођа-судија. Он не би смео да суди раднику који је
увредио претпостављеног јер и сам припада тој категорији. Ако је пак радник
увредио неког себи равног, заједнички пословођа је задужен да то реши иако
нема времена да се бави свим проблемима у погону. На крају, ако треба
казнити радника због незадовољавајућег квантитета или квалитета
производа, пословођа ће увек бити расположен да га окриви не бавећи се
условима у којима је радник радио из простог разлога што је прави кривац
можда управо он сам јер је његова дужност да обезбеди те услове. Поборници
тејлоризма упорно указују на недостатке тог начина одржавања
дисциплине.440 Они сматрају да би јединственог предрадника (single foreman)
требало заменити четворицом или чак осморицом специјализованих
руководилаца. Већ смо говорили о улогама неких међу њима. Преостаје нам
да испитамо улогу дисциплинског шефа чији је задатак да одржава ред и мир
у погону. Он је посебно награђен за тај задатак. Ако и има других дужности,
оне су мале. Чим се догоди инцидент, техничке пословође се повлаче и
препуштају њему да га реши. На пример, ако радник не прати писана
упутства која је добио чак ни кад га на то опомене посебни пословођа, овај
му не изриче казну већ га пријављује дисциплинском шефу који ће
размотрити случај из свих углова и изрећи непристрасан суд. То је прави
судија, у исто време чврст, непристрасан и добронамеран. Његов задатак је
да на лицу места постепено упозна врлине и мане сваког радника, његов
морални напредак од уласка у фабрику, његове перспективе у друштву и
професији; он води рачуна о надници и потребама сваког радника и распитује
се о свему што би могло занимати једног шефа и утицати на принос радника.
Поред тога, он је радницима на располагању кад им је потребан савет, а у
случају сукоба наступа пре као њихов адвокат него као судија. Пошто се не
бави само чињеницама већ пре свега њиховим узроцима и мотивима који су
пресудно утицали на неки поступак, он мора познавати психологију и
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439 О неприличности суровог и неправедног понашања, види: F. Izart, Méthodes économiques
d’organisation, p. 161 ff. – Види и поглавља посвећена управљању фабричким особљем
у: A. H. Church, The Science and Practice of Management, New York, 1914; C. B. Thompson,
The Theory and Practice of Scientific Management, Boston, 1917; види посебно: Walter Dill
Scott, Influencing Men in Business: the Psychology of Argument and Sugestion, New York, 1916
(new. ed. 1919), chap. II. Види и сугестивни чланак: Charles See, „Si j’étais un industriel“,
Grande Revue, април 1921, p. 237-244.  

440 Cf. L. M. Gilbreth, The psychology of management, p. 69-70. – Leonard Trelawney Hobhouse,
The element of social justice, Allen, London, 1921.
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инстинктивно, готово несвесно се служити њеним законима. Пошто је
упознат с физичким и менталним стањем радника, он може да предвиди
последице како саме казне тако и начина на који је спроведена: у присуству
других радника, или насамо с радником ком се изриче, итд. Неопходно је да
он буде правичан и независан. Ако је пристрасан према неким радницима
или ако страхује од управе, он неће моћи да обавља тај посао. Да би могао да
разуме радника, објасни његове поступке и непристрасно суди о интересима
послодавца, он мора бити трезвен и хладнокрван. Мора пружити радницима
доказе своје непристрасности тако да сваки његов суд примају са осећањем
да је расуђивао поштено и најбоље што је могао.441

Фабрике које нису увеле модерну организацију и које не могу да запосле
дисциплинског шефа решиле су питање дисциплине мање или више успешно.
Сви шефови који познају моралну еволуцију радничке класе током
последњих сто година свесни су да циљ кажњавања радника није испољавање
моћи и суверенитета послодавца у погону. Уз то, они желе да увере радника
да није реч само о посебним интересима послодавца већ и о реду у погону и
о општем приносу предузећа. Управа не „тиранише“ радника који је
погрешио ни из свог задовољства ни ради свог непосредног интереса. Да би
то доказала, она се одриче једног дела профита од казни, па чак и улоге судије.
Своте које су кажњеним радницима одбијене од плате обично се стављају у
касу узајамне помоћи или у осигуравајући фонд за особље, што значи да иду
радницима. Та пракса се проширила с увођењем радничких савета. Поменута
два коректива за систем кажњавања озбиљна су гаранција за раднике и буде
међу њима осећање сигурности и уверење да су заштићени од неправде. Број
инцидената који заслужују казну се смањује, што доноси корист и радницима
и њиховом послодавцу.

3. Друштвене околности и професионално напредовање

Још један елемент може да утиче на психологију радника и на његов принос:
то је углед који у друштву ужива његов посао и његов положај. Радник је осетљив
на мишљење својих суграђана, данас више него раније јер се његов друштвени
хоризонт шири, а његов живот изван фабрике постаје богатији. Да ли је довољно
надати се да ће непрестано скраћивање радног дана даље смањивати улогу
фабрике и да ће професионални рад ускоро постати нешто споредно? Или се треба

441 Улога дисциплинског шефа (shop disciplinarian) веома је добро описана у једном чланку
објављеном у часопису Engineering и пренетом у часопису Industrial Management: C. B.
Thompson, p. 402-404. 



помирити с неједнакошћу међу људима – како имовинском тако и друштвеном –
као с нечим нужним и дићи руке од покушаја да се инфериорни морални положај
мануелног рада промени? Први начин гледања је погрешан, а други неправедан
и ирационалан. Није тачно да је професионални рад данас мање захтеван него
некад, мада је често мање заморан зато што се обавља у бољим условима. Али
иако траје краће он остаје – и остаће и у будућности – средиште нашег друштвеног
живота, и то је добро. С друге стране, интерес целог друштва тражи да мануелни
рад буде више поштован него што је то данас и да радници добијају исте моралне
подстицаје и исте почасти као и научници, политичари и уметници.

§ 1. Презрени рад и цењени рад. – По ком критеријуму се један рад
сматра вредним и пожељним, а неки други ужива лош углед, презире се и
избегава? Постоји ли само један такав критеријум или их је више? – Тешко
је одговорити на та питања зато што не постоји универзални одговор који би
важио за многе међусобно различите средине. Тражити одговор, то значи
пратити историју друштвених вредности и њихових узастопних транс -
формација. Ограничићемо се на то да наведемо неколико тачака које ће нам
помоћи да се оријентишемо у процењивању тих вредности и да откриjeмо
главнe разлоге за формирање оваквог или онаквог мишљења о мануелном
раду. Прва тачка, коју смо већ поменули кад смо говорили о пријатном раду,
јесте чистоћа. Чини се да су људи одувек више волели чисте радове.
Општеузевши, мануелни радови су мање цењени пре свега зато што прљају
руке, одело, па и тело, било због природе материје која се обрађује или због
средине у којој се рад обавља. И у наше време „жене више воле мушкарце
који не раде рукама, а иста склоност је још више изражена код мушкараца
кад су посреди жене.“442 Чак и они који сматрају да је мануелни рад нужност
и задовољство, замишљају пре свега чист рад на свежем ваздуху, ослобођен
свих непријатности поделе рада и употребе машина. Мада се мануелни рад
сматра корисним, он није изгубио свој првобитни карактер и још се види као
понижавајући.

Друга тачка је радна дисциплина, то јест редовност и континуитет рада. Више
волимо да сами бирамо време кад ћемо се посветити послу и да сами одлучујемо
о ритму рада него да будемо подвргнути неком неисцрпном, увек истом
континуираном задатку. Индустријалци, уметници и научници неретко раде више
од мануелних радника, али они су господари своје активности, организују је
готово по својој вољи и имају могућност да престану кад нису расположени за
рад. Што више рад личи на независни рад, то ће га људи сматрати пожељнијим и
радије бирати. Слободни занатлија ужива већи углед од оног који има надничар
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442 Cf. Ch. Gide, „Travail intellectuel et travail manuel“, увод за Fondation universelle de Belville,
Alcan, Paris, 1901. Види и: Pierre Hamp, Les métiers blessés, Paris, 1919, p. 31. 



плаћен по дану или по комаду. А плаћање по комаду сматра се бољим начином
награђивања јер подразумева већу слободу у организацији дневне или недељне
активности. Познавали смо раднике који су волели да раде суботом и недељом
до касно у ноћ, или недељом ујутру како би себи обезбедили слободан понедељак.
Други настоје да добију ангажман по радном задатку или да буду плаћени
паушално јер им више одговара да раде код куће и да избегну строгу дисциплину
која влада у колективу.

На трећем месту је духовност рада. „Господин“ који ради главом ужива
већи углед не само од обичног већ и од висококвалификованог радника.
Мозак се сматра племенитијим од руке, прсти који пишу вреднијим од оних
који везу. Мануелна вештина, често изванредна – нпр. код радника или
словослагача у штампарији – не ужива оно дивљење које ужива вештина
сликара, вајара, музичара. Разлог је можда то што је друга ређа од прве. 

На крају, друштвена корисност рада. Тај аспект се разматра тек у новије
време. Могли бисмо чак рећи да постоји само у теорији, па и ту једва.
Кооперативисти и социјалисти први су најавили борбу против економског
паразитизма и глорификацију произвођача. Сен Симон, Конт, Фурије и Прудон
су пророци једног друштва произвођача; социјализам је република произвођача.
Али све је то врло ново. У историји се рад готово никад није разматрао из угла
своје друштвене корисности. Пре је било супротно. „Зачудо, варамо се“, каже
Тард, „кад мислимо да се послови вреднују на основу тога да ли су мање или више
корисни или потребни.“443 Он наводи примере из антике и средњег века који
показују да се на најкорисније занате гледало с презиром, а они без којих се могло
уживали су највеће поштовање. Пекарски занат у Фиренци, балсамовање у старом
Египту, попови у Русији, обућари, рибари и чобани у Индији, итд. … нису
уживали никакав друштвени углед иако је њихова улога у друштвеном животу
била изузетно важна. Чак и данас се рад богатог занатлије, трговца или банкара
поштује много више него рад сиромашног занатлије који овоме обезбеђује
неопходна средства за живот. Богати заправо раде за вишак благостања, за луксуз
или додатну доколицу.444

Сада се, међутим, постепено мењају сви аспекти тог питања. Мануелни
рад се полако ослобађа свега онога због чега је презиран и верујемо да ће на
крају добити заслужено место на табели моралних вредности, као што га је
већ добио у економском свету. – Напредак механизације одузима мануелном
раду карактер прљаве активности. Хигијена погона и производње штити
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443 G. Tarde, Psychologie économique, t. I, p. 243.
444 Cf. G. de Pawlowski, Philosophie du travail, Giard et Brière, Paris, 1901, p. 53. – За претходне

епохе види и: A. Espinas, Des origines de la technologie, Paris, 1897, pp. 37-39, 206-207,
208-211; – G. Salvioli, Le capitalisme dans le monde antique, Paris, 1906, p. 274-275; – A.
Smith, op. cit., p. 92 ff.



организам радника од непријатних додира и мириса и чини боравак на радном
месту нешкодљивим за здравље.

С друге стране, није извесно да ће радна дисциплина јачати или да ће се
уопштавати. Али она постаје рационалнија и води рачуна о психолошким и
духовним склоностима сваког радника. Људи све редовније и правилније
раде; модерни свет захтева ред, тачност и брзину; те вредности никад нису
биле тако строге ни тако императивне као што су данас. Индустријска
производња заузима тако важно место у друштвеном животу да не може
побећи њиховим законима, као ни било која друга манифестација људске
активности. Али зар није сама та универзализација дисциплине разлог више
да не поштујемо мање оне чији рад захтева редовне радне сате? Докони
шетачи, посебно у средини у којој се људи познају, више остављају утисак
„забушаната“ него срећних, „независних“ људи.

Најзад, смањиваће се и антиномија интелектуалног и мануелног рада. Њено
порекло је у мистичкој супротности између душе и тела и изражава се разликом
између класа које су специјализоване за интелектуалне, односно материјалне
задатке. Верско васпитање и образовање на крају су ту супротност претворили у
закон који је утицао на опште јавно мњење. Ниједна религија није допринела
поштовању рада, посебно мануелног. Када хришћански учитељи препоручују
рад, они га схватају као школу скромности и аскетизма. Зато су сви усамљеници
Пор Ројала упражњавали неки занат (Паскал је био обућар), као што се и данас
сви редовници баве и другим, понекад врло одбојним пословима. Тек од
енциклике папе Лава XIII De conditione opificum католичанство не само што
признаје већ и на сав глас хвали посебно достојанство рада. За разлику од
либералних економиста, католички социолози у раду не виде робу која се покорава
законима понуде и тражње, већ људску активност којом се човек покорава
божанском закону.445 Образовање је, са своје стране, претрпело темељне промене.
Духовно васпитање је допуњено телесним. Стара разлика између интелектуалаца
и мануелних радника постепено нестаје. Неки аутори чак страхују да би се на
крају тог кретања стање могло сасвим обрнути. Ако радник изађе из инфериорног
положаја и ако више не буде морало да се брани достојанство мануелног рада,
„треба страховати од његове надмености“, каже г. Тамен, „и од презира који би
имао смер супротан некадашњем. Производња, која се сматра неопходном, ствара
обрнуту аристократију.“446
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445 О овом учењу види: Max Turmann, Le dévelopement du catholicisme social, Alcan, Paris,
1910, p. 22. Упореди и:  Antoine Sabatier (M. abbé Sabatier), L’église et le travail manuel,
Bloud, Paris, 1898; Max de Bray, De la dignité du travail, Bould, Paris, 1909; R. P. Ch.
Antoine, Cours d’économie social, Alcan, Paris, 1914 (7e éd. 1921), p. 159.

446 R. Thamin, „Education et production“, Revue de la semaine, 16. дец. 1921, pp. 293-304; види
посебно страну 299.



Данас постоји и бојазан да би „мистика производње“ могла потиснути и
заменити сваку религију у складу с формулом једног енглеског теоретичара
модерног света: „радити је племенитије него молити се“.447 Са своје стране,
ми не мислимо да треба очекивати трајну промену схватања. Та опасност је
тако далеко од нас да су, напротив, потребни нови напори да се раду радника
укаже заслужено поштовање и да он међу моралним вредностима заузме
место које му одговара, у складу са својом улогом у животу и напретку
друштва.448

§ 2. Признања и напредовање. – Одобравање или прекори оних који
окружују радника за време рада и изван фабрике извесно на њега врше добар
или лош утицај, подстичу га или обесхрабрују. Али треба правити разлику
између осећања која изражавају припадници исте професије и осећања
других особа. Колико год да је специјалиста осетљив на похвале и критике
колега, толико је равнодушан кад га хвале или куде некомпетентне особе –
осим када су посреди учтиви изрази немотивисаног дивљења. У сваком
случају, мануелни рад, механизован какав јесте, може бити повезан са
амбицијом и жељом за признањем, што значи да је подложан такмичењу,
макар само моралном. Баш као фудбалери или атлетичари, радници су у
стању да напрегну сваки нерв како би превазишли конкуренте и да уживају
у том напору. Напетост је, без сумње, израженија међу индустријалцима и
трговцима, и често је више подстакнута жељом да победе супарника него
надом да ће увећати своје богатство.449 Али радници нису неосетљиви на
охрабрујући утицај признања, а посебно их мотивише напредовање у
професионалној хијерархији. Зато имамо право да уважавање и углед
убројимо међу подстицаје економске активности. Слабост и снага људског
бића су у подложности утицају туђег мишљења, поготово мишљења оних
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447 Често се цитира ова Карлајлова мисао: „Модерна величина пребива у раду; највећи
украс човека јесте оно што он може да уради“, као и ова Далуова: „Слављење радника
је култ који ће заменити прошле митологије.“ Cf. Maurice Dreyfus, Dalou, sa vie et son
oeuvre, Paris, 1902. Господин Далу види морал само у делању: „Једна од најкарак -
теристичнијих особина савремене етичке мисли је повратак ка делању, што је, заправо,
повратак ка моралу.“ Предавање о моралном јединству у: C. Dalou, Morale sociale, Alcan,
Paris, 1909.

448 Види обухватни поглед на те промене у: C. Bouglé, L’evolution des valeurs (leçon de
sociologie), посебно поглавља посвећена економским и моралним вредностима, pp. 112
ff, 123-156, A. Colin, Paris, 1922. 

449 Cf. A. Marshall, Principles of political economy, b. 1, chap. V, §§ 6, 7. – То исто мишљење је
већ изрекао енглески филозоф Дејвид Хјум. По његовом мишљењу, људи настоје да
стекну углед; они теже испољавању друштвене неједнакости у сопствену корист. Зато



који немају моћ да на њега врше спољашњи притисак.450 Наравно, нису сви
радници способни да теже материјалном и моралном положају који је знатно
виши од постојећег. Чак можемо рећи да већина међу њима не види даље од
свог тренутног стања. Али постоје и они енергичнији, активнији, који једва
чекају прилику да побољшају своју судбину, да стекну не само веће
благостање већ и ауторитет међу својим друговима, могућност утицаја на
младе и веће поверење послодавца. Међутим, примећује Тард, довољно је да
се међу 100 или 1.000 радника нађе један такав „да би од те мрве квасца убрзо
нарасло радничко тесто“. Треба рачунати на снагу којом једна душа вуче
другу; то је она иста снага која је, мало-помало, „узбуркала цео раднички
народ и оштро поставила друштвено питање“.451

Разни начини да се истакне амбиција радника и подстакне њихова
производна ревност могу се сврстати у две групе: 1. почасна признања
добрим радницима; 2. њихово напредовање у професионалном животу. И на
једном и на другом плану искуства су стара више векова, али с временом
мењају карактер да би данас постала пре колективна него индивидуална:
непосредни подстицај се претвара у поштовање које одаје друштвена
заједница.

Признања најчешће имају облик повеља, похвала у фабрици, па и на
националном нивоу какве су током рата добијали радници у фабрикама
муниције.452 Године 1893, на светској изложби у Чикагу, и касније на изложби
у Паризу, компанија за експлоатацију руде из Душија (север) изложила је
захвалнице са именима радника који су провели више од тридесет година у
њеним рудницима.453 Друга предузећа дају својим радницима медаље за
верност, дипломе, потврде о марљивости и професионалној савести.
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се међу њима развијају такмичарски дух и конкуренција, који подстичу развој трговине,
повећавају општи просперитет и доносе корист целом народу. Види: D. Hume Oeuvres
philosophiques, D. Wilson, London, 1764, v. I, p. 117 ff.

450 Cf. E. Von Philipovich, Grundriss der politische Oekonomie, Freiburg, 1899, t. II, B. I, p. 210.
451 G. Tarde, Psychologie économique, t. I, p. 129.
452 Најстарија су признања за брижљивост. Дипломе и медаље за оданост уведене су пре

шездесет пет година.Те дипломе је додељивало Министарство рада, на основу мишљења
саветодавног већа или одбора за занате и мануфактуре, радницима, државним
службеницима, па чак и запосленима у приватној индустрији који су више од 20 година
радили у истој установи или предузећу или су учинили изванредне услуге француској
индустрији или су пак извршили изузетно похвално дело. Укази од 12. фебруара 1896,
9. августа 1913 (чл. 4), 30. августа 1918. Cf. G. Bry, op. cit., p. 913.

453 Cf. Exposit. univers. de Chicago (1893), Comité 37, Écon. soc., p. 105.



Током рата, радници у фабрикама муниције добијали су слична признања
као војници на фронту: похвале за понашање у пожару и другим несрећним
случајевима.454 Подвизи радника, чак и мимо ванредних ситуација, били су
награђивани јавним признањима. Тако је заменик министра за артиљерију и
муницију прихватио предлог инспектора производње да се доделе посебне
захвалнице радницима који су показали највише ревности и који су највише
постигли.

Од тих подстицаја не треба очекивати више него што они могу да дају.
Мада раднику причињавају задовољство (јер сви људи воле признања,
комплименте и честитања), не поништавају основно осећање да је он
надничар, подређен руководиоцима понекад и против своје воље. Радник
осећа да га послодавац штити и ласка му само из једног разлога: да би га
навео да производи највише што може. Кад синдикална пропаганда баци
своју светлост на природу тих почасти и признања, њихово дејство је
супротно намераваном: медаље су комади метала, дипломе су папирне крпе,
похвале и честитке... бацање прашине у очи! Потребна је, дакле, велика
опрезност кад се обраћамо човеку да бисмо га издвојили и мора се добро
размислити о природи преимућства које му се нуди.

Појединачни индустријалац можда није у најбољем положају за ту улогу.
Боље је да раднику или тиму радника укажу признање непристрасни
појединци, стручњаци који виде само дело и само о њему суде. Овде имамо
на уму жирије састављене од професора и инжењера из исте или друге
фабрике. Њихово мишљење ће уживати ауторитет и неће бити повезивано с
личним интересом као што би било мишљење послодавца. У тој области ћемо
срести предлог закона г. Пјера Рамеја, посланика и известиоца о буџету
ликовних уметности за 1922, усмерен на стварање „Салона националног
рада“: „Сваки француски радник моћи ће да уобличи модел своје професије
или, једноставније речено, да понуди суду локалне комисије предмет који
сматра најуспелијим у својој свакодневној производњи.“ Г. Рамеј предлаже
да се у градовима разних административних области оснују технолошки
музеји и да они чувају сва дела из дате области која су награђена на
националном конкурсу: та дела би била изложена у технолошкој сали, одмах
поред музеја уметности. „На тај начин би се истовремено величали и дело и
занатлија.“ Могло би се чак установити звање најбољег радника Француске,
које би „за свог носиоца значило велику почаст, а вероватно и профит од
потписивања сопствених производа.“455
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454 Бројне примере наћи ћемо на првим странама готово сваког броја Bulletin des usines de
guerre за 1916, 1917. и 1918. годину.

455 Rapport sur le budget de beaux-arts, 1922. – Почетком 1923. још се говорило о „најбољем
раднику Француске“. Министарство рада је основало један саветодавни одбор.



Међутим, пошто специјализована производња нуди мало примера
индивидуалне израде целих предмета, признање би се могло одати за општу
ревност радника или раднице током извесног времена: списак оних који
никад нису закаснили на посао и никад нису били кажњени, оних који су
најчешће добијали премије за квалитет, оних који никад нису одсуствовали,
итд., итд. Пословођа сређује статистичке податке бележене из дана у дан, а
послодавац их доставља жирију који је посебно именован за тај задатак. У
ту категорију признања спадају конкурси које организују разни листови,
комерцијална предузећа, удружења љубитеља технике, итд.456

У англосаксонским земљама рад постаје све сличнији спорту. Реч play
(игра) често срећемо у књигама из социјалне и индустријске психологије.457

Такмичење о ком смо говорили и које често има чисто морални карактер
налази свој најбољи израз у фабричком листу или часопису, који уређују сами
радници и који, између осталог, организује конкурсе и објављује резултате
такмичења између тимова и специјализованих радника, фото графије побед -
ника, фабричких производа, итд. … слично спортском листу. Чини се да у
том правцу треба потражити најделотворније начине за задовољавање
легитимне амбиције радника да се истакну и уздигну.

Али напредовање радника у професионалној хијерархији несумњиво је
много ефикасније од свих тих признања. На ту тачку треба усмерити сву
пажњу организатора. Пролазна признања нису довољна. Радник жели да се
уздигне, да напредује, да се еманципује. Он жели да себи прокрчи пут и да
слободно гради своју будућност. Неки радници тешко подносе радничке
зграде са ограниченим хоризонтом и желе да изађу из тог оквира не питајући
за цену. То је главна карактеристика нашег времена. А опасност је утолико
већа што су радници свесни тешкоћа које се испречују њиховом ослобођењу.
Нагон за једнакошћу који их побуђује наилази на превелику несразмеру
између моћи послодаваца и индивидуалне или класне моћи радника. Чак и
кад су уједињени у својим синдикалним организацијама, радници схватају
да је борба тешка и да су изгледи на победу скромни. Зато у њиховим срцима
тутњи притајена побуна, и нада у будућност бори се са страхом од пораза. Та
борба се може примирити само на један начин: ублажавањем тешкоћа у
највећој могућој мери, изградњом мостова, успостављањем разних положаја
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456 Посебно ћемо поменути „национални конкурс учтивости“ који је организовао Oeuvre за
више занимања у целој Француској, избор „најпоштенијег париског радника“ коме је
управа Гомона поклонила 140.000 франака (у априлу 1922), затим избор пчеле у
париским  арондисманима и краљице пчела, итд.

457 Види посебно: William McDougall, An introduction to social psychology, пре свега поглавља:
„Imitation, play and habit“ (p. 325-351), „Theories of action“ (p. 352-384), Methuen,
London, 1908. – F. H. Colvin, Labour Turnover, Loyalty and Output, New York, 1919.



и попуњавањем јаза између надничара и капиталисте, између радника, инже-
њера и послодавца. Раднику, пре свега, недостаје могућност да прошири
своје хоризонте и да постепено побољша свој друштвени и морални положај.
Захваћен зупчаницима индустријске производње, он није господар своје
судбине и не може да води свој живот онако како жели.

Модерни системи организације имају у виду све принципе напредовања кад
је реч о заради и ауторитету у производном погону. Тејлор, на пример, препоручује
да се организација фабрике започне тиме што ће се изабрати известан број
изврсних радника, што ће се њима дати добра надница и поверити обука нових
радника. Нико од њих неће моћи да напредује док не припреми свог заменика.
Уколико се груповође – шефови тимова – и предрадници формирају брже него
што могу да напредују јер нема довољно положаја који им се могу понудити,
послодавац мора да их премести у друге погоне или да им каже да се наоружају
стрпљењем. Дакле, стално се припремају нови предрадници и нове пословође а
не води се рачуна о томе да ли ће они моћи да добију одговарајући посао. Та
метода има много предности, нарочито за послодавца: он има на располагању
квалификовану радну снагу, често без повећања трошкова за наднице. Радник ће
пак кад-тад имати користи од увећаног знања, у истом или другом предузећу. Али
недостаци нису нимало мањи. Радници пословође који су плаћени као обични
радници неће бити задовољни својим положајем. Тејлор је то предвидео, али је
решио тешкоћу у корист послодаваца: „Сви надничари морају запамтити“, каже
он, „да фабрике увек и пре свега постоје зато да би обезбедиле профит својим
власницима; они морају бити стрпљиви и ту чињеницу никад не смеју сметнути
с ума.“458 Чини нам се да ће такви радници тешко прихватити то становиште и да
ће пожурити да напусте фабрику чим им се укаже прилика. Поред тога, њихови
другови неће бити мотивисани да се усавршавају шта год им говорили поборници
тејлоризма. С друге стране, тачно је да фабрикa замишљена као training school
има чудесно дејство на радника. Он постаје свестан да се његов послодавац
понаша сасвим објективно и да се бави његовом будућношћу чак и по цену да
изгуби доброг радника.

Међутим, тако ће најчешће бити много позваних а мало изабраних.
Сплашњава једина нада амбициозног радника: не само што мора да се одрекне
сна да ће постати независни послодавац, већ се неће уздићи из обичног надничара
на место пословође. Ова тешкоћа је стварна и постајаће све озбиљнија у мери у
којој радници буду стицали веће квалификације и већу свест. У Америци већ
видимо да су вође тимова и погона претежно рођени Американци док се обични
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458 F. W. Taylor, Direction des ateliers, Dunod, Paris, p. 90, 91. – Џон А. Фич описује једну
америчку фабрику која стално припрема петину свог особља за руководеће функције.
Низ чланака у часопису Survey у бројевима од 2. јуна 1917, 5. октобра 1918, 23.
новембра 1918. и 1. марта 1919. 
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надничари регрутују готово искључиво међу имигрантима. У Европи то још није
на дневном реду, али можемо предвидети време када ће Енглези, Французи и
Немци командовати радницима италијанског, шпанског и словенског порекла, као
и радницима из колонија. Дакле, или ће се положај обичног радника поправити,
то јест или ће он добијати већу надницу и веће поштовање – не могу сви
Европљани бити руководиоци и пословође – или ће друштвена борба постати још
огорченија и друштво ће се кретати ка насилној револуцији. Америка се већ налази
пред том алтернативом упркос свим институцијама-тампонима које амортизују
ударе. То је једини дубоки узрок великих штрајкова: производња постаје
интензивнија, наднице расту, број квалификованих радника се повећава, а онда,
мало касније, све се зауставља, радници се отпуштају или се наднице смањују,
хара незапосленост, а у ваздуху се осећа револуција.

У ствари, индустријска организација је само спољашња, материјална, и нема
друштвену и моралну равнотежу. Жеља за уздизањем на друштвеној лествици
постаје све општија, а капиталистички принцип експлоатације није у стању да је
задовољи у довољној мери. Људи теже обзирима и поштовању, а економски
режим их увек држи испод њиховог политичког положаја. Интелектуално и
грађанско образовање побудили су духове и пробудили свест, а индустријски рад
се одржава у аутократском и деспотском поретку. Дах слободе и једнакости који
оживљава друштво не допире до фабрика. Укратко, демократију у политици,
несавршену каква јесте, не прати демократија у економији. Одатле долази
непрестана или повремена нелагода коју Англосаксонци исказују једним
пророчком изразом: industrial unrest (немир у индустријском свету). Предложени
лек: демократизација индустрије.



ДЕСЕТО ПОГЛАВЉЕ

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ

1. Развој идеја о индустријској демократији

Индустријски радник је одавно престао да се мири са судбином
подређеног у фабрици. Већ више од пола века, сви радници који су изгубили
наду да ће се попети на друштвеној лествици и заузети неки виши степеник
жуде за независношћу какву је нeкад уживао занатлија. Као што грађани више
не желе да се прилагођавају аутократској и неодговорној државној управи –
макар она бринула о њиховим интересима – тако радницима више није
довољно да послодавац буде пажљив, а пословођа добронамеран. С
напредовањем демократских идеја у политици, они све више теже да постану
партнери у предузећу којем су дали најбољи део своје снаге, да имају не само
удео у добити коју су стварали већ и право да учествују у управљању.

Рат је још више нагласио усмереност духова ка демократији, па многе
владе и послодавци морају покушати да спроведу реформу индустрије у том
смислу. Неке демократске институције су постојале у фабрикама још пре
рата, чак знатно пре. Али оне су биле само резултат доброте или умешности
послодавца: он је желео да профитира од добре воље радника или да удаљи
раднике од утицаја синдиката, па је формирао раднички одбор и дао му
извесну аутономију. Ти раднички одбори су били, пре свега, помоћни органи
послодавца; они су учествовали у изради правилника производног погона и
управљању разним фондовима за помоћ само у мери прописаној законом или
уколико нису постојале званичне институције које су за то биле задужене.
Што се тиче учешћа у управљању пословима и предузећем, ставови још нису
били формирани; идеје су се уобличавале и прецизирале на обе стране;
радници и послодавци су одмеравали снаге и онда нападали или се
повлачили. „Индустријска револуција“ из 1916–1917, која се највише осетила
у Сједињеним Државама, унапредила је за неколико етапа демократизацију
фабрика започету крајем 19. века: у многим предузећима радницима је
омогућено да сарађују – у невеликој, али значајној мери – у материјалном и
моралном управљању погоном; њихови представници улазе у управне одборе
анонимних друштава; наднице постају фиксне; о запошљавању и отпуштању



радника одлучује се уз сагласност њихових представника; о дисциплини се
старају аутономни одбори запослених, итд. Захваљујући повећању
производње због потреба рата, радници су, на иницијативу послодаваца,
остварили многе повластице и на тај начин је смањен апсолутизам, повећан
је морални углед рада и радницима су обезбеђене значајне гаранције
сигурности. 

Крај рата доноси ново ширење демократских институција у индустрији.
Историја ће донети коначни суд о утицају који је у том смислу извршила
руска револуција својим замислима о радничким и војничким саветима и
фабричким одборима. Али већ данас можемо рећи да су се мешовити одбори
готово истовремено појавили у Енглеској (Whitley Committees), Немачкој и
Аустрији (Betriebsräte), у Италији (Consigli di fabrica), Чехословачкој,
Норвешкој, итд. Ти одбори су оснивани законским путем – за разлику од
америчких Shop Committees, који су поникли из приватне иницијативе
послодаваца – с намером да се радницима понуди учешће у управљању
предузећем. Из различитог порекла произлази друга, важније разлика:
раднички синдикати зазиру од свега што оснују послодавци, а подржавају
све институције које су створене њиховим сопственим притиском на власт.
На крају, разликују се и циљеви, бар у очима радника: првобитни раднички
одбори су радили на одржавању капиталистичког суверенитета док мере
којима се уводи синдикална и национална радничка контрола очигледно
имају револуционарни смисао. Синдикалисти сматрају да су раднички
одбори намењени чувању постојећих односа у индустријској експлоатацији,
док револуционарне мере подразумевају национализацију па чак и
подруштвљавање неких грана производње и имају задатак да припреме
радничку класу за преузимање економске моћи.

Демократизација индустрије произлази, дакле, из постепеног историјског
развоја и представља логичну и нужну допуну претходним подстицајима за
економску активност. Као и политичка демократија, индустријска демо -
кратија је историјска нужност и, као и она, претпоставља известан степен
материјалног благостања и интелектуалног напретка радних маса.

Пре само неколико година израз „индустријска демократија“ је означавао
нешто друго. Године 1897, кад су супружници Веб објавили своју чувену
књигу Индустријска демократија, они су тим изразом, који се појавио већ
код Прудона, обухватили једно учење старо више деценија јер су у њој
изложили скуп реформи које су већ остварене у неким цивилизованим
државама: законско уређивање рада. Али „индустријска демократија“ за њих
је, пре свега, значила организацију производње од радничких синдиката.
Учење Вебових сажето је у следећој формули: „Као социјалисти, ми тежимо
потискивању капитализма, али не и рада за надницу.“ Друга формула гласи:
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„Не желимо да потиснемо капитал, већ пролетаријат.“ Међутим, мада
прихватају интервенцију државе у законском уређивању рада, социјалистичке
и синдикалне школе свесне су недовољности законских реформи за решавање
друштвеног проблема и предвиђају да ће, на крају пута, револуција
обезбедити „потпуну еманципацију“ и „коначно ослобођење“ радничке класе. 

У међувремену је демократска формула једнаких права и дужности
продрла у синдикални покрет. Идеја о сарадњи свих надлежних укотвила се
у главама проницљивих синдикалиста. Практични, позитивни помаци,
„свакодневне мале акције“, заузели су место оног става који је на
штутгартском конгресу социјалиста (18. август 1907) Макдоналд назвао
„вечита негација“. Међусобна зависност економских чинилаца прогнала је
слепу и круту искључивост. Тако је на хамбуршком конгресу немачких
радничких синдиката (5. јула 1908) г. Бугле могао да каже, подсетивши на
немачки и енглески пример: „Демократски покрет представља снагу
синдикалног покрета. Масе радника-грађана више нико неће спречавати да
остварују своје право контроле на основу оних механизама на којима почива
и њихов живот. Можемо пожелети само то да они све боље разумеју те
механизме како би, оног дана кад постану господари, могли да их поправе а
да их не разбију и да не повреде сами себе.“459

Француски синдикалисти постепено напуштају Марксову теорију и
мистичне формуле теоретичара борбеног мита и повлаче се у свакодневни
друштвени емпиризам и мале помаке.460 Енглески лабуристи увелико
напуштају етатистичке теорије Вебових и упознају се с принципима guild so-
cialism-а који тежи укидању надничарења и стварању услова да радници
управљају великим индустријским предузећима. Немачки, белгијски,
амерички синдикати све више се окрећу реформизму. Револуционарни
синдикалисти (директна акција, општи штрајк) свели су се на шачицу
интелектуалаца и анархиста. Од 1916. до 1922. године све синдикате света
освојила је идеја да изолована борба с послодавцима не може бити довољна,
и да нација и радничка класа морају да остваре контролу над великим
националним службама, над рудницима па и над значајнијим индустријским
предузећима. С друге стране друштвени закони и државне реформе морају

459 C. Bouglé, Syndicalism et démocratie, Cornély, Paris, 1908, p. 148.
460 Ибер Лагардел је написао 1908: „Нема више догми ни формула; нема више јалових

расправа о будућем друштву; нема више планова... друштвене организације, већ постоји
само смисао борбе коју оживљава пракса, филозофија делања која најважније место
даје интуицији и која објављује да најстарији радник који учествује у борби зна више
него што знају најумишљенији учењаци свих школа.“ Hubert Lagardelle, „Syndicalisme
et socialisme“ (предговор), Bibl. du Mouvement socialist, Paris, 1908, p. 8.



бити оснажени непосредним учешћем радника у управљању фабрикама јер
само таква интервенција може да пружи озбиљне гаранције.

Такав дух је владао у часу кад је светски рат потиснуо сваки понос и на
неко време разоружао сва непријатељства међу чиниоцима националне
производње. У класном рату је три године владало примирје и показало се
да је приближавање много лакше него што смо смели да се надамо. Пошто је
националну одбрану обезбеђивала држава, сва индустријска предузећа су
мање-више национализована или барем стављена под државну контролу. У
корист свих грађана упражњавана је једна врста државног социјализма;
предузете су мере заштите и помоћи усмерене ка радничким масама. С друге
стране, секретари великих радничких синдиката постали су сарадници
функционера и великих индустријалаца на челу те централизоване
организације. Таква сарадња извесно је донела радницима многе материјалне
предности, али је уништила њихово поверење у вође њихове борбе и одузела
им слободу деловања тако што им је наметнула узајамне уступке засноване
на благонаклоности.

Године 1918. психолошко стање радника и синдикалних вођа прожето је
узнемиреношћу и неизвесношћу. Глава радничког покрета одвојила се од
сопственог тела. Синдикалне главешине су загризле мамац моћи, а очувале
додир с масама; обузела их је жеља да све реформишу и преуреде, да прекроје
друштвене грађевине у складу са својим идејама. Свуда започињу велики
планови реконструкције: у Француској их предводи биро Генералне
конфедерације рада, у Енглеској г. Хендерсон и г. Малколм Спаркс, у
Америци г. Самјуел Гомперс, у Русији бољшевици.461

Радници су пак уморни од сарадње класа, од светог јединства и пасивне
послушности вођама. Они желе да се ослободе од државе и, у исти мах, од
централног синдиката. Посебно у Енглеској настаје жив покрет агитације
коју врше представници синдиката у погонима (shop stewerds). Њих бирају
радници сваког погона, а они тврде да се на тај начин синдикат реорганизује
на новој основи која није централистичка већ федеративна. Слична побуна
против синдикалних вођа догодила се у Француској после Савезног конгреса
из 1920. године. Користећи посебно стање духа међу борбеним елементима,
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and Reconstruction in Europe, Dutton, New York, 1919; – A. Schvan, Towards a new social
order, Allen, London, 1922.



вође опозиције у Генералној конфедерацији рада, надахнуте бољшевичким
теоријама и упутствима из Москве, образују Револуционарне синдикалне
одборе чији је задатак да се увуку у синдикате повезане с Конфедерацијом,
скрену их ка комунизму и освоје власт у централном органу. Италијански
синдикати су претрпели још већи утицај социјалистичке партије која је
добијала наређења из Москве. Зато радничка контрола у фабрикама, коју сви
они траже, постаје кључна тачка радничких захтева и пројеката радничке
контроле – мера њихове организационе моћи. Ту идеју исказују све радничке
групације, понекад са изванредном прецизношћу.462

Упоредо са збрканим и противречним кретањима која примећујемо у
радничким синдикатима, у званичним срединама јавља се друга идејна струја.
Законодавци више земаља дају се на посао да предупреде друштвену кризу.
Француски парламент изгласао је 1917. године један закон којим се уређује
радничко акционарство. У Немачкој је законом од 5. децембра 1916.
прописана обавезна помоћна цивилна служба и у свим предузећима која
запошљавају више од 50 радника основани су раднички савети. Године 1918.
основана је нека врста Парламента рада (Zentralarbeitsgemeinschaft) чији је
задатак да проучава проблеме који тиште мобилисане раднике. Тај орган се
изјашњава у прилог радничке контроле.463 Преокупације поратног економског
живота, веома живе у Енглеској и Америци, воде оснивању посебних
комисија задужених да проучавају начине индустријске реорганизације после
рата. У саставу тих комисија налазе се и представници послодаваца и
раднички представници. Једна од поткомисија енглеског Reconstruction Com-
mittee задужена је да истражи шта би држава могла да учини како би се
поправили односи између послодаваца и радника. Том комисијом је
председавао г. Џ. Х. Вајтли, чије ће име остати уписано у историји демо -
кратије.

Економисти и социолози су бранили исту тезу ослањајући се на идеју да
у индустријској производњи треба да учествује цео човек, са својим
склоностима и вољом. А за то је потребно да радник има немалу улогу у
управљању предузећем које га запошљава, да се осећа као сарадник у једном
подухвату чији је део и у који је уградио нешто од самог себе. Само из таквог
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462 О пројекту Економског савета рада Генералне конфедерације рада, види: La Voix du
peuple, 1. мај 1917; L’Information ouvr. et soc, 16. мај 1920; Maxime Leroy, Les techniques
nouvelles du syndicalisme, chap. II. О пројекту Револуционарних синдикалних одбора,

види: l’Humanité, од 14, 15. и 17. јула и од 25. септембра 1921. – О пројекту Италијана,

види у даљем тексту.
463 Cf. Max Gottschalk, La représentation des ouvriers et employés dans la direction des entreprises

en Allemagne, Bruxelles, 1921; Eugen Varga, Die Krise der kapitalist. Weltwirtschaft, C. Hoym,
Hamburg, 1922.



промишљеног, добровољног и жељеног учествовања могу се родити осећања
оданости, поверења и блискости међу различитим сарадницима исте фабрике,
осећања која су човеку природна, али их модерна организација све више
гуши.

Потреба да се упосле сви капацитети радника посебно се показала током
рата кад је требало апеловати не на жељу за зарадом, већ на свесни или
нагонски стваралачки полет радника, као и на борбени нагон војника.
Виспрени социолози су схватили да се те исте способности могу користити
после оружане борбе, у обичном економском животу. Они су схватили шта
значи апсолутизам у погону, као и у држави. „Ништа не би могло бити
опасније и у исти мах неправедније“, каже г. Анри Озер у чланку
насловљеном „Економски патриотизам“, „од тога да се радницима одозго,
снагом ауторитета и без објашњења, наметну готове индустријске формуле о
којима нису могли да расправљају. Политика ћутања била би (после рата)
најгора политика; она води узајамном неразумевању и рађа само неспоразуме,
увек жалосне, понекад страшне.“ У истом духу, Пробис, један од
највиспренијих француских умова, предвидео је да развој производње неће
бити могућ ако у њему не буду учествовали сви елементи земље, с целом
својом активном вољом. По његовом мишљењу, не само што више не бисмо
могли да примењујемо застарела правила већ „не би било довољно чак ни то
да се у предузећа уведе модерна научна организација; то мора да се уради уз
сагласност радника.“464 Такве идеје су се шириле и настављају да се шире у
многим земљама. Људи као што су Валтер Ратенау у Немачкој, Џ. Лич, Р. Џ.
Колдвел и Мекензи Кинг у Америци, Максим Лероа, Антонели, Ги-Гран у
Француској, боре се за индустријску демократију као што су се други, од
Русоа до Вилсона, борили за политичку демократију и међународну правду.465

Чак и послодавци признају да је „слога свих учесника у производњи у
свим земљама постала друштвена нужност“.466 Људи су гладни правде, желе
да се у међуљудским односима поштује право; све им је мучније кад се
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464 Probus, “L’union raisonnable”, Opinion, 10. nov. 1917, p. 337.
465 Cf. W. Rathenau, La triple révolution, Paris-Bâle, 1921; J. Leitch, Man to Man, New York,

1919; R. I. Caldwell, The Shop Committee, New York, 1919; – Mackenzie King, Industry and
Humanity, p. 455-489, New York, 1918; – Maxime Leroy, op. cit., и чланци у Progrès civique,
1921, 1922; – E. Antonelli, Les actions de travail, Paris, 1914; – E. Fagnot, La particip. du
travail dans la gestion, Paris, 1919; – G. Guy-Grand, Le conflit des idées dans la France
d’aujourd’hui,  Paris 1921, p. 240 ff и (од истог аутора) La démocratie et l’après-guerre,
Garnier, Paris, 1922. 

466 Cf. Louis Dechamps, Le problème moral dans la grande industrie, Ruen, 1919, pp. 19-20: – Le
Bulletin de la Fédérat. des Indutr. et Corps merç. franç. (април 1917) саветовао је
послодавцима да „преузму иницијативу“, то јест да не чекају да та пракса постане
обавезна.



гостопримство узвраћа непријатељством и све им је одбојнија борба ради
борбе. Чак ни међу званичним представницима француских послодаваца
нема никог ко не одбија „застарелу замисао о ауторитету послодаваца“ и не
прихвата расправу о новој концепцији.467 Сагласност послодаваца има
кључни значај. Проницљиви посматрачи су утврдили да у Америци, на
пример, „демократски карактер фабрике зависи, пре свега, од личних
склоности индустријских шефова“.468 Исто тако, просвећена воља великих
послодаваца као што су Х. Л. Гант, Фајс или М. Л. Кук подједнако је вредна
као и једнодушна подршка напредних економиста демократизацији
индустрије. Та реформа, последња у данашњем друштвеном развоју,
суштински зависи од индивидуалног психичког елемента у индустријској
хијерархији.469 – Судећи по изјавама и практичним покушајима, ово би
укратко били ставови радника, послодаваца и јавног мњења: Радници су
схватили недовољност узастопних повећања наднице и непогодност штрајка
као јединог средства одбране. Они, дакле, не могу више захтевати веће
наднице не размишљајући о могућностима свог предузећа у датом тренутку.
Управо зато да би упознали опште узроке који утичу на кретање цена и
вредности, они морају учествовати у управљању. Мада у то улазе с намером
да се бране и да потуку послодавца на његовом сопственом терену, радници
на крају схватају економске реалности, наравно, ако је послодавац отворен и
ако они имају поверења у своје представнике. – Што се тиче послодаваца,
они прихватају радничке савете у супротном духу. Капиталисти желе
повећање профита – ни мање ни више – и ако понекад праве уступке
радницима чине то или зато што су принуђени или зато што верују да то
налаже њихов добро схваћени интерес.

Дакле, упркос свим похвалама „сарадњи“ класа које теоретичари стално
сипају, остаје чињеница да ни послодавци ни радници не улазе у мешовите
савете због искрене намере да сарађују на истом задатку, бар кад је реч о
приватним предузећима, где су интереси непосредно сукобљени. Озбиљна
контрола представника рада постоји само у великим јавним службама
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467 „Доказали смо у прошлости, а вољни смо да докажемо и сутра“, кажу чланови бироа
Синдиката металуршке индустрије, „не само своје интересовање за судбину наших
радничких сарадника већ и колико нам је стало до тога да они сваког дана постају све
свеснији тесне солидарности која уједињује чиниоце производње.“ Тачно је да они не
прихватају радничку контролу у фабрикама коју захтева Савез металаца, али њихов
исказ о сопственим уверењима није због тога мање значајан. – Journal des débats, 24.
јануар 1921.

468 Белгијско истраживање Le travail industriel aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, t. I, p. 79. –
Arthur J. Penty, Post-Industrialism, Allen, London, 1922.

469 Cf.  H. B. Drury (амерички професор), Scientific Management, passim, New York, 1918.
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(железница, рудници, морнарица, речна флота, велика шумарска предузећа,
итд.), чији се завршни рачун редовно доставља држави, где је посреди
национални интерес и где представници послодаваца немају непосредни
интерес. Иначе је разилажење радничког гледишта и гледишта послодаваца
постојано и неразрешиво. Пошто су те стране пошле од различитих
концепција и супротних задњих мисли, тешко је поверовати да ће се икад
разумети. У сваком случају, раднички савет се преображава у предмет
сталног спора и не остварује свој прави циљ: повећање производње. Тај
неспоразум је мало мањи кад се ради о личним сукобима, правилима
производног погона и, у извесној мери, о запошљавању и отпуштању
радника. Верујемо да на том терену радничко учешће може дати стварне
резултате. Што се пак тиче управљања, препреке које поставља комерцијална
страна предузећа и тешкоће произашле из стања духа једне и друге стране
неће бити лако уклоњене.

2. Раднички савети, институција послодаваца

§ 1. Порекло радничких савета. – Први покушаји који су имали за циљ
да раднике на неки начин повежу са управом и омогуће им учешће у
управљању фабриком подударају се с првим покушајима удела у добити и са
увођењем разних каса помоћи или осигурања. С радничким саветима се
срећемо од 1850. године. По свему судећи, прва идеја о стварању тих одбора
поникла је у Француској.470 За време револуције 1848. године, удружења
настала слободним уговарањем, било између самих радника или између
послодаваца и радника, субвенционисала је привремена власт укупном
свотом од три милиона франака, која је требало да им буде додељена као зајам
под условом да послодавци, који ће задржати статус предузетника, обезбеде
својим радницима удео у свим добитима предузећа. Г. Ибер-Валруа нас
обавештава да су послодавци били обавезни да у статут друштва унесу
следеће клаузуле: „Управник (тако означавамо послодавца) има поред себе
један управни одбор чије су чланове изабрали радници. На његов предлог тај
одбор одлучује о позајмицама (надници) и њиховом додељивању, о примању
и искључивању (радника), о радном времену, о правилима унутрашње
дисциплине и рада у погону и о износу казни. Он од управника добија рачуне
и инвентаре, и проверава их; међутим, управни одбор ће моћи да одлучује о

470 У раднички одбор који је 1848. године основао словотопионичар А. де Берни, послодавац
је поставио раднике који су помагали у  управљању благајном погона и у подели рада.
Надлежност одбора је била строго ограничена и он ни на који начин није заступао
раднике. Cf. Institutions de A. de Berny,  шездесет година постојања, 1907.



тим питањима само ако их је управник ставио на дневни ред, итд.471

Напомињемо да ти статути, уосталом, никад нису били примењени. – Годину
дана касније, 1849, франкфуртска скупштина требало је да расправља (али
то никад није учинила) о једном законском предлогу о обавезном оснивању
одбора у свакој фабрици и о саветима као што су „фабрички арбитражни
судови“ у сваком индустријском одсеку. Задатак тих одбора и савета био је
да се баве уређењем погона, личним сукобима, касом помоћи, надзором над
децом запосленом у предузећу (морално понашање и похађање школе), као
и да представљају фабрику у обласном савету који чине послодавци и
радници; надлежност тог другог савета била је контрола над уређењем
погона, утврђивање радног времена и одмора, број и избор ученика,
надгледање каса помоћи и пензионих фондова, представљање локалних
интереса у провинцијским индустријским коморама.472

Први раднички одбори појављују се тек после 1850. године. Најстаријим се
сматра одбор Анонимног друштва за градњу вагона у Зимерингу (у близини Беча,
у Аустрији), који је настао 1852. године из једног фонда за помоћ болеснима.
Најстарији одбор у Немачкој настао је 1861. године; и он се развио из једне касе
узајамне помоћи (у механичкој ткаоници Д. Петерса и компаније у Невигеу, у
близини Елберфелда). – У исто време енглески рудари су почели да се буне против
безобзирних поступака власника рудника: док је рудар радио у јами, један
службеник послодавца сам је процењивао производ његовог рада и обрачунавао
дневну или недељну надницу. Законом из 1860. године радници сваког рудника
овлашћени су да именују једног контролора тежине (checkweigher), али је избор
тих „делегираних“ радника ограничен на особе које су запослене у одређеном
руднику.473 Тај делегат најчешће је био ометан у вршењу свог задатка и непрестано
су пљуштале судске тужбе. Одбори за помирење и арбитражу (попут одбора
Манделе и Кетла) који су се појавили после 1860, донели су више сигурности
радницима. – Године 1876. г. Жилијен Вајлер, главни инжењер белгијског
угљарства (у Маримону и Боскуу), увео је у своја предузећа систем одељења за
узајамно објашњавање, чији циљ није био решавање сукоба, већ њихово
предупређивање. Та одељења су била састављена од представника компаније и
радничких делегата, у једнаком броју, који су се састајали сваког месеца да би се
упознали са свим приговорима радника у вези с надницом, прописима, казнама,
итд. – Године 1884. у Енглеској је основано једно удружење „за друштвени мир
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471 Hubert-Valleroux, Les association coopératives, p. 40 ff.
472 Види појединости у: prof. dr Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen Industrie

(Извештаји, статути, пројекти), Увод, Leipzig, 1890, p. 3 ff.
473 Cf. S. et B. Web, Histoire du Trade-Unionisme, Paris, 1897, p. 327 ff. – Арбитражни одбори

су најављени још 1836. за глазговске грнчаре, 1838. за ткаче тепиха, итд.



тако што је радницима омогућено учешће у добитима и управљању
индустријом“.474 – Најзад, 1889. и 1890, одбори су се појавили у великом броју
безмало свуда у Немачкој, Француској, Белгији, Холандији, Швајцарској.475

Треба нагласити да све те институције задржавају обележје приватне
иницијативе и немају других циљева него да управљају касама за помоћ или
да служе као посредници у индивидуалним и колективним сукобима. Ова
последња функција све више ће прелазити у надлежност јавних власти,
којима се овде нећемо бавити.476

§ 2. Раднички савети у разним европским земљама. – Прве примере
радничких савета налазимо у индустријским предузећима у германским
земљама. Пошто су оснивање савета покренули послодавци, они врло често
подражавају облик политичког уређења Немачке или Аустрије. Послодавац
игра улогу краља или цара који именује своје министре. Инжењери и
пословође (министри) доносе законе о сарадњи са изабраницима народа
(радничким саветом). Неким примерима показаћемо карактеристичне
принципе немачког облика тих савета.

„Већа старијих“, „раднички савети“ или „фабрички савети“ (Aeltestenkol-
legien, Arbeiteraussshüsse, Fabrikräte) у почетку су били сачињени од 12
чланова, четири представника послодавца и осам које су изабрали радници
и раднице.477 Ту имамо истински уставни парламент у којем послодавац и
његови представници играју улогу владе, у којем су раднички представници
посланици, а сами радници народ. Речи „парламент“, „устав“, „демократија“
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474 То удружење је одржало свој конгрес у фебруару 1919. године и тим поводом је његов
програм проширен једном новом тачком: „уступити радницима део контроле над
послом било куповином капитала-акција или оснивањем радничких одбора... који имају
свој глас у унутрашњем вођењу послова.“ Cf. Augustin Léger, „L’Association des salariés
aux affaires industrielles“, l’Opinion, 27. нов. 1920. – О историји радничких одбора, види:
P. Pic, Traité de législ. industr., 1912, 4e. éd., pp. 1019, 1041 ff; – E. Schwiedland,
„Organisation de la grande industrie en Autriche“, Revue d’écon. polit., 1891, pp. 993-1038. 

475 Предузеће Шнајдер у Крезоу основало је такав одбор 1899. и доделило му задатак да
„служи као посредник између радника и њихових шефова у свим питањима која их
могу интересовати“.

476 Види новије текстове (после 1914): Roger Picard, La Prévention, La conciliation, et l’arbitrage
des conflits collectives du travail, Comité nat. d’ét. polit. et soc., Paris, 1918. Види и: E. J. P.
Benn, Trade Parliaments and Тheir Work, Nisbet, London, 1918.

477 Види одломке записника с већања савета старих у фабрици Брантс (Минхен-Гладбах,
Пруска), који постоји од 1873, у наведеном чланку: Swiedland, op. cit., pp. 1003, 1006.



нису, дакле, апсолутно нове. Од 1879. године фабрика ролетни Хајнриха
Фрезеа практиковала је парламентарни систем у својим погонима.478

Тај облик организације у фабрици био је замењен другим, још
демократичнијим, који налазимо у фабрикама Береншпрунг и Штарке. Сви
радници се окупљају једном годишње на генералној скупштини, али на захтев
сталног радничког одбора или на оправдани захтев најмање 10 радника може
бити сазвана ванредна скупштина. Скупштина бира чланове тела састављеног
од једног пословође, једног рачуновође и три радника. То тело председава
скупштином и представља јој извештаје о свим службама које занимају
особље. Оно се састаје кад год сматра да је то потребно и пише саопштења и
предлоге у вези с мењањем прописа, али промене могу бити спроведене само
уз сагласност послодавца. Поред тога, одбор управља инвалидском касом,
касом помоћи и штедње, потрошачком задругом, радничким смештајем, итд.

Ниједан од та два облика демократске организације у фабрици није успео
да се уздигне изнад спорадичног покушаја. Г. Швидланд каже, међутим, да
су немачки и аустријски фабриканти потпуно задовољни радничким
одборима које су установили: по његовом мишљењу, „те институције шире
дух одмерености и чине људе разумним“.479

Ваља узгред поменути један важан законски пројекат аустријске владе
из 1890. године чији је циљ био да се установе обавезни раднички савети. Он
се стопио с једним другим пројектом, судовима за помирење који би били
засновани на регионалним корпорацијама велике индустрије. Тај пројекат
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478 Види малу књигу: H. Freese, Die konstitutionnelle Fabrik, G. Fischer, Jena, 1909. – После 25
година праксе, 3. августа 1909. године г. Фрезе је одбио да именује четири представника
управе и тај задатак препустио пословођама. У исто време број радничких представника
је повећан са 11 на 12. Али, с друге стране, избор је ограничен на раднике који у тој
фабрици раде најмање годину дана. Cf. H. Freese, op. cit., p. 9.

479 Cf. E. Schwiedland, ibid., pp. 1007-1008.  Он каже да је 1891. године у Аустрији укупно
шест предузећа имало раднички одбор. Године 1890. анкета коју је водио немачки
Verein für Sozialpolitik открила је четрдесетак таквих предузећа. Године 1906. Хајнрих
Кох је утврдио да  је 10% предузећа која запошљавају више од 20 радника увело
раднички савет. – Јавна предузећа су следила пример приватних и видели смо да је
савет уведен, заредом, у  железници Пруске (1892, 1904, 1905), Бадеа (1906), Саксоније
(1907). Пруски закон о рудницима од 14. јула 1905. прописао је обавезу увођења
радничког савета свим рудницима који запошљавају више од 100 радника. Године 1907.
Кох наводи 20 градова који су увели раднички савет у своје службе. Cf. Heinrich Koch,
Arbeiterausschüsse, München-Gladbach, 1907; – Wilh. Stieda, „Arbeitsordnungen und
Arbeiterausschüsse“, Handwörterbuch der Staats-wissenschaften, Fischer, Jena 1908. (треће
издање), t. I, pp. 1145-1149, pp. 1145-1149.



није успео, али је занимљив зато што су његове главне смернице преузела
разна страна законодавства – француско, белгијско, итд.480

Холандска фабрика комине и жестоких алкохолних пића, коју је 1870.
године основао г. Ван Маркен у Делфту, значајно је допринела напредовању
таквих институција послодаваца. Године 1875. управа је одлучила да оформи
једну групу радника коју би могла да консултује, кад год би се указала
потреба, о питањима која занимају и особље и компанију. То саветодавно
тело, изабрано гласовима радника и запослених, имало је осам чланова, пет
пословођа и три радника, а број чланова се могао увећати само новим
службеницима, не и радницима. Међутим, године 1888. размера се
променила: 24 службеника и 24 радника. Бројно и морално инфериорна,
радничка делегација није имала готово никакав утицај. То није спречило
процват друштвених институција у овој узорној фабрици: уведене су премије,
осигурања, поклони, одбори за хигијену и безбедност, помоћ у случају
болести или несреће, учешће у добити, брачно и породиљско одсуство, па
чак и инструменти интелектуалног и моралног развоја радника и њихових
породица, као што су конференције, састанци, прославе, рекреација,
фабричке новине, итд. Међутим, принос од рада није порастао у истој
размери и управа је морала да се позабави узроцима радничке незаинте -
ресованости.481

Други раднички савет основан је у погонима предузећа Сторк (фабрика
машина у Хенгелоу, у провинцији Оверејсел), али на скромнијој основи.
Радничко представљање је било слабије него код Ван Маркена. Права савета
су се постепено повећавала, у мери у којој је расло поверење управе. Око
1900. године обим рада се смањио; али господа Сторк нису отпустили
ниједног радника већ су се задовољили смањењем свих надница за 10%, у
сагласности са саветом. Исто тако, на састанку савета је одлучено да се током
четири месеца у години (од маја до августа) не ради суботом по подне, али
да се у другим месецима ради мало дуже. Савет се, поред тога, бавио
расподелом добити додељених радницима кроз радне касе штедње и
социјалне програме. Једна комисија за рад по комаду је утврђивала износе
комада и разврставала раднике у складу с њиховим професионалним
умећем.482 У тим предузећима, као и другде, систем је опстао током рата само
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480 Cf. Victor Brants, Le régime corporatif au XIXe siècle danс les Etats germaniques, Louvain, 1894,
p. 148 ff; G. Schmoller, Jahrbuch für Gesetzg. Verwalt. u. Volkswirt, , 1908, B. 1, p. 66.

481 О институцијама те фабрике види: C. van Marken, L’organisation sociale dans l’industrie, 2е
éd., 1900.

482 Г. Гебр. Сторк је описао стање институција 1908. године, у једном писму г. Жилијену
Дипију, које је овај објавио у својој тези: Julien Dupuis, Délégation ouvrière dans l’usine,
Rousseau, Paris, 1909, pp. 291-296.



захваљујући личним квалитетима оснивача и распршио се после њихове
смрти. Али ти примери су свакако имали известан утицај на холандско
законодавство.

Први раднички савети у Белгији настали су захваљујући иницијативи г.
Жилијена Вајлера, инжењера који је основао један фабрички савет (око 1877),
несумњиво под утицајем мировног већа из Манделе, у Енглеској, чије је
функционисање описао.483 У погонима којима је управљао радило је девет
професија. Свака је имала свој одбор (шест радника и шест пословођа) који
је на редовним састанцима расправљао о немилим случајевима на послу;
сваки одбор је слао по једног представника у главни одбор, а овај се бавио
питањима која су занимала цело особље. Први резултати су били осредњи.
Г. Вајлер је проширио свој систем на машиновође и возаче (1880) у жељи да
својом организацијом обухвати пет хиљада радника великих рудника угља у
Маримону. Систем је успешно примењен у рудницима Патиража и
налазиштима шкриљца у Алецу. У другим делатностима као што су
предионице и ткаонице није успео. Став радника је свуда био главни узрок
неуспеха савета. Радници нису активно учествовали и нису осећали да се
њихов морални положај побољшао. Њихова сарадња с представницима
послодаваца била је привидна јер заправо није постојао начин да превагне
њихово гледиште. Систем је имао недостатак у основи. 

Године 1919. белгијска влада је успела да наметне послодавцима
паритетне комисије у којима су радници расправљали, с правом учешћа у
одлучивању, о питањима надница, радном времену и хигијени. У рудницима
су те комисије више пута биле позване да се изјасне при утврђивању цене
угља. У стакларској индустрији синдикати су успели да уведу у фабрике
сталне надзорнике који су бдили над поштовањем колективних уговора и
радничких закона. И јавне службе су почеле да се баве радничком контролом
створивши мешовите комисије задужене да испитају све примедбе
пословођа.484 Чини се да ће железничари први уживати благодети законски
успостављене контроле.

У Француској најстарији фабрички савет функционише у области Вал-
-де-Боа (у близини Ремса) од 1885. године. Г. Леон Армел, који га је увео у
своје предионице и бојаџинице, говори о „парламентарној методи“ коју смо
срели у немачким фабрикама само да би јој супротставио сопствену
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483 J. Weiler, Organisation des Conseils d’arbitrage établis en Angleterre, Guillaumin, Paris, 1877; –
Henry Crompton, Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvriers (trad. de J. Weiler), H.
Manceaux, Bruxelles, 1880.

484 Cf. Roger Picard, Le contrôle ouvrier sur la gestion des entreprises, Rivière, Paris, 1922. pp.
219-222.



„породичну методу“. И он сматра да практикује „демократију у фабрици“,
али у верском духу и као добар отац породице.485

Други раднички савет је основао око 1895. године г. Еманиел Ривијер.486

Отад су слични савети оснивани у фабрикама постељине П. Валуи у Вијени
(Изер), у металуршким предузећима Жоја (Изер), у више рудника Лоаре и
Тарна. Јавне управе су често прибегавале радничким саветима или саветима
запослених да би решиле питања радне дисциплине и организације. Град
Париз тражио је од Гасне компаније да ступи у везу с радничким синдикатима
ради решавања свих питања и сукоба.487

Најважнији покушај да се у фабрике уведу раднички савети и да се
послодавци на то обавежу јесте пројекат закона од 15. новембра 1900. године.
То је и први покушај законске организације радничког професионалног
представљања. Тај покушај је непосредно проистекао из оног што се назива
„арбитражна судска одлука Крезо“ којом је окончан штрајк металуршких
радника (20. септембра 1899). Пресуду је 7. октобра донео Валдек-Русо.
Компанија и синдикат су се сложили да погон и корпорација именују
представнике како би се избегао сукоб. С радничке стране један раднички
представник и један заменик по погону или руднику изабрани су на годину
дана, а њихов задатак је био да се састају с представницима компаније кад
год запрети неки сукоб. Тај пропис носи датум 15. децембар 1899.488 Током
1900. године Жорес и његови пријатељи социјалисти захтевали су да се
законском одредбом то тело уведе у све фабрике и производне погоне чак пре
него што влада поднесе свој пројекат. Владин текст претпоставља да радни
уговор повлачи, за обе стране, „узајамну обавезу да се прибегне арбитражи“
(чл. 5). Што се тиче функционисања савета, пројекат прецизира да „бар
једном месечно, у дан и сат утврђен правилником, делегати (радници) могу
да разговарају са шефом предузећа или с неким вишим службеником управе
кога он одреди. Делегати-помоћници ће присуствовати тим разговорима (чл.
13)“. У оквиру овог пројекта сматра се да синдикат није само законит, већ
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485 Cf. Léon Harmel, Lettre à un industriel sur le conseil d’usine du Val-des Bois, Bar-le-Duc, 1891;
Le Val-de-Bois, Situation actuel, јун 1895; La democratie dans l’usine, Reims, 1907. – Види и:
Paul Imbert,  Les rapports entre patrons et ouvriers dans la grande industrie, Paris,1902; Max
Turmann, Problèmes sociaux du travail industriel, Gabalda, Paris, 1920.

486 Cf. Emmanuel Rivière, Lettres sur la direction dans l’usine, Blois, 1899;  – „Cinq ans de vie
sociale; monographie d’un conseil d’usine“, Association catholique (часопис за друштвена
и радничка питања), 15. фебруар 1901.

487 Закон од 23. октобра 1919. обавезује општине да оснују паритетне дисциплинске
комисије које ће њиховим запосленима изрицати казне и укоре. – Види и: Roger Picard,
op. cit., p. 216, 217.

488 Cf. Economie sociale, institutions de MM. Schneider et Cie, Nevers, 1905, p. 21.



такорећи обавезан за све раднике једне фабрике. То је знатно допринело
његовом поразу у парламенту.

У одсуству закона који уређује односе између послодаваца и радника,
синдикалне организације прибегавају колективним уговорима у свим
индустријским гранама. Извршавање тих уговора често надгледа паритетна
комисија, сачињена из три једнака дела, у фабрици кошуља (у Паризу) и
перионици (у Руену), итд.489 Двадесет другог јуна 1921. године је потписана
конвенција којом је створено паритетно Поморско удружење, које је имало
улогу да преиспита наднице и расподелу рада у трговачкој морнарици.490

Крајем 19. века у Енглеској налазимо велику разноврсност мешовитих
савета, од оних за помирење и арбитражних комисија, међу којима су
најпознатије оне назване Мандела и Кетл, до хваљених савеза Е. Џ. Смит,
који су „повезали, ради регулисања профита и надница, синдикат
послодаваца и раднички синдикат.491 Мада су раднички савети у самим
фабрикама у Енглеској веома ретки, налазимо у великом броју сталне савете
за помирење и арбитражне савете, позване да се изјасне у случају да покушај
помирења није успео. Ти савети су касније прерасли у права арбитражна
правосудна тела (Boards of arbitration), а најпознатији међу њима носи име
Руперта Кетла, судије из Волверхемптона који га је конципирао; они су чак
централизовани у сталешком органу за целу земљу. (Једно од најпознатијих
правосудних тела је оно које је створио Национални савез железара.) Тај
орган има три хијерархијски устројена дела: у основи су локални одбори,
изнад њих регионални одбори за помирење и на врху Централни арбитражни
суд, чије је седиште у Мидлсброу.492
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489 Види списак свих колективних уговора склопљених у Француској 1919. и 1920. године
у: Bullet. du Minist. du Travail, бројеви од марта до децембра 1920; за 1921. види наредне
бројеве.

490 Види текст у листу People од 25. јуна 1921.
491 Cf. E. J. Smith, The new trades combination movement, Rivington, London, 1899. Види и

чланак: Raoul Jay, „Une nouvelle forme d’organisation du travail par le groupements
professionels“, Revue d’écon. polit., март 1901.

492 Сличне установе су створене у рударству, у словослагарству, грађевини, железници, итд.
Cf. Bourat, „Après la grève des cheminots anglais; les conseil industriel“, Parlement et
Opinion, 10. новембар 1911. Види и: Bullet. de l’Off du travail, 1912, pp. 49, 166, 275. У
наведеном делу г. Макса Термана види поглавље о радничкој контроли у Швајцарској.
– О радничким саветима у италијанској пољопривреди (који су постали обавезни
одлуком обласног суда Кремоне 19. августа 1920), види: les Inform. quotid., B. I. T. de
Genève, 6. новембар 1921. – За те две земље, види и: Roger Picard, Le contrôle ouvrier,
Rivière, Paris, 1922, pp. 211, 222-225.



§ 3. Амерички Shop Commitees. – У Америци су раднички савети
доживели интензиван развој током рата. Од августа 1914. године учињено је
неколико покушаја да се организује стални контакт између послодаваца и
радника. Али то није било лако јер ниједна страна није желела да верује у
добронамерност друге. И иначе, крвави штрајкови су окаљали историју у тој
земљи рада без одмора и експлоатације без милости. Пошто јавно мњење
није остало равнодушно према тим неправдама, многи строги послодавци су
унели промене у свој начин управљања. Један од њих, г. Џ. Д. Рокфелер
млађи, наручио је од г. Мaкензија Кинга план реорганизације својих рудника
у Колораду, заснован на демократском режиму. Радници су морали да буду
позвани на сарадњу са управом у свему што их се непосредно тиче, па чак и
да би изнели предлоге у вези са организацијом рада. 

Веома је важно сагледати начин на који је поступао г. Рокфелер
руководећи се саветима бившег канадског министра за рад. Пре него што је
у своја предузећа увео демократски режим, извршио је суштинске промене у
условима живота радника, као и у саставу руководећег и надзорног особља.
У ствари, демократизација индустрије може бити плодотворна само ако су је
припремиле друге институције техничке и људске организације: она може да
игра улогу подстицаја само ако јој претходе други подстицаји нижег реда које
смо већ разматрали. Тако је Џ. Д. Рокфелер претворио терен Минакве у
пријатну оазу с болницом, фармом која производи здраву и свежу храну;
изградио је радничке куће, цео град „с пространим и удобним становима
окруженим зеленилом, усред повртњака и воћњака, са обилним доводом воде
која је луксуз у тој пустињи“.493 Отпустио је део старог управног особља и
заменио га новим руководиоцима (industrial representatives) који су се
одликовали тактом, добротом и способношћу и чији је задатак био да „служе
као посредници између великих шефова и радника“.

Према плану Мaкензија Кинга, радничке савете (Shop Committees) бирају
општим гласањем сви радници фабрике старији од 18 година; на 150 радника
долази један представник, а погон или рудник имају најмање два; они се могу
мењати на сваких шест месеци, а заседају двапут месечно с једнаким бројем
представника управе. Тако изабрани мешовити одбор (joint committee) бави
се следећим питањима: 1. образовање и рекреација; 2. хигијена и удобност
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493 Господин Ш. Сестр је обишао радничке куће на планини, болницу и парк. Cf. Production
industrielle et justice sociale en Amérique, Paris, 1921, p. 238, 239. – О настојањима више
других великих америчких послодаваца, види: H. B. Drury, Scientific Management, New
York, 1918; Travail industriel aux Etats-Unis (белгијско истраживање), Bruxelles, 1920, t. I,
p. 263 ff; – види и: W. M. West, Story of American democrarcy: political and industrial, Allyn
and Bacon, Boston, 1922.



(између осталог, раднички домови); 3. безбедност и предупређивање несрећа
на раду; 4. помирење и сарадња.494

Разрађене су и многе друге „повеље“ уставног режима. Поред повеље
Мaкензи Кинга, најпознатија је она Џона Лича, власника фабрике конфекције.
Његов план организације среће се ређе од Мaкензијевог. Лич га је најпре
применио у фабрици клавира Пакард, у Форт Вејну (у Индијани), а затим у
компанији Вилијам Демут (фабрици лула у Ричмонд Хилу, у држави Њујорк).
Г. Лич је наступао као социјални инжењер. Најпре је дуго разговарао с
радницима да би схватио суштину њихових радних услова, а затим их је
једног дана све окупио, током радног времена, у највећој фабричкој сали.
Обратио им се једноставним речима и присним тоном, као један од њих. Није
оптуживао ни њих ни компанију. Уверио их је да се ради о њиховом интересу
и да морају јасно да се изјасне о програму који ће им изложити: за или против
њега. Током првог састанка држао се само једног начела: Правда мора бити
„први камен-темељац који смо сви сагласно и одлучно изабрали да на њему
као појединци градимо ширу свест, а као институција шире односе.“ На
следећем састанку им је говорио о Сарадњи, Економији и Енергији, још три
камена-темељца будућег здања. Следеће недеље им је предложио да градњу
заврше постављањем завршног камена – Рада, „нашег јединог животног
циља“, јединог услова сваког задовољства у животу, кључне тачке ка којој
теже четири претходно усвојена начела. Наведених пет предлога чине Личову
индустријску доктрину. Усвојени предлози су подељени свим радницима у
писаном облику.

Дух слоге се постепено ширио и убрзо су се показали резултати. Крајем
првог месеца трошкови производње су се смањили за 51,2%, а добит од те
уштеде је подељена између радника и компаније.495 Наредних месеци
дивиденда која се делила никад није пала испод 5%. Најпре се радило десет
сати дневно, а затим девет. Сами радници су били против осмочасовног
радног времена јер су страховали да неће довољно урадити. Они су отад
телом и душом одани компанији. То је њихова фабрика и њихова компанија;
учествују у управљању. На редовној скупштини особља не ускраћује им се
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494 Cf. Ch. Cestre, op. cit., pp. 241, 242. – Види и: J. R. Commons, Industrial Government,
Macmillan, New York, 1921, као и истраживање Travail industriel aux Etats-Unis, Lesigne,

Bruxelles, 1920, t. I, pp. 264, 265; t. II, p. 144.
495 Г. Лич наводи неколико података који се односе на остварене уштеде током прве године

примене плана (1913) у односу на претходну годину. Уштеда воде износила је 287,09
долара (1912. године је потрошено 309,91 долара, а 1913. године 31,82 долара), уштеда
угља 2.735,15 долара, уштеда јасеновог дрвета 208 долара; возач мање – бар 800
долара; yardmann мање – бар 600 долара; уштеда уља за подмазивање – 35 долара, итд.
Поред тога, знатно је повећан квалитет производње. Cf. John Leitch, Man to man, B. C.
Forbes, New York, 1919.



ниједна тражена информација. Али људи су, каже Лич, били тако обузети
жељом да активирају рад да их није занимало ништа што није било у
директној вези с њиховим непосредним дохотком.496 Само једном су
пожелели да се умешају у послове управе: у септембру 1914. године, кад је
рат зауставио сваку трговину, посебно продају луксузних производа као што
су клавири. Пословође су се сложиле са смањењем својих плата за 25% и
скупштина је одлучила да фабрика ради само три дана недељно. Сам
директор је сматрао да је та мера сувише оштра и усвојена је радна недеља
од четири дана. Сви су прионули, закључује Лич, на остваривање девизе
предузећа: „Ако нема склада (accord) у фабрици, не може га бити ни у
клавиру.“ 

Коју врсту организације је успоставио г. Лич да би дошао до таквих
резултата? Он је напросто имитирао устав Сједињених Држава применивши
на фабрику поделу власти и међузависност чинилаца који обезбеђују владање
и управљање великом републиком. У његовом систему заправо постоје два
већа – један дом (Представнички дом) и један сенат (Сенат) – и кабинет који
извршава одлуке већа. Дом се састоји од радничких делегата које су тајним
гласањем изабрали сви запослени и чији број зависи од обима и врсте
предузећа. Кандидати могу бити сви који у фабрици раде дуже од годину дана
(на пример, 30 чланова на 800 радника). Бирачи су сви радници оба пола
старији од 18 година који у фабрици раде најмање шест месеци. Сенат се
састоји од пословођа, надзорника, шефова погона, итд. Они су чланови
Сената зато што имају ауторитет над радницима. Већа се састају одвојено,
једном недељно. Расправљају о општим питањима која се тичу функцио -
нисања фабрике, осим техничког, трговинског и финансијског управљања
које је искључиво у надлежности кабинета. Ниједна мера се не може
спровести пре него што прође кроз обе скупштине и пре него што је одобри
кабинет састављен од директора предузећа. Индивидуални сукоби могу доћи
пред једну или другу скупштину и онда она обично именује комисију која ће
се бавити тим питањем, прикупити сведочанства и сачинити извештај. Ако
извештај буде прихваћен, одређује се одговарајућа мера. Све се шаље у друго
веће и, ако за то постоји сагласност, у кабинет, који доноси коначну одлуку.
Кабинет се готово увек саглашава с мишљењем скупштина. Поред тога, обе
скупштине се баве радним временом, надницама, дисциплином, прописима
погона и унапређивањем радника.

Личов план се често примењује, подједнако на имигранте и на
староседеоце. Навешћемо фабрику лула у Бруклин Менору (Лонг Ајленд),
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496 Излагањем тих чињеница изврсно је описана америчка индустријска организација.
Наведене чињенице, пре свега, откривају стање духа радника и њихове главне бриге,
које су, као што видимо, чисто материјалне природе. Cf. J. Leitch, op. cit., p. 56.



где су половину од деветсто радника чинили Италијани, четвртину Пољаци,
а остали су били разних националности: права Вавилонска кула.
Индустријска демократија мора настојати да избегне језичку збрку. Г. Лич је
спровео организацију фабрике у истом духу као да је у њој радила америчка
радна снага. Представнички дом је често износио запажања која су се тицала
организације фабрике, поправки и замене машине, трајања рада, па чак и
именовања пословођа. Понекад је предлагао смењивање неспособног
пословође; никад није износио примедбе на способног пословођу. Исти
систем је упражњаван у компанији Сидни Блументал,497 у компанији
Атлантик Рифајнинг, у Кливленду, у компанијама Принц-Бидерман,
Американ Мултиграф, Кејни, итд. У компанији Гудјиер Тајер и Рабер сенат
такође чине обични радници, али само они који задовољавају одређене
услове. Питања од општег интереса поверена су посебном већу које чине три
члана представничког дома, три члана сената и шест представника управе.498

Међутим, док су фабрике које су усвојиле Личов план још релативно
малобројне, прилично често се срећу Shop Committees. Тај систем је
једноставнији од конституционалног, који је применљив само у фабрикама с
више стотина радника. Раднички одбори могу бити основани у било ком
предузећу. Ако је пак оно прилично велико, Shop Committees се допуњавају
радним саветом (Work Council), некаквим општим одбором сачињеним од
предствника из свих фабричких одбора. Изборни поступак и статус тих
одбора разликују се од предузећа до предузећа, као и њихове надлежности и
дисциплинска овлашћења. Али они имају заједничке особине – изложене
раније – које могу бити груписане на следећи начин:

Административне надлежности (услови рада, чистоћа и ред у пого -
нима, стање машина и алата, фабрички прописи);

Правосудне надлежности (појединачни сукоби између два радника,
између једног радника и шефа, општа дисциплина);

Социјална заштита (касе помоћи, узајамност, штедња, породична и
општа хигијена);

Разонода и образовање (библиотека, спортски терени, организација
утакмица и такмичења, филмске представе, курсеви и предавања, посете
музејима, изложбама и сличним фабрикама, излети, итд.);

Учешће у управљању и добитима (трајање рада, ниво надница и премија,
дивиденде, унапређења, одмори, запошљавање и отпуштање, број ученика,
итд.). Раднички савет најчешће има саветодавну функцију, осим у случају
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497 Види одломке извештаја коморе те фабрике у књизи: J. Leitch, op. cit., pp. 95-110.
498 За последњи пример види: Ch. Cestre, op. cit., p. 247.



радничког акционарства, кад представници радничке задруге седе у управном
одбору и на генералној скупштини акционара.

Систем фабричких одбора (Shop Committees), познат као „филаделфијски
план“, разрадило је Удружење произвођача текстила из Филаделфије. Поред
фабричких савета, он предвиђа регионалне и националне индустријске
савете, који су мешовити и које бирају сви чланови професије. Мада је
остварен први део тог система (раднички савети), његов значајнији део није
отишао даље од плана.499

Какав успех су постигли раднички савети? Још није створена ниједна
централна организација за груписање информација и докумената. Али више
трговинских комора (попут бостонске, која нам је ставила на располагање
известан број фабричких досијеа) воде анкете и периодично објављују
њихове резултате. Са своје стране, велико удружење послодаваца The National
Industrial Conference Board успело је да сакупи, крајем 1919. године,
информације о 250 великих предузећа (не рачунајући подружнице) која
запошљавају око милион радника. Сва су имала радничке савете. Пошто су
се те институције развиле пре свега захваљујући рату и пошто су 1920–1921.
године економски услови били посебно неповољни, могли бисмо
претпоставити да њихов број није знатно порастао. Међутим, утврдили смо
да је у августу 1921. године систем радничког представљања усвојен у више
од 600 предузећа која запошљавају од 100 до 45.000 радника. Тачан број
радника који је њим обухваћен није утврђен зато што недостају прецизне
информације.500 Сам г. Лич је навео два случаја кад је његов систем потпуно
заказао. Необично је то што амерички инжењер објашњава тај двоструки
пораз немогућношћу послодаваца да схвате нову ситуацију у свету и
психологијом модерног радника. Послодавци су само привремено пристали
на уступке и нису могли да схвате да њихови радници нису њихова пасивна
оруђа, већ њихови сарадници.501 После појаве његове књиге (објављене у
јануару 1919), у септембру исте године избио је штрајк у компанији Демут
(у фабрици лула) и Личов систем се срушио. Сматрало се да један узрок
неуспеха треба тражити у превеликом броју страних радника који су једва
натуцали енглески, други у одвећ малим надницама, трећи у противљењу
синдиката против којих су раднички одбори били усмерени.502
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499 Cf. Informations quotidiennes, B. I. T., 26. јул 1921.
500 Cf. Outlook, 31. август 1921. – Види и истраживање професора Комонса током лета 1921.

године, резимирано у: J. R. Commons, Industrial Government, New York, 1921.
501 Cf. Leitch, op. cit., p. 205.
502 Cf. Survey, 27. септембар, и Ch. Cestre, op. cit., p. 267.



Каква је теоријска и практична вредност америчких радничких савета?
Да ли су они израз нове формуле индустријских односа? На први поглед
оригинално, после дубље анализе оснивање фабричких одбора (Shop Com-
mittees) изгледа као остварење, на модерној основи и с неопходним
увећањима, оних планова организације које су пре шездесет година увели у
праксу филантропски настројени или вешти фабриканти у Немачкој,
Аустрији, Француској, Белгији. Напредак је известан у смислу да су се
амерички послодавци у великој мери ослободили предрасуда патернализма
и аутократске моћи у фабрици. Штавише, као у случају Рокфелерових
предузећа, увођењу радничких савета претходила је научна организација рада
и личног живота радника, како у погону тако и у дому. Уз то, амерички
послодавци су постали свесни чињенице да је потпуна отвореност суштински
предуслов за успех те институције: „морамо играти отворених карата“,
говорили су. Један скорашњи пример то добро показује. Железничка
компанија Пенсилваније дала је радницима потпуну слободу у избору
делегата и настоји да њихов избор прихвати без приговора. На састанцима
савета расправљаће се о свим питањима која се тичу односа између
послодавца и радника, и за ту расправу послодавци и радници ће пред собом
имати исте бројеве. Сваки сукоб који мешовити савет не успе да реши биће
прослеђен арбитражном суду. Укратко, раднички савет у Сједињеним
Државама престаје да буде нека врста доброчинства и постаје
најдемократскија и најлојалнија институција коју је створила америчка
цивилизација.503

Сви друштвени руководиоци (social managers), међу њима Лич и
Макензи Кинг, инсистирају, међутим, бар посредно, на борби против
синдиката (trade unions). Истина је да они настоје да синдикате учине
излишним и сувишним тако што радницима дају наднице које премашују
синдикалне тарифе, као и боље услове рада од оних које нуде closed shops
(фабрике које запошљавају само чланове синдиката). Али ако је та премија
дата радницима само зато да би их удаљила од синдиката, зар то није доказ
да управо синдикат управља руком послодаваца? И ко гарантује радницима
да освојене благодети неће нестати чим синдикати изгубе моћ?

Радници нису превише одушевљени тим инструментима изоловања,
дељења и стварања непријатељства према сопственим класним друговима.
Њих уједињује нагонска солидарност, па им фабрички савети, као
институција послодавца, изгледају прилично бедни у поређењу с
националним и интернационалним организацијама које уједињују милионе
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радника око истог идеала. Овде нећемо расправљати о том идеалу, али
морамо да признамо моћ, истовремено мистичну и рационалну, коју те
организације имају у очима радног народа. Добро упућени социолози већ
предвиђају стварање месних, регионалних и националних савета и на крају,
у свакој земљи, парламента рада у ком ће се окупљати директно изабрани
представници радника и послодаваца. Један такав предлог налазимо у књизи
г. Ливита Стодарда под насловом The Shop Committees (1919).504

Многа америчка предузећа су принуђена да признају синдикате и да с
њима склапају колективне уговоре. Неким ауторима се то решење чинило као
једино које може да задовољи америчке раднике. Покушаји у том правцу дали
су резултате који су били задовољавајући и за организације послодаваца и за
радничке организације. Можемо се надати да ће колективно преговарање и
идеје попут оних г. Л. Стодарда и професора Е. Д. Хауарда505 успети да се
рашире јер индустријска револуција више неће моћи да се одвија у границама
појединачних фабрика. Оквири се морају проширити, најпре на једну
професију, а затим и на националну и међународну економију. Од завршетка
рата било је значајних покушаја у том смислу у више земаља. Сви они су
имали за циљ организовање радничке контроле, то јест права радника, а
посебно њихових синдикалних организација, да посредством радничких
савета учествују у управљању индустријским предузећима, посебно кад је
реч о великим националним службама.

3. Синдикална и национална радничка контрола

У годинама које су претходиле рату раднички синдикати су сами
заузимали сав простор и остављали су у сенци све незваничне покушаје који
су имали за циљ остваривање индустријског мира другим средствима, а не
борбом или законским мерама. Институције послодаваца су вегетирале у
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504 Решење г. Левита Стодарда може се резимирати у четири тачке. 1. Радници и послодавци
су слободни да се синдикално организују, свака страна у својој организацији; 2.
синдикално организовани радници имају право да преговарају и да намећу признање
своје организације, дакле, да је пропагирају међу својим друговима; 3. синдикати
признају фабричке савете који ће служити као посредници између послодаваца и
професионалних организација; 4. обе стране признају принцип индустријске
демократије као користан за сарадњу свих произвођача, чији су кључни органи
фабрички савети.

505 Г. Хауард, доајен правног факултета Универзитета Нортвестерн, супротставља теорији
Open Shop и Closed Shop теорију Preferential Shop, по којој ће синдикално организовани
радници имати предност над радницима једнаких способности који нису синдикално
организовани, а у случају незапослености биће отпуштани после ових других. 



тишини, готово у забораву. Ратне потребе су ишле у прилог увођењу
социјалних мера. Али почев од руске револуције, револуционарни или
квазиреволуционарни покрети захватили су све зараћене земље. Како мир
обично касни за мировним споразумом, године 1919. и 1920. представљају
период друштвених превирања у свим земљама. Англосаксонски народи,
најдалековидији од свих, настојали су да организују своју индустрију, не само
начин експлоатације већ и методе управљања. Раднички савети су коришћени
као средство за смиривање револуционарне грознице. Немачка организује
савете предузећа, планира подруштвљавање великих националних служби и
делимично то и спроводи у пракси. Аустрија национализује бројне службе.
Влада Великог војводства Луксембурга установљује фабрички савет.
Норвешка и Шведска усвајају законе којима се организују демократске
институције у индустрији; Италија је позорница озбиљних немира који теже
успостављању контроле у фабрикама, и италијанска влада поднела је пројекат
једног закона у том смислу.

§ 1. Енглеска. – Енглеска је прва схватила нужност привидне или
стварне реформе, „индустријске управе“. Крајем 1917. и почетком 1918.
године радничко комешање постаје узнемирујуће; ни саме радничке вође
нису више могле да управљају масама, пошто је покрет извирао одоздо,
против синдикалног ауторитета, као и против послодаваца. Институција звана
shop stewards, коју смо горе поменули, проширила се у свим земљама,
штрајкови су се умножавали, чести и наизглед безначајни, без централног
вођства, али подмукли и упорни. Британски парламент је морао одмах да
усвоји опште право гласа за мушкарце и жене; великим просветним законом
обавезно школовање је продужено: није више трајало до тринаесте већ до
осамнаесте године. Бавећи се поратном економском обновом, влада је
именовала једну ванпарламентарну комисију за проучавање услова
националне обнове (Reconstruction Committee). Једна поткомисија, којом је
председавао г. Џ. Х. Вајтли, имала је задатак да трага за могућим
побољшањима у односима између послодаваца и радника. Тако су настали
чувени Вајтлијеви савети, мешовите комисије организоване истовремено на
посебној основи (за сваку фабрику) и на регионалној и националној основи.
Вајтлијеве поткомисије биле су сачињене од крајње разнородних елемената,
неких послодавних, неких радничких и неутралних. Били су предложени
многи пројекти и на крају је био усвојен компромисни пројекат г. Вајтлија,
нужно неодређен, јер је требало задовољити, у извесној мери, све интересе.
Захваљујући програму покренутом 1918. године, у сагласности с владом, сва
индустријска предузећа у краљевству која су то желела могла су да оснују
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савете састављене од послодаваца и радника (Joint Standing, Industrial Coun-
cils).506

Створени 1918, ти савети су се знатно развили током 1919. и 1920.
године. Почетком 1921. било је шездесетак националних савета у којима је
било окупљено више од три и по милиона радника. Ти релативно велики
бројеви добијају реалну вредност тек кад испитамо, с једне стране, елементе
од којих су сачињени Вајтлијеви савети и, с друге стране, функције које они
стварно обављају. Што се тиче прве тачке – елемената савета – најпре упада
у очи једна значајна чињеница: Вајтлијеви савети су посебно бројни у оним
гранама индустрије у којима су радници најмање организовани, док велике,
добро организоване корпорације, попут рударских, металуршких, машинских
и бродоградилишних за њих не желе ни да чују. У међувремену су се
Вајтлијеви савети проширили и на железницу захваљујући споразуму од 9.
маја 1921. године. На свакој станици основан је један паритетни локални
одбор (осам чланова). Он испитује предлоге који се тичу радног времена,
материјалног благостања радника, годишњег одмора, радних прописа,
рационалне организације и експлоатације. Регионални одбори (Sectional Rail-
way Councils) баве се утврђивањем нормалних надница, радним временом и
општим условима службе. На крају, један грански савет објављује опште
прописе.507

Што се тиче друге тачке – функције савета, проблем није радикалније
решен. Надлежности Вајтлијевих савета нису тако револуционарне као што
би се у први мах могло помислити. Они радницима не доносе ништа више
од оног што су им доносили одбори за наднице (Trade Boards) и извесно је
да они не организују никакву праву радничку контролу над управљањем
предузећима. Зато социјалисти Гилде и синдикалисти нису задовољни. И
једни и други траже да изабрани синдикални прваци буду постављени на чело
производње, најпре поред послодаваца, а затим сами, да би служили
искључиво интересима потрошача. Другим речима, они захтевају да
радницима буду индиректно поверене функције индустријског управљања и
организовања. Из њиховог угла гледања, задатак радничке контроле био би
да припреми радничку класу за вршење тих функција.
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506 Cf. Elie Halévy, „La politique de paix sociale en Angleterre; les conseils Whitley“, Rev d’éc.
polit., no 4, 1919, и његово предавање у Националном научном одбору (7.  март 1921).
Види и: R. Leguez, Le conseil mixtes dans l’industrie anglaise, Belin, Paris 1918; Workshop
Committees (извештај о анкетној комисији о сукобима на послу), Pitman, London, 1921;
Industrial Reports, Министарство рада, 1918-1921. 

507 Cf. Labour Gazzette, јун и јул 1921. и Informations sociales, B. I. T., 12. фебруар, 1921,  p.
197; види и: nо 11, p. 620. – За механичку конструкцију, види: ibid., nо 7, p. 394.



Ту суштинску реформу моралне и друштвене ситуације радника енглески
лабуристи очекују од национализације индустрије. Покрет који се залаже за
национализацију постоји већ неко време. Још 1912. године, дакле оне исте
године кад су се рудари изборили за увођење минималне наднице,
Лабуристичка странка поднела је Доњем дому један пројекат закона о
национализацији рудника. У том тренутку једини циљ је, заправо, био да
руднике преузме држава. А 1919. и 1920. године радници истовремено, поред
национализације, траже и успостављање радничке контроле.

Теоретичари социјализма из Гилде и синдикалне вође не признају
Вајтлијевим саветима истински нов карактер и чак изражавају сумње да би
они могли лоше утицати на јасноћу циља који су поставили синдикати. По
њиховом мишљењу, le rapport Whitley (Вајтлијев извештај) имао би за
последицу мешање питања контроле с питањем мешовите организације и
навео би људе да помисле како ће тежње радничке класе за контролом
индустрије на тај начин бити задовољене. Џ. Д. Х. Кол каже да се „мора
инсистирати на разлици између те две ствари“. Он одбија да донесе било
какав закључак о практичној вредности мешовитих савета, да би затим јасно
описао праву природу радничке контроле. Тек кад се утврди та разлика, може
се расправљати о облику и темељу мешовитих савета. Савети не би смели да
буду сувише подељени јер би то распршило раднике и одвојило их једне од
других непробојним оградама. Напротив, велика организација мора тесно да
уједини раднике свих занимања, свих нивоа, чија је сарадња и нужна и
довољна за функционисање индустрије. Груписани у савезе, радници би боље
могли да бране своје интересе од напада послодаваца. Такође, кад наступи
час за то, могли би да уклоне послодавну управу и успешно успоставе
колективно управљање.508

Синдикати прихватају Вајтлијеве савете само као поучно искуство.
Радећи у мешовитим саветима, радници уче да заједничко деловање с
послодавцима нимало не поправља њихов материјални и морални положај и
не мења ниједан елемент надничарења. Када то увиде, радници ће се са
обновљеном жестином поново посветити развијању својих синдиката и
енергично усвојити политику усмерену на то да се у што већој мери дочепају
истинске контроле над индустријом. Суштинска брига синдиката, мора,
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508 Cf. G. D. H. Cole, Chaos and Order in Industry, chap. VII, London, 1920. Види и: Observations
и Notes à l’usage des Trades Unionistes, које је објавио National Guild League да би
синдикално организованим радницима објаснио праву природу Вајтлијевих већа
(Whitley Councils) с којима се касније ујединио под називом National Guild or Whitley
Councils. – Види и: Self government in industry, London, 1918, p.  193-194.



дакле, да буде непрестано смањивање, свим средствима, ауторитета и
функција капитализма и упоредно повећавање функција и економске моћи
радничких класа. Суштински циљ остаје укидање надничарења. 

То гледиште преовлађује у енглеским синдикатима откад је почела велика
борба за национализацију рудника, први масовни покрет за повраћај права
који се не односи само на наднице и трајање радног дана. Битка је била
жестока и величанствена. Као центар радничких снага, Тројни савет дао је
све од себе и целокупно јавно мњење се живо заинтересовало за исход сукоба.
Рудници, железница и луке су били затворени и блокирани обуставом рада.
Претила је опасност да друге корпорације преузму посао. Влада је морала да
интервенише. Г. Лојд Џорџ је морао да упрегне сву своју енергију и вештину.
Да би окончао тај штрајк погубан по економски живот земље, британски
премијер се претварао да ће извршити притисак на власнике рудника и дао
је радницима привидно задовољење. Именовао је велику комисију чији је
задатак био да сачини пројекат национализације рудника након што је на
брзину решио питања надница и трајања радног дана. У последњим данима
марта 1919. године радници су добили битку за наднице и радне сате.
Комисија се окупила на другом заседању, које је трајало од априла до јуна,
да би сачинила пројекат национализације.

Пројекат је разрађен уз сагласност радничких делегата (пројекат Сенки),
али га је влада, која се у међувремену уверила у незаинтересованост јавности,
одбила. Парламент се задовољио изгласавањем закона од 16. августа 1920,
којим је прописано да се паритетни одбор оснује у сваком окну у којем је
већина радника тајним гласањем изразила ту жељу. Предвиђено је да се над
тим рудничким одборима оснује 25 обласних одбора, а над њима седам
регионалних. – Руднички одбори су могли да расправљају и да доносе
препоруке о следећим питањима: 1. безбедност, хигијена, благостање радника
запослених у руднику; 2. одржавање и повећавање приноса; 3. прегледање
извештаја инспекције рада, које управа мора да упути одбору; 4. размирице
повезане с функционисањем рудника, између осталог с платним списковима;
5. сва друга питања и послови у вези с рудником који могу бити прописани
правилником. Уз то, одбор има право да тражи од управе све информације
које му могу бити од користи и све олакшице за вршење инспекције. Обласни
и регионални одбори имају сличне функције. Хијерархију употпуњава
Национални паритетни одбор, који је на врху. Намера законодавца је била да
регулисање надница повери регионалним одборима и националном одбору.
Али радничке организације су лоше примиле тај закон и његова примена није
отпочела. Непријатељство радника обесхрабрило је Board of Trade, па он још
није израдио правилнике јавне управе, без којих одредбе закона остају мртво
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слово на папиру.509 Касније су синдикати су зажалили због тог става, али тада
се више није могло натраг.

Тако стоје ствари у овом тренутку. Рудари се одричу национализације
рудника угља, па чак и уједињења предузећа за експлоатацију угља. Њихове
главне бриге су одржавање надница добијених споразумом из јула 1921.
године (којим је окончан штрајк) и минимална државна контрола над
рудницима. Вајтлијеви савети вегетирају. Радници се окрећу ка синдикатима
да би нашли топлину солидарности и поверења која им недостаје у
изолованим одборима. Искуство радничке контроле остало је у заметку и
неће имати прилику да заживи ако се не појави неки нови сукоб између две
непријатељске снаге. Али незапосленост је исцрпла противнике и није
вероватно да ће рудари поново захтевати национализацију и радничку
контролу.510

§ 2. Немачка. – Савети предузећа (Betriеbsräte) никли су тек с
револуцијом из новембра 1918. године. Велики покрет побуне који је уследио
после рата произвео је не само демократске институције, бојажљиве и
површне попут енглеских и америчких фабричких савета, већ стварни
економски и друштвени поремећај који је у масама пробудио највеће наде, а
у њиховим вођама оживео слику социјалистичког идеала на прагу остварења.
Најнасилнији међу њима желели су да пођу за руским примером, освоје власт
и успоставе диктатуру пролетаријата и потпуни комунизам. Други, опрезнији,
прибојавали су се да ће све уништити, а да новом друштву неће моћи да дају
чврсту основу и структуру саобразнију правди. Уз то, нису имали прецизну
идеју о облицима нове економске организације. Ницали су бројни и
разноврсни пројекти национализације и подруштвљавања, мање-више
прецизни, мање-више логични и оствариви. Сви су тежили да заснују
националну производњу на вишестепеним саветима, у којима би радници
имали знатан утицај, искључив или подељен с техничарима и власницима
предузећа. Тај основни идентитет има кључни значај јер оснивање савета
предузећа, заједничко свим плановима организације, појавиће се тек на
револуционарним таласима и кристалисаће се касније, 1920. године,
захваљујући једном умереном закону. Други елементи су се мењали с владама
и личностима којима дугују свој настанак и на крају су нестали под
притиском стварности.
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509 Cf. H. Crenon, La question de la nationalisation des mines en Angleterre, Duchemin, Paris, 1921.
510 Cf. Dr Th. Plant, Eunstehen, Wesen und Bedeutung des Whitleyismus, G. Fischer, Jena, 1922.



Ако су покушаји национализације и подруштвљавања остали у стању
пројеката или неуспелих експеримената, савети предузећа су се знатно
развили, бар судећи по броју делатности у којима постоје и по активностима
конгреса тих савета. Друга значајна чињеница: док литература која се бави
проблемима социјализма, обилна после револуције, постаје све ређа и
потпуно пресахњује 1920. године,511 дела у којима се коментарише закон о
саветима предузећа и излажу резултати тог искуства све су бројнија. Наићи
ћемо на њих на свом путу. На крају, још значајнија чињеница: два закона о
подруштвљавању од 23. марта 1919. године – један којим се прописује
безмало опште подруштвљавање свих „привредних предузећа која могу бити
подруштвљена“ (чл. 2) и други, којим се уводи нова организација рудника
угља – остала су мртво слово на папиру или су потпуно промашила свој циљ.
Напротив, закон о саветима предузећа, усвојен годину дана касније, 4.
фебруара 1920. године, постигао је много реалнији успех и наставио да врши
утицај.

а) Разни пројекти и покушаји. – После војног пораза Немачке, на власт су
дошли социјалисти и радничке масе су могле да поверују да ће наступити
социјализам и да ће се њихова судбина наједном потпуно променити. Изрази
„победа социјализма“, „државна својина“, „рудници рударима“ и подруштвља -
вање чули су се на сваком кораку. Раднички и војнички савети су настајали у
свим земљама, а народне комисије су заузимале велике индустријске и
административне службе. Да би се завео ред и оживела нагло заустављена
производња, социјалистичке вође су морале да обећају радницима да ће им
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511 Види најпре три брошуре објављене 1919. године под истим насловом: Was ist
Sozialisierung (Шта је подруштвљавање), чији су аутори K. Kautsky, Ed. Bernstein, K.
Korsch. Види и два рада Ота Нојрата (аутора једног плана подруштвљавања): Otto
Neurath, Wesen und Weg der Sozialisierung, München, 1919; Bayrische Sozialisierungs
Erfahrungen, Wien, 1920. – Види и: Wissel und v. Moellendorf, Wirtschaftliche Selbst -
verwaltung, Jena 1919, као и одломак из: Wissel, „Die nächste Wirschaftspolitik“,
Programme der Sozialdemokratie, Berlin, јануар 1920;  Alfons Horten, Sozialisierung und
Wiederaufbau, Berlin, 1920, пројекат подруштвљавања који је замислио један припадник
буржоазије. – Додајмо важне мање радове Валтера Ратенауа којима су се надахњивали
многи творци планова: Walter Rathenau, Der neue Wirtschaft и Der neue Staat (La triple
révolution, trad. en fr. par David Roger, Edition de Rhin, Paris-Bâle, 1921, pp. 1-131). Види
и трећи оглед „La société nouvelle“, ibid., pp. 133-259. – О резултатима подруштвљавања
у рудницима угља и уопште види извештај Првог конгреса одбора предузећа (5. окт.
1920): Rudolf Hilferding, Die Sozialisierung und die Machtverhältnisse der Klassen; види и
чланак: prof. E. Lederer, „Die Sozialisierung des Kohlenbergbaues“, Der Sozialist, 11.
децембар 1920, као и: Erwin Barth, Die Sozialisierung des Bergbaues, Berlin, 1921, књигу  у
којој се пораз подруштвљавања објашњава материјалистичким и малограђанским
духом који још влада у редовима радничке класе.



вратити национално богатство и да ће им поверити непосредно управљање.
Привремена влада, која се стварно или привидно приклонила тим идејама,
именовала је комисију за подруштвљавање састављену од великих
социјалистичких вођа, синдикалиста и већег броја професора политичке
економије. Та комисија се најпре бавила подруштвљавањем рудника. Али њени
пројекти су обустављени и морала је да се разиђе после неколико месеци рада.
Тек после државног удара познатог по имену Кап-Лутвиц основана је нова
комисија за подруштвљавање у складу са споразумом (од 20. марта 1920) између
владе и радничких синдиката. Комисија се састала у априлу, такође разрадила
пројекат подруштвљавања рудника и поднела га 31. јула. Тај пројекат, који је
носио има независног социјалисте Ледерера, „најнапреднији“ је од свих
разрађених пројеката подруштвљавања. Звао се још и пројекат „свеукупног
подруштвљавања“. Рудници угља не припадају више ни својим бившим
власницима ни држави, већ новом привредном телу по имену Deutsche
Kohlengemeinschaft. Немачка заједница угља је аутономна а њени органи су
Империјално веће за угаљ (100 чланова; 25 оперативних директора, 25
радничких делегата, 25 представника империје) и један Директоријум империје
за угаљ (пет чланова које именује савет на пет година и који могу бити
опозвани). Радници учествују у управљању, најпре посредством својих делегата
у Већу за угаљ, а онда и преко посебних представничких органа на сваком нивоу
експлоатације (област, рудник, окно). Главни центар радничког утицаја је савет
предузећа, који је уређен законом од 4. фебруара 1920. и који ћемо касније
анализирати. Тај савет утврђује износ надница у договору са управним одбором
и меродавним синдикатима радника и послодаваца. Радници имају, поред
обичних надница, удео у добитима предузећа, премије за принос, старосне и
инвалидске пензије итд.512

Други пројекти подруштвљавања су још мање радикални у смислу
радничке контроле. Углавном су их развијали индустријалци или
„буржоаски“ економисти и они радницима дају још мању улогу у управљању
предузећем. Чак и пројекат баварског социјалисте Ота Нојрата поверава
управљање пословима једној свемоћној диктаторској канцеларији а
„професионалним саветима“ уступа само израду правилника погона. Да би
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512 „Да би подруштвљавање било одрживо“, каже вођа Вилбрант (Wilbrandt), „потребан је
осећај заједништва. Тамо где га нема, привремено га мора заменити, попут сурогата
рата, оно што називамо нижим мотивима... Славољубље, глад за моћ, опортунизам,
жеља за материјалном добити, страх од личног сиромаштва, укратко, егоизам... Ти
мотиви се могу применити на социјализам. Они га чине могућим. Да, они су заиста
неопходни све док су људи такви какви јесу.“ – Robert Wilbrandt, Sozialismus, Berlin,
1919, p. 205.  



подстакао продуктивност, пројекат предлаже високе премије, али пре свега
за оперативне директоре, којима обећава и почасти и славу. Радници ће добро
марширати зато што ће њима управљати тако подстакнути „привредни
генерали“.513 Озбиљнији је пројекат Рудолфа Висела, министра економије
империје и Рихарда фон Мелендорфа, државног подсекретара у првом
постреволуционарном кабинету. Пошто сматрају да је немогуће остварити
социјализам док буржоазија и пролетаријат постоје као две класе приближно
једнаке снаге, Висел и Мелендорф поверавају све пословне операције једном
вишем телу којим би управљао паритетни савет сачињен од послодаваца и
радника. Под привременим режимом приватна својина не би била укинута.
У социјалистичком режиму ће остати паритетни систем, али директори више
неће бити власници предузећа која су им поверена. Радничка контрола
спроводиће се одозго и радници неће имати никаквог непосредног утицаја
на одвијање послова. Укратко, реч је о систематизованој репродукцији
привредних метода које су постојале у Немачкој током рата.

За идеју да се у миру наставе мало промењене индустријске и
комерцијалне праксе државе из времена рата заслужан је Валтер Ратенау. Он
предлаже оснивање „професионалних и корпоративних удружења“ која би
држава „признала и надгледала и која би имала врло широка права“. Започело
би се од индустрије текстила, која је најзрелија. Затим би дошли на ред ситна
механика, хотелијерство, трговина на мало и занати везани за поправке и
подешавања.514 Систем Висел-Мелендорф, назван Planwirtschaft, није
постигао никакав успех у Комисији за подруштвљавање. Социјалисти га нису
желели зато што је повлачио рестаурацију ратног режима којег су сви били
сити. 

Међу буржујима који су сачинили пројекте подруштвљавања треба
навести Алфонса Хортена, Валтера Ратенауа и Хуга Стинеса. – По
Хортеновом пројекту не подруштвљавају се сва предузећа, већ само она која
функционишу без непосредног и сталног уплитања послодавца. Подру -
штвља вањем изабраних предузећа држава, која постаје власник великих
обједињених фабрика, добија могућност да конкурише другим произво -
ђачима и да обара цене. – Ратенауов пројекат је можда још опрезнији. Он не
дира приватну својину, али предвиђа рок од 30 година за државну
експропријацију и потпуни откуп рудника угља. До данас је он настојао да
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513 Cf. Otto Neurath, Wesen und Weg der Sozialisierung, München, 1919, p. 18. – О резултатима
његовог пројекта у Баварској види његову брошуру:  Bayrische Sozialisierungs Erfahrungen,
Wien, 1920. После убиства Курта Ајзнера, искористивши немире и анархију, Нојрат је
успео да започне примену тог пројекта. Али Република савета и комунистичка диктатура
нису дуго трајали; Нојрат је доспео у затвор а његове реформе су поништене. 

514 Cf. Walter Rathenau, „L’économie nouvelle“,  Le triple révolution, Paris-Bâle, 1921, p. 52 ff.



одржи превагу власника угља у Империјалном већу. Он потискује
Империјални савез основан законом од 23. марта 1919. године и претвара
обласне синдикате (који окупљају произвођаче угља у облику акционарског
друштва, с два или три радничка представника у својим надзорним одборима)
у обичне продајне центре подређене Већу за угаљ. Помоћу укупне цене
коштања коју ће исплаћивати разним рудницима, Веће ће утврђивати општу
продајну цену угља. Сам режим рада пак остаје исти као у пројектима
„целокупног подруштвљавања“, то јест сличан обичном надничарењу. – Г.
Стинес укида обавезне обласне синдикате. Он не оставља никакво место за
радничку контролу. По његовом мишљењу само одговорни власници су кадри
да се суоче с ризицима производње и тешкоћама напретка. Он жели да се
особље заинтересује за предузеће и допушта му да помоћу прилично високих
надница учествује у капиталу. Зато предлаже стварање малих акција
номиналне вредности од 100 марака, које би биле истинске акције капитала.
Циљ тих акција је да се распрши ситна индустријска својина и да се, на тај
начин, сузбије социјализам.515

Известан број тих пројеката подруштвљавања спроведен је у пракси у
рудницима угља, у рудницима поташе, па и у спољној трговини. Најважнији
експеримент је био подруштвљавање рурских рудника угља у јануару 1919.
године, после општег штрајка угљеног басена. Раднички савети које су
непосредно бирали рудари именовали су комисију од девет чланова која је
заузела место отераних директора. Али експеримент је потпуно пропао. Сами
раднички синдикати су одбили да сарађују с том комисијом и саветовали су
радницима да је више не слушају. Упркос подршци владе, подруштвљавање
Рура није трајало више од месец дана. Крајем фебруара 1919. све је било
завршено; уосталом, тај покушај подруштвљавања није почивао на
промишљеном плану нити се о њему подробно расправљало. Био је то
недозрели плод револуционарних немира. 

Тек касније, после рурских штрајкова и општег берлинског штрајка,
влада је сачинила своје пројекте општег подруштвљавања и економије угља;
они носе датум 23. март 1919. године. Тај последњи закон и уредба јавне
администрације од 23. августа исте године и данас управљају индустријом
угља. За контролу те индустрије надлежно је Империјално веће за угаљ.
Произвођачи угља су уједињени, по областима, у синдикате или обласне
савезе. Синдикати су, са своје стране, груписани у Централни савез.
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515 Види резиме декларација г. Стинеса у Комисији за подруштвљавање и у Парламенту у
добро документованом, али очигледно тенденциозном раду са становишта
послодаваца: Marcel Tardy, Le problème de la socialisation en Allemagne, Paris, 1921, pp.
182-206. О поменутим и другим пројектима подруштвљавања, види: ibidem, pp. 37-66,
95-116, 141-17.



Синдикати и Централни савез управљају производњом, потрошњом и
продајом под надзором Империјалног већа. Влада надзире целу ту
организацију и утврђује цене. Империјално веће има 15 чланова (наспрам 15
власника рудника); у Централном савезу који је уређен као акционарско
друштво, у надзорном одбору, поред представника послодаваца, треба да
буду и три радничка представника, један службеник и један потрошач. Најзад,
обласни синдикати, који су обавезни и под надзором државе, морају у својим
надзорним одборима имати два или три радничка представника.516 У
стварности тај закон готово нимало није променио услове експлоатације у
рудницима. Ту је принцип синдиката упражњаван од 1910. године.
Прописивање обавезних синдиката имало је за последицу њихово увођење у
руднике с врло малим приносом, где раније нису постојали. На крају, радници
нису сматрали да је присуство њихових представника у надзорном одбору
значајан уступак. Рудари, дакле, ништа нису добили. Власници рудника
остали су стварни управљачи производњом и господари политике цена угља. 

Подруштвљавање рудника поташе је нешто новији експеримент који,
чини се, даје боље резултате. Ти рудници су груписани под управом
Империјалног већа за пoташу (Reichskalirat), чија мишљења и препоруке врло
прецизно извршавају Обласни савези. Експлоатацију не омета нова
организација и производња поташе је чак повећана. Исто тако, да би немачка
поташа сачувала конкурентност на светском тржишту, у априлу 1921. године
Комисији за подруштвљавање је наложено да спроведе истраживање метода
експлоатације које би омогућило смањење трошкова производње. Реч је о
чисто техничкој реорганизацији која не доноси никакву промену улоге
радника у управљању. Социјалисти су учествовали у већању Комисије и
представили су један пројекат који тежи да преобрази садашњу организацију
и да је приближи плану свеукупног подруштвљавања. Али већина чланова
комисије је, изгледа, желела да се држи предлога Империјалног већа, који
предвиђа само затварање извесног броја рудника и рационалну
централизацију предузећа.517 Радничка контрола није, дакле, разматрана као
средство за поправљање услова производње и смањивање њених трошкова.

б) Законом од 4. фебруара 1920. уводе се савети предузећа (Betriebsräte),
предвиђени чланом 165 Вајмарског устава (11. август 1919). Закон је ступио
на снагу тек у мају исте године, а његови резултати до данас нису могли бити
утврђени. Пре свега, неке од одредби још нису могле да буду примењене јер
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516 Види текст „општег закона о подруштвљавању“ и анализу закона који се односи на
економију угља: M. Tardy, op. cit., pp. 120-125. – Види и: La production et le travail dans
l’industrie minière de la Ruhr de 1918 à 1920, B. I. T., Genève, 1921.

517 Види додатак у књизи: M. Tardy, op. cit., p. 225 ff.



морају бити прецизиране и употпуњене посебним законима који још нису
изгласани. Закон се не односи на јавну администрацију. У пољопривреди се
примењује само на предузећа која имају више од 20 сталних радника. Ипак,
већ су спроведене бројне анкете, посебно на страни послодаваца у крупној
индустрији и другде, о последицама радничке контроле на принос од рада и
на опште функционисање производње. На основу њих се углавном може
закључити да нема систематског противљења том закону ни на страни
послодаваца ни на страни радника. Али показало се да постоји низ гложења
везаних за тумачење неких његових одредаба. Већа настоје да прошире
смисао закона (чл. 66) и да свом надзору дају једну од најважнијих улога.
Послодавци одбијају те захтеве, посебно онда кад они задиру у њихове
материјалне интересе.518

Зато послодавци одбијају да радничким делегатима дају било какву
посебну награду позивајући се на чл. 35 закона по ком је функција члана
савета предузећа искључиво почасна. Речено је само да одсуствовање
делегата с посла ради обављања те функције не сме да повлачи никакво
смањење његове наднице. Послодавци су члановима савета често
ускраћивали право да напусте посао због те функције и одбијали да им плате
одсуствовања која су им се чинила неоправдана. Други предмет спора је
захтев савета предузећа да послодавац или његов представник обавезно
присуствују његовим састанцима. Закон не намеће послодавцима ту обавезу
и они често одбијају да присуствују. Исти проблем постоји и кад је реч о
запошљавању и отпуштању особља. Закон прописује (чл. 71 и 85) да
послодавци морају да се договарају са саветима кад намеравају да запосле
или отпусте велики број радника. Али савети захтевају да се питају и кад је
реч о индивидуалном запошљавању или отпуштању. Што се тиче питања у
којој мери савети морају да сарађују с мерама послодаваца које се тичу
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518 Имамо више коментара тог општег закона који ће касније морати да се прошири у низ
допунских закона и прописа јавне управе. Већ га допуњава закон од 16. фебруара 1921,
који уноси више појединости. – Види посебно: dr Hans Warncke, Schlichtungsausschuss
und Betriebsrätegesetz, R. Kuhn, Berlin, 1920, p. 288; – dr Herman Dersh, Betriebsrätegesetz
von 4 Februar 1920, J. Benshermer, Mannheim, 1921, p. 467; – Rudolf Weck, Handbuch für
Betriebsräte, Freiheit, Barlin 1921, p. 159; –  dr Werner Kieschke, dr Friedrich Syrup,
Kommentar über das Betriebsrätegesetz, Vorwärts, Berlin, 1921, p. 210, осмо издање; – G.
Axhausen, Utopie und Realismus in Betriebsrätegedanken, Ehering, Berlin, 1921. На
француском види чланке: Ed. Bernstein, „La loi allemande sur les conseils d’entreprise
et sa portée“, Rev. intern. du travail, фебруар 1921; Henri Lichtenberger, „La nouvelle
organisation du travail en Allemagne“, France et Monde, април 1921, pp. 184-204, а о
саветима предузећа: pp. 193-198. –  Види и: Max Gottschalk, La représ. des ouvriers et des
employés dans la direction des entreprises en Allemagne, Bruxelles, 1921.



хигијене, осигурања и брижљивости радника, закон није нимало
експлицитнији. Савети траже тесну сарадњу. Они настоје да се мешају у сва
конкретна питања и, посебно, да имају своју реч у расподели радничког
смештаја. А послодавци сматрају да је довољно да се с њима саветују, и то
само о општим питањима. Савети захтевају и то да им управа доставља
платне спискове, између осталог и за службенике, пословође и руководиоце.
Послодавци пак достављају платне спискове за радничко особље, као што
налаже закон (чл. 71), али не и за остале категорије запослених.

То би била општа запажања о примени закона. Што се тиче његовог дејства
на принос од рада, анкетирањем послодаваца утврђено је да савет потискује у
други план интересе предузећа, што је супротно духу закона који му ставља у
задатак да помогне директорима и с њима сарађује на остваривању успеха
предузећа и развијању производње. Ни послодавци ни радници нису прожети тим
духом. Раднички делегати се баве само одбраном интереса својих база које су им
повериле мандат; послодавци се труде да ограниче домашај закона и да радничкој
контроли изложе најмањи могући део послова. Зато се не треба чудити што
радници шаљу у савет најнапредније елементе које покреће непријатељство према
послодавцу, најчешће представнике синдиката.519

Немачки радници су озбиљно схватили закон о саветима предузећа и чине
значајне напоре да из њега извуку најбоље што се може. Ти напори су усмерени
на три ствари: 1. обезбедити потпуно функционисање закона; 2. постићи
материјално проширење савета и повећати његове надлежности; 3. поучавати
радничку класу и оспособити је да врши своја права контроле над предузећем.
Средства у остваривању та три циља су новине, посебни органи савета предузећа,
повремени конгреси посебних индустрија и деловање синдиката, као и
социјалистичке и комунистичке партије. Први конгрес савета предузећа
металуршке индустрије одржан је у Лајпцигу 5. децембра 1921. године, уз учешће
650 делегата радника и службеника металуршке индустрије. Конгрес се бавио
економском ситуацијом, националном и међународном, стањем у индустрији
гвожђа и угља, концентрацијом капитала и развојем подруштвљавања и, на крају,
образовањем чланова савета предузећа.

Специјалним законом требало је да буде организовано присуство
радничких делегата у надзорним саветима. Немачка влада је крајем 1921.
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519 Види резултате истраживања које је спровео Rheinisch-Westfälische Zeitung, орган једне

групе индустријалаца Рура, у Vie technique et industrielle, 1921, no 16, pp. 49, 50. – Види

и наведени чланак: Ed. Bernstein, Rev. intern du travail, фебруар 1921, pp. 210, 211, и

Informations sociales, јануар-март 1922, pp. 14, 73, 196.



године поднела један пројекат закона у том смислу, идентичан оном који је
1920. године доставила економском империјалном већу. Сваки савет
предузећа послаће у надзорни савет два своја члана када статус друштва
налаже да број чланова надзорног савета буде већи од три. У осталим
случајевима биће делегиран само један члан. Делегати савета предузећа
имаће иста права као и други чланови надзорног савета, осим права на удео
у добити. У сваком случају, неће моћи да буду кажњени због напуштања
радног места и трошења времена. Радничке организације су спремне да бране
повластице које им даје тај пројекат.

Радници све више увиђају да закон не даје све потребне гаранције
надничарима. У овом часу се, заправо, развијају велике индустријске
групације које излазе из граница једног града, па и покрајине. Те групације
су почеле да настају још пре рата, али су се у последње две године изванредно
развиле. Оне се спајају, директном интеграцијом, куповином рудника угља
и гвожђа, шума и каменолома, мноштвом предузећа, од вађења сировина до
производње машина и луксузних предмета. Суочени с тим централизованим,
џиновским предузећима, чему се радници могу легално супротстављати?
Члан 50 закона о саветима предузећа предвиђа само стварање локалних
савета. Данас радници траже – а конгрес у Лајпцигу је био одјек тих захтева
– да се подручје примене тог члана прошири како би омогућило саветима да
се удружују у савезе по узору на индустријске групације. 

На крају, радници постају свесни сопствених ограничења кад је реч о
управљању предузећем. Зато они желе да уче: само дубље познавање општих
услова производње може да их оспособи за остваривање права надзора.
Извесна општа култура такође је неопходна као основа за њихово деловање
на функционисање послова. У великим индустријским центрима савети и
синдикати су увели течајеве на којима раднички делегати уче појмове
политичке економије, индустријске технике и рачуноводства. До данас
радници нису показали велико одушевљење за ту врсту обуке. Они се не
труде да сазнају како функционишу предузећа и не журе претерано да
преузму активну улогу у управљању иако им то саветују синдикати и
социјалистичка партија.

Још је рано за доношење коначних оцена о немачким саветима предузећа
и њиховом утицаја на менталитет радника и просперитет индустрије. Али
привремени закључак могао би бити да раднички синдикати сматрају савете
својим делом и настоје да их одрже под својим скутом. Можемо предвидети
да ће у њима борбени дух увек бити будан, осим ако, као што се надају неки
теоретичари, сами савети, у додиру са економским реалностима, не почну да
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утичу на синдикате у смислу умерености.520 Будућност ће показати. Садашњи
тренутак нам омогућује да видимо једну нову појаву: радничко учешће у
управљању предузећима је ухватило корена и његов успех ће зависити само
од радника, од њихове снаге и спремности.

§ 3. Луксембург, Италија. – Раднички савети су се проширили из
Немачке у Велико Војводство Луксембург. Немачка војска је отишла
почетком новембра 1918. године, али близина немачке револуције се ипак
осећала. Влада је усвојила закон о осмочасовном радном времену 14.
децембра 1918. године, пре него што су почели да избијају народни немири.
Међутим, после покушаја револуције од 11. јануара 1919, влада је одлучила
да направи корак напред. Одлуком од 26. априла 1919. године основала је
радничке савете у индустријским предузећима која запошљавају најмање 50
радника. Том одлуком влада је желела да унапреди узајамно разумевање
између послодаваца и радника и да побољша друштвени и морални положај
ових других.521 Током осамнаест месеци по објављивању одлуке савети су
мирно и успешно функционисали. Међутим, у том истом периоду
луксембуршки радници су обновили предратне синдикате и у јесен 1919.
осетили су се довољно снажни да затраже темељну промену одлуке. У
реформама које је предлагао раднички пројекат и даље није било ничег
претераног и оне су се односиле само на велика предузећа која запошљавају
више од 500 радника: 1. у тим предузећима морају се одржавати свакодневна
саветовања на којима би радници саопштавали делегатима своје примедбе;
2. ниједна важна одлука о правилнику погона, као и о запошљавању и
отпуштању великог броја радника не може се донети без консултација са
саветом; 3. о индивидуалним отпуштањима савет мора бити обавештен шест
сати унапред и може тражити поништавање одлуке уколико се за то изјасни
трочетвртинска већина гласова; 4. савет мора да учествује у управљању
социјалним питањима и има право на извештаје о пословању, завршном
рачуну и платним списковима; 5. сукобе између радника и његовог
претпостављеног испитиваће и решавати савет без права жалбе.
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520 Упркос настојањима комуниста да претворе савете у средишта агитације, можемо рећи
да су синдикати на изборима наступили са умереним кандидатима зрелих година. – Cf.
Gottschalk, op. cit., pp. 27-30; R. Piccard, op. cit., pp. 185-187.

521 Одлуком од 26. априла 1919. овако је дефинисана функција новог органа: „Рад савета
и његови састанци са управом предузећа бавиће се питањима која се тичу моралног и
материјалног добра радника; посебно ће се водити рачуна о жељама радника и
предлозима везаним за  уговор о раду, органима предузећа и мере благостања,
проблеме који се тичу надница и других услова рада.“ – Наведено из: Emile Mireaux,
„Les conseil d’usine dans le Grand Duché de Luxembourg“, Revue de Paris, 1. септембар
1921, p. 125.



Индустријалци су се енергично супротставили тим захтевима; ни влада
није могла да их прихвати у том облику јер би се иначе сукобила с
парламентом. Новом одлуком од 20. јула 1920. године саветима је ипак дата
велика контрола у питањима надница и дисциплине; предвиђено је да се
консултације одржавају једном седмично и да на њима радници износе жалбе
својим делегатима; саветима су дата права да испитају разлоге за отпуштање
и да с већином од три четвртине гласова захтевају да неки случајеви буду
предати мировном суду; послодавцима је наметнута обавеза да се саветују с
радницима када је реч о питањима која се тичу спречавања несрећа на раду,
па чак и кад се утврђује висина надница.

Како би потврдили своју намеру да остваре раднички пројекат и исказали
незадовољство одлуком од 20. јула, синдикати су организовали огромне
митинге који су широм земље пронели дах револуције. Поставили су влади
ултиматум да до 1. октобра опозове одлуку и да је усклади с радничким
предлозима из новембра 1919. године. Захваљујући преговорима које је влада
морала да покрене, ултиматум је продужен до 15. октобра, али већ 8. октобра
влада је потписала нову одлуку којом су прихваћени готово сви захтеви
радника. Међутим, то стање је потрајало само четири месеца пошто су
фабрички савети, који су настали на основу одлуке од 8. октобра (објављене
20. октобра) укинути 11. марта 1921, после радничких немира, сличних онима
у Италији, чији је циљ био заузимање фабрика. Та четири месеца била су
период пун немира и насиља упркос задовољењу захтева из новембра 1919.
године. Пад фабричких савета је необјашњив ако се узроци траже само на
страни радника. Узроке треба тражити и у контраофанзиви послодаваца и у
јачању саме власти. На крају и пре свега, економском кризом која је харала
свим индустријским секторима крајем 1920. и током 1921. године може се
објаснити пораз једне институције која је имала добре изгледе на дуг живот.522

Године 1919. и 1920. немири италијанских радника, посебно у
металургији на северу, уродили су предлогом законског пројекта којим се у
фабрике уводи радничка контрола. Био је то веома значајан историјски
догађај. Преокрети у борби између синдикалних организација и једнако
организованих послодаваца свима су остали у сећању; они су, уосталом, врло
добро изложени у сјајној брошури г. Луја Откера, па нема потребе да их овде
понављамо.523 Довољно је рећи да су престала непријатељства која су
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522 Не можемо прихватити објашњење тих догађаја које налазимо код г. Мироа; колико
год његово сведочанство било драгоцено, он брани тезу послодаваца. Савети нису
изумрли услед унутрашње слабости већ зато што радници нису били довољно
наоружани да бране законску победу коју су у једном тренутку извојевали.

523 Louis Hautcoeur, L’agitation des ouvriers métallurgistes en Italie, la Soc. d’étude et d’inform.
économ., Paris, 1920. Види и чланке истог аутора: „L’agitation ouvrière en Italie“,



изазвала знатно смањење производње у металуршкој индустрији и заустав -
љање раста надница упркос томе што су трошкови живота непрестано расли.
Заустављање раста надница је основно питање и први узрок радничких
немира. Индустријалци су се одмах обрушили на наднице, радници су их
бранили свим снагама и чак су ишли и даље од тога јер су осећали да
одржавање надница на постојећем нивоу, па чак ни њихово повећање, није
радикално решење. Њихове вође су им рекле да треба радити нешто друго:
најпре се изборити за надзор над управом предузећа, а затим за управљање
индустријом. Штрајкови су наилазили један за другим; радници су заузели
велики број фабрика; послодавци су одбијали преговоре; власт се држала
неутрално, али је на крају интервенисала у корист радника мада није журила
да усвоји пројекат којим би била уведена радничка контрола. То би, укратко,
била историја борбе која је почела средином јуна 1919. штрајком 300.000
металуршких радника у три северне покрајине, а завршила се у октобру 1920.
године. Радници су пристали да евакуишу фабрике чим је донета одлука да
се оснује мешовита комисија задужена да скицира план радничке контроле у
фабрикама.524

Чланови паритетне комисије нису могли да се сложе око израде
заједничког пројекта. Генерална конфедерација рада направила је свој, а
послодавци су сачинили други. Влада није усвојила ни један ни други, већ је
конципирала трећи, али ни он није коначан јер Ђолитијевог кабинета више
нема.525

316 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

Renaissance politique, 5. јун, 1920; „Conseils d’usine en Italie“, Ve des peuples, 30. јун 1920.
– Чланак г. Жана Макса (Jean Maxe) у Revue universelle, јун 1921. – M. Pantaleoni, „Il
controllo operaio delle industrie“, Politica, Rim, фебруар 1921, pp. 257-276; – M.
Guarnieri, I consigli di fabrica, ed. Il Soleo, Citâ di Castello,  1921.

524 Када је правно одељење Генералне конфедерације (индустрије) одобрило „експеримент
контроле над индустријом“ који би био спроведен „посредством синдиката“ како би се
„поправили дисциплински односи између послодаваца и радника и повећала
производња“, премијер Ђолити је  предузео одговарајуће кораке и објавио: „Основана
је паритетна комисија састављена од шест чланова које је предложила Генерална
конфедерација индустрије (C.G.I.) и шест чланова које је предложила Генерална
конфедерација рада (C.G.T.), међу којима су, на свакој страни, два техничка лица или
службеника; комисија ће формулисати предлоге који ће влади послужити као основа
за формулисање закона чији је циљ да се индустрија организује на основама увођења
радника у техничку и финансијску контролу или у управљање предузећем.“

525 Види анализу објављену у: Mercure de France, 1. април 1921, pp. 270-272. – Види и чланак:
L. Hautcoeur, „Les commissions mixtes en Italie“, France et Monde, март 1921, pp. 112-
126; Benjamin Crémieux, „Contrôlе ouvrière et démocratie industrielle“, l’Europe nouvelle,
21. окт. 1920. Пројекат католичке странке: Etudes et documents, B. I. T., série B., no 7,
10. Пројекат Генералне конфедерације рада: Inform. quotid., B. I. T., 16. септембар 1921.



Владиним пројектом, поднетим скупштини 9. фебруара 1921, нису
основани фабрички савети већ национална комисија за сваку индустријску
делатност (три послодавца и шест радника) која има задатак да у сваком
предузећу постави два делегирана радника. Они ће се упознавати са стањем
ствари и подносити националној комисији периодичне извештаје. Именовање
делегата је у стварности препуштено синдикатима, али њихове функције су
ограничене и проблематичне. И индустријалци и радници протестују против
тог владиног пројекта, истовремено умереног и недовољног. С падом
Ђолитијеве владе тај пројекат је гурнут у запећак и питање ће поново доћи
на дневни ред само ако Генерална конфедерација синдиката успе да за то
заинтересује јавно мњење и већину радника.526 Што се тиче пројекта из 1920.
године, он је завршен теоријским успехом и практичним поразом: идеја о
радничкој контроли придобила је драгоцену подршку у готово свим
демократским срединама у Италији, али то искуство није оставило велики
траг у економским и моралним односима између послодаваца и радника.527

§ 4. Француска, Белгија, Чехословачка, Норвешка. – У Француској
ниједним законом није уведен орган радничке контроле какав налазимо у
Енглеској и Немачкој. Француска радничка класа, истину говорећи, није
уложила озбиљне напоре да би постигла такве законске мере. Велики
штрајкови из маја 1920. године имали су за циљ не радничку контролу каква
постоји у Немачкој већ „индустријализовану национализацију“ великих
националних сервиса, а пре свега железнице. Био је то први масовни покрет
који је имао и друге захтеве осим повећања надница и смањења радног дана.
Али, по свему судећи, национализација железнице била је повод док су прави
мотиви штрајкача били: жељa да се потврди синдикална солидарност, нада у
ново повећање надница и чување стечених повластица. Једнако је тачно да
су се радници разних занимања борили више од два месеца и да званична
парола остаје увек иста, то јест: организација железнице на новој основи која
би радницима гарантовала учешће у управљању. Тај штрајк није успео због
недостатка јединства међу радницима и због општег неодобравања јавности. 

Знатно пре штрајка из маја 1920. године, па чак и пре рата, законодавац
је одлучио, на основу разних разматрања, да радницима и њиховим
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526 Она је заправо припремила нови пројекат радничке контроле. Cf., Inform. quotid., B. I.

T., 16. септембар 1921.
527 Види појединости у: Georges G. Assan, La question du contrôle ouvriére en Italie, Giard, Paris,

1922; Maffeo Panteleoni, Bolscevismo italiano, Laterza, Bari, 1922. 



синдиктима да извесну улогу у управљању предузећима, улогу која је,
свакако, била ограничена на одређене функције, али званично призната. Први
корак на том путу је закон од 25. децембра 1910. године о економатима
послодаваца, којим је тим институцијама наметнута контрола сложене
комисије чију трећину су чинили изабрани представници радника или
службеника. Законом од 25. фебруара 1914. године о аутономној рударској
каси пре свега је радницима поверено управљање над њиховим сопственим
пензијским фондовима. У образложењу које претходи усвајању закона то се
изричито каже. Током рата, министар наоружања и ратне производње г. Албер
Тома декретом је увео радничке делегате у све ратне фабрике. У својим
циркуларима од 5. фебруара, 17. марта, 24. јула, 3. августа и 5. септембра
1917. године прецизирана је улога тих делегата, њихове функције и задаци у
развоју националне производње током и после рата.528 – Те исте године 26.
априла изгласан је још један закон, још напреднији од претходног, о
анонимним друштвима са учешћем радника, којим се предвиђа учешће
радничких делегата на генералној скупштини, па чак и у управном савету.
Проучили смо тај закон и његове последице по радничко деоничарство; у
даљем тексту ћемо се на то вратити. – Треба поменути и закон од 9. септембра
1919. о рудничким концесијама који налаже издвајање дела добити за раднике
и предвиђа мешовите комисије које у компанији делују у своје име. Те
комисије, назване „саветодавни одбори рудника“ и састављене од техничара,
чланова државног већа и заинтересованих јавних управа, рудара и чланова
парламента, „обавезно су позване да дају своје мишљење о условима продаје
и испоруке и њиховим променама“ (чл. 3, с. 1 и 2).

Ниједна од тих законских мера нема општи карактер ни у погледу
делатности које уређује ни у погледу циља који жели да постигне. Од закона
из 1910. године изузетак су економати послодаваца; закон од 25. фебруара
1914. односи се само на рударе и успоставља њихову контролу само над
пензијским фондовима у које улажу сами радници; указом од 17. јануара
1917. предвиђају се стални мировни и арбитражни одбори и само изузетно
се допуштају раднички делегати на местима где одбори не могу бити
основани, уз асистенцију саветника за радничка питања. Само захваљујући
личним идејама г. Албера Томаа постали су током рата, само у фабрикама
муниције, значајна институција која у извесној мери личи на енглеске,
немачке и аустријске радничке савете.

Уз све те резерве, увођење фабричких делегата заслужује нашу пажњу
као први званични покушај који има за циљ давање права радницима да
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528 Cf. Bulletin des usines de guerre, 26. март 1917, p. 380; 10. септембар 1917, pp. 153-155,
156-157.



изаберу једно тело чија би улога била „одржавање непосредних односа са
управом фабрике и надзор над радницима“. Требало је да та институција
створи „атмосферу узајамног поверења“ која је „нужан услов развоја наше
данашње производње и питање које се тиче будућности наше индустрије“.
Министар је у више наврата скренуо пажњу надзорницима рада на природу
функција радничких делегата. Њихова улога треба да се ограничи на то да
„испитају појединачне приговоре радника, да их пренесу послодавцу, да их
размотре и објасне, да интервенишу кад искрсну тешкоће услед примене
правилника, висине надница, хигијенских и безбедносних мера.“ Међутим,
њихова активност може да се прошири, у заједничком интересу послодаваца
и радника, с једне стране на питања техничке организације рада, а с друге на
неке осетљиве ситуације у којима је угрожено достојанство радника. Зато
активност једног делегата погона, мада се тиче само погона који га је изабрао,
може пренети управи фабрике „одјек колективног живота погона у многим
његовим испољавањима“.529 Сваки делегат појединачно разматра разна
питања која се постављају, засебно за сваког радника. Али да би делегат
погона дао све гаранције радницима, „пожељно је“, препоручује се у једном
циркулару, „да делегати не буду примани насамо“. Примање делегата може
се организовати једном месечно, а кад год је то могуће треба да их прими сам
директор или шеф службе „који има посебно искуство или надлежност за
сваку од главних група корпорације или производних погона.“530

Како се институција делегата погона показала у пракси? Немамо много
докумената о њеном функционисању. Ни послодавци ни радници нису се
жалили. Преговорима представника двеју страна најчешће је председавао
инспектор рада или високи функционер министарства наоружања. На тим
састанцима осећао се значајан утицај духа сарадње у националној одбрани и
институција је успешно функционисала све док су обе стране настојале да
постигну узајамно разумевање. Та институција је постојала у свим ратним
фабрикама, најмањим као и највећим, сеоским, у којима је било тешко
окупити савет стручњака, као и у великим париским индустријским
предузећима – Реноу, Ситроену итд. – с више од 20.000 радника. Кад је
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529 Циркулар од 5. септембра 1917: Bullet. des us. de guerre, 10. септембар, p. 154. – Услови
за избор: да је напунио 21 годину, да је Француз и да ужива грађанска права (и
политичка, за мушкарце); да ради у фабрици најмање два месеца. За избор делегата
тај рок је повећан на једну, две, па и три године, укључујући и време у војсци и
искључујући делегате с неким карактерним особинама у случају да број прихватљивих
кандидата чини бар десети део уписаних бирача. Трајање мандата: годину дана, с
правом поновног избора.

530 Ibidem, p. 155; R. Umbden Stock, „Les délégués d’ateliers“, Question pratiques, нов.-дец.
1920, јан.-март 1921.
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наступио мир, усред тешкоћа у којима су делегати погона могли да одиграју
важну улогу, они су нестали: раднички синдикати не покушавају да обнове
ту институцију; послодавци су према њој непријатељски расположени и чак
одбијају да виде добре резултате тог експеримента.531

У Белгији није било покушаја подруштвљавања индустрије. Радничка
контрола у ужем смислу – право увида у управљање предузећем – није
упражњавана. Присуство социјалистчких министара у влади допринело је
стварању разних мешовитих већа и одбора, који су се бавили надницама,
колективним сукобима и стручним образовањем. То се и те како одразило на
белгијску производњу, па је Белгија готово једина земља у којој је
индивидуална продуктивност радника достигла предратни ниво. Учешће
радничких представника у мешовитим саветима дало је свој допринос
обнављању активности.

После рата у Белгији је успостављен цео један систем комисија,
мешовитих, локалних, регионалних и националних, или мешовитих одбора
у већини индустрија, у рудницима, у памучној и металуршкој индустрији,
итд. Сви ти званично признати одбори омогућују делегатима послодаваца и
радничких синдиката да непосредно разговарају и доносе одлуке у вези с
радним условима и утврђивањем надница. Они могу да предупређују
штрајкове служећи се методом варирања надница у складу с показатељима
трошкова живота у датом региону.532

Најбоље су организовани руднички одбори. Њихова главна улога је да
спречавају сукобе чим се појави макар и најмање, макар и индивидуално
неслагање, тражећи решење које је прихватљиво за обе стране: ако раднички
делегат фабрике и инжењер не успеју да реше проблем, испитаће га мировни
одбор рудника угља; ако је неспоразум колективне природе, раднички
делегати ће затражити сагласност управе и затим сазвати мировни одбор, а

531 О радничком противљењу том органу види чланак: Luquet, „Contre les délégués
d’ateliers“, Clairière, 15. јануар 1918. Група металуршке индустрије париског региона
саветовала је својим члановима да не одговоре на упитник Министарства рада о
делегатима погона: „треба избегавати свако индивидуално оцењивање улоге и
корисности радничких делегата.“ Cf. R. Picard, Le contrôle ouvrier, Paris, 1922, p. 113,
114. – У прилог истинској радничкој контроли, види један чланак у Vie ouvrière,  3.
фебруар 1922.

532 Драгоцене информације о функционисању свих тих органа саопштене су у низу
предавања које је организовала Централа радничког образовања током синдикалне
недеље од 6. до 12. септембра 1921; г. Ман, г. Вотер, тадашњи министар рада, г. Делатр,
секретар Савеза рудара и други представници радничких организација говорили су о
том питању. Подробан извештај о њиховим излагањима може се наћи у Information
ouvrière et socialе од 18. и 22. септембра 1921.



ако ни он не нађе решење, састаће се регионални мешовити одбор. Најзад,
ако ни то не помогне, коначну одлуку ће донети национални одбор. Поред
свог главног задатка, мировни одбори имају право да захтевају састанак како
би дали савет техничке природе, на пример о организацији спуштања у јаму
и изласка из ње. Регионални комитет има још шире надлежности: испитивање
услова рада и свих мера послодаваца које интересују раднике. Национални
одбор пак има важну улогу у утврђивању надница, а понекад расправља и о
питању цене угља.

Слични мешовити одбори постоје у металургији, стакларству, јавним
сервисима, итд. У неким фабрикама, посебно у металуршким фабрикама у
Еноу, постоје фабрички делегати који преносе управи примедбе особља и с
њом испитују свакодневне ситне размирице. У железници постоји паритетни
апелациони одбор чији је задатак да преиспитује тешке дисциплинске казне.
Једна саветодавна мешовита комисија расправља о свим прописима и
сачињава предлоге за реформу.

Ништа од тога није радничка контрола. Али белгијски радници се добро
прилагођавају тим мерама иза којих делом стоје послодавци, а делом држава.
Неки синдикати се буне и не желе да се обраћају мешовитој комисији. Ипак,
све у свему, ти органи функционишу без много тешкоћа. Господин Ваутерс,
министар рада 1921. године, рекао је да паритетне комисије треба да добију
законити статус, који сада немају. По његовом мишљењу, требало би хитно
успоставити радничку контролу над обуком и стручним школама. Овакви
какви су данас, учешће у мешовитим одборима већ захтева од радника
прилично ретке особине. Синдикалне вође су свесне да радници нису
способни да обављају тај крајње осетљив задатак како треба и да би то могло
изазвати морални раздор између одбора, радника и вођа синдиката. „Такви
услови“, каже г. Де Ман, „тешко се могу остварити, чак и у Белгији.“533

Искуство радничких савета које су створили послодавци пре рата показује
све тешкоће посредних решења. Ипак, њихови резултати су бољи од оних
које су дале такозване радикалне мере које срећемо у Русији и које непрестано
саме себе прождиру.

Фабрички савети били су организовани законским путем у
чехословачким рудницима, у индустријским предузећима Норвешке,
Аустрије и Русије. У ове две последње земље демократизација индустрије је
отишла још даље. У Аустрији су национализоване неке индустрије; у Русији
је цела економија изгубила приватни карактер и постала ресор једног
државног министарства. 
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533 Извештај о синдикалној недељи, ibidem.



Чехословачки закон од 25. фебруара 1920. о саветима предузећа и
обласним саветима у рудницима прописује прилично широку радничку
контролу у свим предузећима која запошљавају више од 20 радника и постоје
дуже од шест месеци. Савети предузећа су сачињени од шест чланова кад је
укупни број радника 20 до 100; од девет чланова кад је укупни број радника
1.000; од 11 за 1.250 радника; 12 за 1.500; 13 за 2.000; 14 за 2.500; 15 за 3.500
и 17 за 4.000 радника. Члан 2 закона набраја функције савета предузећа. Савет
сарађује у примени законских мера које штите раднике; предлаже
побољшања која се могу спровести у предузећу; надгледа примену уговора
о надницама; помаже у одржавању дисциплине; посредује у случају жалбе;
интервенише у случају отпуштања неког радника; управља или помаже у
управљању социјалним институцијама; на крају, испитује годишњи извештај
и завршни рачун предузећа. Као што видимо, нема говора о управљању
пословима. Напротив, чл. 3 прецизира да „савет предузећа не сме да се меша
у управљање и функционисање предузећа примењивањем самоиници јативно
усвојених прописа“.

Обласним саветима дато је извесно „право увида“. Постоји 36 савета за
осам рударских области, које су на две године изабрали сами радници међу
собом: сваки пети члан сваког савета мора бити запослен у руднику. Поред
улоге посредника у колективним споровима и сарадника у сачињавању
правилника рада и колективних контрола, обласни савети треба да помажу
при запошљавању радника, да „сарађују у утврђивању цена и дистрибуцији
угља“. Други закон, донет истог датума, о учешћу радника у управљању
рудницима и о њиховом уделу у нето добити даје саветима предузећа и
обласним саветима право на део добити који се мора користити „водећи
рачуна о заједничком интересу радника“ (чл. 12). На крају, обласни савети
играју улогу саветодавних органа за све пројекте повезане с рударством.
Усвојен 25. фебруара 1920, тај закон је био допуњен и објашњен правилником
о јавној управи од 13. јула а ступио је на снагу декретом од 3. августа 1920.
године.534

Та два чехословачка закона примењују се годину и по дана и рекло би се
да дају врло добре резултате. У рудницима није најављен ниједан штрајк, а
индивидуални принос радника осетно се приближава предратном. У неким
предузећима је чак и премашен упркос кратком радном дану. Могуће је да
повећању продуктивности доприносе и модерна надница и удео радника у
нето добити. Али и активност радничких савета имала је знатан утицај.
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534 Текстове које смо анализирали објавио је Међународни биро рада у публикацији Série
législ. 1920, Tch.-Sl., 3-5, 6. Тај закон је употпуњен указом од 23. марта.



Пошто су се благодати тог закона прошириле и на железнице и дуванске
мануфактуре (декретом од 1. јула и од децембра 1920), законодавац је недавно
направио још један корак напред: 12. августа 1921. допустио је да се у све
делатности уведе радничка контрола која у рудницима постоји од 1920.
године.

Један закон о саветима предузећа донет је у Норвешкој 23. јула 1920.
године. Норвешка влада и парламент нису хтели да му дају дефинитиван
карактер и назвали су га „привременим“.535 Чини се да норвешки савети имају
веће надлежности од оних које имају француски и чехословачки. Члан 5
предвиђа да они треба да „испитују услове у којима се налази предузеће и да
се о томе изјасне“, посебно кад је реч о: 1) материјалним променама које је
претрпело предузеће кад те промене утичу на услове рада; 2) питањима која
се тичу утврђивања надница, углавном лествице цена рада, радних сати,
прековремених сати, организације рада у случају смањења производње,
годишњег одмора, нерадних дана и других услова који се тичу рада, а који
нису уређени непосредним договором између послодавца или његовог
представника и заинтересованих радника; 2) додатним правилима о раду или
променама које су унете у постојећи правилник; 4) питањима која су повезана
са увођењем или спровођењем већ уведених мера у корист радника (кризни
фондови, раднички смештај, итд.). Ако то захтева једна од заинтересованих
страна, савет мора да интервенише кад год се појави несугласица у коју је
уплетен неки радник, а која се односи на услове рада у предузећу.

Не можемо ништа рећи о практичној вредности тих прописа јер не
располажемо прецизним подацима о функционисању закона. Расправа о
индустријској демократији, која је била веома жива у време гласања за тај
закон, отад се примирила и чини се да норвешки савети предузећа нису
дубоко променили економске и моралне односе у индустрији.536 Пошто
немају права да контролишу управљање, они се ограничавају на давање
савета о општим условима рада (утврђивање плата, радног дана, одмора, итд).

§ 5. Русија, Аустрија. Закључци. – Развој радничке контроле у Русији
збивао се у три јасно разграничене фазе: 1. пре подржављења индустрије; 2.
у подржављеној индустрији и 3. под новим режимом, успостављеним 1921.
године. Контрола радничких већа била је мање-више стварна, у зависности
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535 Објављено у Sociale Meddelelser, 1920, p. 728; превод је објавио Међународни биро рада
у Série législative, 1920, Norv. no 1.

536 Cf. Bulletin de la presse scandinave, 1919, 1920, 1921, passim, Minist. des Aff. Etr.



од тога да ли се обављала у индустрији којом је управљао један послодавац,
администрација или концесионари.

1. У Русији је истинска радничка контрола постојала само на почетку
револуције, кад су сe раднички и војнички одбори уплитали у управљање
предузећима, утврђивали количину залиха којима фабрика располаже и
сировина које су јој потребне за рад, број радника, трајање рада и висину
надница. У стварности је та радничка контрола била чиста експропријација
власника фабрика у корист радника. Где год привремена влада није могла у
томе да их спречи, фабрички одбори „дочепали су се управљања
предузећима; железничари су се понашали као да су пруге, вагони и
локомотиве њихова својина; сељаци су пљачкали и крали земљу великих
земљопоседника“.537 Та анархија није престала с доласком бољшевичке владе
упркос уредби од 14. новембра 1917. године, којом је уведена потпуна
радничка контрола „над производњом, продајом и складиштењем производа
и сировина, као и над финансијском управом предузећа“.538 Радничке савете
контролисали су регионални савети и виши национални савет. Чланом 7
уредбе од 13. децембра 1917. прецизирано је да управљање сваким предузе -
ћем остаје у рукама власника и да је он и даље одговоран за његово
функционисање, али у стварности је ауторитет послодавца био готово
непостојећи иако није потпуно прешао у руке радничког савета. Овај је пак
био зависан, с једне стране, од централног синдиката региона, а с друге од
радничких и војничких одбора. Изложени различитим, често и противречним
наређењима, фабрички савети нису имали никакав стварни утицај на
управљање предузећем. Послодавци су се, са своје стране, супротстављали
колико год су могли захтевима виших органа; често су избијали сукоби и
производња је стално опадала све до часа кад је бољшевичка влада одлучила
да национализује целокупну индустрију. Као лек за анархију у производњи,
централна власт је сазвала директоре, инжењере и техничаре у њиховим
фабрикама и одржала им пропагандни говор о нужности рада и дисциплине.
Како све то није било довољно, јогунасти радници су подвргнути притиску,
поново је уведено плаћање по учинку, а организаторима фабрике је дата
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537 Raoul Labry, Une législation communiste, Payot, Paris, 1920, p. VIII. – Од истог аутора види
и: L’industrie Russe et la révolution, 1919; Leo Pasvolsky, The economics of communism, New
York, 1921, p. 158-159. – Види документе извучене из бољшевичке штампе у: Enquête sur
les conditions du travail dans la Russie de Soviets, B. I. T., Genève, 1920; Zagorsky, Les
conséquences économiques de la révolution russe, Paris, 1921.

538 Види текст закона: Labry, Législ. communiste, p. 127-139. Види коментар Ота Бауера у:
Otto Bauer, Bolchevismus oder Sozialdemokratie, Wien, 1921; cf. Der Kampf, јун 1921, чланак
Карла Кауцког; La vie des peuples, април 1922, p. 1167-1178.



диктаторска власт. Тако се дошло до „милитаризације рада“ од које су
бољшевици много очекивали.539

2. Под режимом свеопште национализације, радничка контрола је
заправо нестала јер је комунистичка држава све раднике сматрала
руководиоцима, а целу економију једним ресором администрације. Фабричке
савете непосредно притискају регионални и локални савети националне
привреде установљени упоредо са „регионалним и локалним саветима
радничких, војничких и сељачких делегата“. Шта ће онда од сада бити улога
и утицај фабричких савета? У теорији они нису изгубили ништа од своје
активности, ни кад је реч о управљању ни кад је реч о унутрашњој
администрацији фабрика. Али у стварности је надзорни одбор сведен на то
да пружа статистичке и друге податке који су потребни централним
администрацијама и нема никакав утицај на производњу. Пошто и сами
директори-руководиоци добијају непосредна или посредна наређења од
комунистичке партије, радничка контрола постаје „инструмент политичке
доминације, а не репрезентативна радничка организација“.540 Збрку даље
повећава надметање између различитих бољшевичких организација око
радничке контроле: управа добија наређења, најчешће противречна, од
фабричког савета, локалног синдиката, локалног совјета (комунистичка
партија), регионалног већа националне економије (орган власти). Јасно је да
у таквим условима није било могуће повећати принос од рада, напротив.
Пошто су политичке и синдикалне слободе укинуте, једина мерила
индивидуалне заслуге била су верност комунистичкој партији и активистички
жар. Како су морали да се боре против страног непријатеља и против „белих“,
Совјети нису мислили о томе како да производе, већ како да се одбране и
одрже. „Морало се трошити по сваку цену да би се хранила војска, радници
су радили за националну одбрану.“541

3. Изгледало је да се ситуација радикално променила увођењем новог
система индустријске експлоатације. Крајем 1921. и током 1922. године
совјетска власт је дала у закуп велики број предузећа појединцима који су
поседовали капитал или техничка знања. Нови шефови су били много
независнији од руководилаца националне индустрије. Административни и
раднички надзор је сведен на минимум да би се одговорним директорима
омогућила највећа могућа иницијатива. За почетак, бољшевици су дали у
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539 Cf. Otto Bauer, Vie des peuples (наведени чланак), p. 1173; R. Labry, Législation, p. 127-139. 
540 Temps, 10. септембар 1921; Leo Pasvolsky, The economics of communism, p. 167-183; E.

Herriot, La Russie nouvelle, Ferenzi, Paris, 1922.
541 Види документ број 152 Друштва за економске студије и информације (Société d’études

et d’informations économique), 25. август 1921, p. 3. 



закуп једну групу национализованих предузећа неколицини комунистичких
управљача на њихов ризик. Касније су морали да повере управљање
предузећима неколицини стручњака који нису били комунисти. Петнаестог
октобра 1921. године, у региону Петрограда било је закупљено – или на корак
од тога – шездесетак предузећа. У исто време било их је толико и у региону
Москве.542

Под новим режимом положај руских радника је необично сличан
положају других европских радника: као и они, руски радници морају да се
боре против буржоаских или полубуржоаских експлоататора. Већ се чују
протести радничких одбора против „нових капиталиста“, слични онима
против бивших послодаваца. „Зар смо за ово дизали револуцију?“, пита се
Правда у наслову једног чланка.543 Положај закупаца земље није нимало
бољи. С једне стране, они су дужни да предају властима одређену количину
произведене робе и пореза у натури, а с друге морају да поштују правила
закона о раду која се односе на трајање радног дана, хигијену у производним
погона, итд.544 С обзиром на тренутно стање производних оруђа и на резерве
сировина, положај радника свакако ће зависити од става власти: а власт ће
неизбежно утолико строже инсистирати на спровођењу прве одредбе уговора
о закупу него на спровођењу друге уколико јој у датом тренутку индустријски
производи буду потребнији него радничка подршка. У овом тренутку се чини
да је власт одлучила да жртвује добробит радника у корист непосредне
производње најнужнијих производа. Али нема сумње да ће воља радника да
надзиру управљање или бар примену заштитних мера опстати.545 Колико год
га потискивале потребе садашњег тренутка, дух индустријске демократије
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542 Од 58 предузећа која су дата у закуп у Москви, 36 је дато приватницима, 20 задругама
и 2 државним управама. Трајање закупа варира од једне до пет година, а услови закупа
су од 6% до 20%. – Види Известия, 18. и 21. октобар, Правда, 3. новембар 1921.

543 „Са свих страна“, пише Правда 14. децембра 1921, „попут  печурки услед благотворног
дејства кише, ниче гомила великих и малих предузећа... Ајкуле тих нових предузећа
труде се да васкрсну старе, већ заборављене облике израбљивања радника... Зато у
неким таквим предузећима радни дан траје 16 сати, у неким се не поштују важеће цене
рада, а у другим се прибегава раду адолесцената, итд.“

544 Посебан надзор којем су подвргнути нови шефови приватних предузећа у децембру
1921. довео је до тога да пред раднички суд буде позвано четрдесет директора
оптужених да су прекршили радни закон. Види оптужницу у Правди од 16. децембра и
пресуду у Bullet. périod. de la presse russe, no 99, p. 7.

545 Cf. Zagorsky, La naissance de la démocratie russe, Paris, 1922. „Диктатура пролетаријата у
Русији“, пише О. Бауер, „није пораз демократије већ једна фаза развоја ка демократији.
Деспотизам пролетаријата има историјски задатак да сељачке масе руског народа
извуче из варварства у којем их је држао царски деспотизам и да тако створи услове за
демократију у Русији.“ Loc. cit, p. 1175.



почеће да јача чим Русија буде изашла из материјалне беде и чим радници
постану свесни своје реалне моћи. Искушења прошлости су сигурно
допринела развоју индустријске активности код појединаца.546 Чак и ако
совјетски експеримент не успе да донесе свету нову формулу управљања,
рашчистиће терен за интензивнији, демократскији и хуманији економски
живот.

Новембарска револуција у Аустрији снажно је обележена личношћу
социјалистичког теоретичара Ота Бауера. Током немира крајем 1918. године
тај плаховити дух замислио је цео план тренутног подруштвљавања. Поред
функције министра спољних послова прихватио је и положај председника
Комисије за подруштвљавање аустријске Националне скупштине. На његову
иницијативу, у мају 1919. године изгласан је закон којим се уводи раднички
савет у сваком предузећу с више од 20 радника и службеника. Бауер је
сматрао да је то тек почетак и да подруштвљавање треба наставити све до
остварења потпуног социјализма!547 За економске невоље Аустрије видео је
само један лек: социјализам. „Рат“, каже он, „који је довео демократију до
победе, натерао нас је и да кренемо у социјализам.“ Како је земља крајње
сиромашна и исцрпљена, организација праведније расподеле производа неће
бити довољна; мораће да се револуционише цела економија, али на такав
начин да производња не трпи. Да, треба одузети власништво великим
поседницима; али ништа се не сме уништити, а производња се чак мора
усавршити. „Политичка револуција је била плод насиља; друштвена
револуција мора да буде резултат конструктивног и организованог рада.“548

Рад ће започети подруштвљавањем тешке индустрије: рудника гвожђа и угља,
индустрије гвожђа и челика, итд. Таква предузећа биће одузета власницима
уз одговарајућу одштету. (Средства за одштету ће претходно бити узета од
свих капиталиста и власника некретнина у виду прогресивног опорезивања
капитала.) Управљање сваком индустријском граном биће поверено не само
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546 Писма из Москве која смо добили од руских родитеља јасно показују да се у
постреволуционаном друштву уобличава један нови дух, упадљиво различит од старог
словенског и оријенталног духа „laissez aller“: „Сада живимо на амерички начин“, пише
један млади Рус од 23 године. „Немам времена да пишем; мора се радити.“ Тај младић
производи, готово без потребних средстава, на врло елементаран начин, траке за
писаће машине. У раду му помажу стари отац и сестра; не успева да задовољи
потражњу. Чини нам се да је овај случај карактеристичан за нови менталитет који се
данас развија и који припрема обнову Русије.

547 Он је средином 1920. године објавио, у бечком листу Arbeiter Zeitung, низ чланака који
су убрзо заједно објављени  као брошура: Otto Bauer, Der Weg zum Socializmus (Пут ка
социјализму). Брошуру је на француски превео Ф. Коси (F. Caussy), а објављена је у
Librairie du parti socialiste, 1919.

548 Otto Bauer, op. cit., p. 15.



држави, већ представницима произвођача, потрошача и државе. У појединим
фабрикама радници ће сарађивати са управом преко фабричког савета.549

Та идеја водиља Бауеровог плана служила је као основа за више немачких
пројеката подруштвљавања. Али док су Немци све очекивали од централних
органа и предвиђали само један изразито етатистички социјализам, Бауер је
посветио више пажње радничким одборима као основи целог економског
здања. Његова организација није угњетачка; она у већој мери води рачуна о
мишљењу одбора. Али додајмо одмах да он одборима не поверава техничко
и економско управљање предузећем. То тело ће бирати најамно особље, а
задатак ће му бити да се бави „свим пословима управљања предузећем који
се тичу добробити радника и службеника“ (стр. 30). То је све. Нема говора
ни о радничкој контроли ни о учешћу радника у управљању. Није реч о
синдикализовању индустрије у корист заједнице. Под Бауеровим пером
непрестано искрсава поређење с политичким уређењем: он жели да
успостави уставну монархију у свим фабрикама и уставну републику у свим
подруштвљеним индустријама. Што се тиче приватних предузећа, развој у
том правцу отпочео је већ пре рата; треба га наставити; апсолутизам
послодавца мора да нестане и радници морају имати прилику да кажу шта
мисле. У подруштвљеним предузећима, послодавац је укинут; у свим
индустријским гранама техничка и економска управа је поверена управном
одбору сачињеном од представника државе, потрошача и произвођача;
„локално управљање сваким предузећем подељено је између стручних
руководилаца које поставља тај управни одбор и радничког одбора, чије
чланове бирају радници предузећа“.550

Иако је био председник Комисије за подруштвљавање, Ото Бауер није
успео да спроведе своје кључне идеје. Аустријски експеримент морао је да
се ограничи на радничку контролу каква је постојала шест месеци пре тога у
Немачкој и каква ће, годину дана касније, бити успостављена немачким
законом од 4. фебруара 1920. године. Чини се, међутим, да је аустријски закон
о саветима предузећа примењен много потпуније него немачки. Предузећа
која запошљавају више од 20 радника морала су да оснују раднички савет.

328 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

549 Бауер инсистира на демократском карактеру нове организације више него што то чине
немачки социјалисти: „Демократско устројство фабрике је темељ демократске
организације целе индустрије.“ O. Bauer., loc. cit., p. 29.

550 Ibid., p. 34. – Наглашавамо да Бауер прави врло јасну разлику између функција техничког
и економског (финансијског и комерцијалног) управљања, с једне стране, и унутрашње
управе фабрике. Они који говоре о радничкој контроли и индустријској демократији
обично бркају те две функције. Добро је схватити дубоку мисао једног теоретичара који
је веровао да је у стању да оствари свој програм у целини.



Мањим предузећима остављено је на вољу да ли ће то учинити. Треба имати
на уму однос синдиката према радничким саветима; још више него у
немачком закону, синдикати су овде прави иницијатори савета. Али како су
аутријски синдикати остали прилично умерени, закон се врло лако примењује
и чини се да је дао добре резултате са становишта индустријског мира, ако
не и са становишта радничког приноса.

Да ли нам анализа мера које смо овде оцртали омогућује да форму -
лишемо општи закључак, који важи за све земље, о вредности синдикалне и
националне радничке контроле као подстицаја за економску активност? Како
се пракса радничке контроле све више шири, корисно је поставити питање у
којим условима и у којим облицима она може дати највећи могући корисни
учинак. Ево шта би био, по нашем мишљењу, логички ред којим би разне
варијанте радничке контроле требало да долазе једна за другом: а) учешће у
управљању друштвеним програмом у фабрици; б) надзор над економским
управљањем у појединачним предузећима; в) национализација једне
индустријске гране; г) подруштвљавање једне или више индустрија.

Све док су раднички савети институција послодаваца (као у Сједињеним
Државама), само је први облик, рекло би се, могуће остварити у пракси; кад
радничка класа успе да придобије законодавство, радничка контрола ће се
удружити с једним од три преостала облика. Чини нам се да немачко искуство
(за којим су се повеле Аустрија, Шведска и Чехословачка) треба да се
ограничи на другу фазу и одустане од треће и четврте. Енглеска је сачувала
први облик, посебно у предузећима с радничким уделом, а други примењује
у посебном виду (Вајтлијеви савети) и рекло би се да се приближава трећем.
Можда је баш у тој земљи људска свест најбоље припремљена за
„индустрија лизовану национализацију“ великих служби. Могуће је, ипак, да
ће Немачка испредњачити на том путу захваљујући промишљеним напорима
радничких синдиката.551 У мери у којој радничка контрола прелази из једне
фазе у другу, односи између послодаваца и запослених се мењају: улога
запослених у управљању постаје безличнија, али стварнија. Позвани најпре
да помогну послодавцу у управљању друштвеним радом, раднички делегати
све више постају равноправни актери индустријског управљања. У
национализованим и подруштвљеним организацијама, утицај чиниоца „рад“
често постаје преовлађујући мада је непосредна улога сваког радника веома
ретко видљива, а и тада у готово безличном облику. Учешће радника је све
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551 Cf. V. Ellinger, „La socialisation de l’industrie en Allemagne“, Rev. intern. du travail, март
1921; G. Raphael, „La socialisation des mines en Allemagne“, Action nationale, 25. март
1921. (У немачком Рајху подруштвљавање је заправо национализација, а можда и мање
од тога.)



компетентније и снажније. Националним индустријама се руководи, ако
смемо тако да кажемо, помоћу референдума под директном управом
стручњака.

Какав год био редослед увођења демократских институција у фабрике и
какав год облик попримила радничка контрола у будућности, сматрамо да ће
морати јасно да се раздвоје две неизбежне фазе њеног развоја: пре и после
национализације. Та разлика се намеће ако не желимо да западнемо у збрку,
посебно у вези са економским и финансијским управљањем предузећима.
Природа и обим радничке контроле мењају се у зависности од тога да ли је
номинално и реално власништво над предузећем индивидуално или
колективно, ма како се звало.

1. Све док су послодавац или деоничари правно или реално власници
неког предузећа, не може бити говора о стварном учешћу радника у
управљању тим предузећем. Чак и ако радници имају своје представнике у
управном одбору (као у друштвима са уделом радника), улога тих
представника сведена је на мали број питања јер огромна већина деоница и
гласова припада власницима. Поготово ако је предузеће потпуно приватно,
радници не могу утицати на комерцијално и финансијско управљање. Сва
немачка и америчка искуства нам то показују: материјална и морална корист
радника потпуно зависи од личног духа и карактера послодавца или од снаге
синдиката. А та два чиниоца немају никакве везе с радничком контролом.
Сами по себи, раднички савети су изгледа неспособни да битно промене
положај запослених у режиму капиталистичке својине.552

2. Кад је једна индустрија (рудници, железница, канали, трговачка
морнарица) подруштвљена, национализована или само под контролом јавних
власти, радници имају представнике у управном одбору предузећа који често
располажу половином или трећином гласова. Раднички представници
наспрам себе имају стручњаке, потрошаче и државне руководиоце. Интереси
којe они треба да бране не наилазе на апсолутно противљење ако су праведни
и рационални. Савет учетвује у одлучивању о целој национализованој
индустријској грани, посебно о комерцијалној и финансијској страни
пословања. Што се тиче усамљених предузећа која су део националне
привреде, њима управља једно хомогено тело, без сукоба и инцидената, с
једним или више стручњака на челу. У Француској, захваљујући контроли
државе, радници имају своје представнике у високом железничком савету
иако је железница потпуно у приватним рукама. У Енглеској, Немачкој и
Чехословачкој само национални савети имају право да одређују цену угља и
железнице. Обласни и локални савети имају много скромније надлежности.
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552 Cf. Travail industriel aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, t. I, p. 261 ff.



Демократске инсититуције које већ постоје у неким земљама и даље се
усавршавају и прилагођавају посебним потребама сваке индустрије и сваке
професије. Не верујемо да обични радници имају знатнији непосредни утицај
на управљање предузећем у ужем смислу. Чак ни у социјалистичком друштву
одговорност не би могла да се распрши без велике штете по принос од рада.
У сваком случају, радници би морали бити, у највећој могућој мери, упознати
са свим општим проблемима индустријског и друштвеног живота, са својим
професионалним задатком и улогом сваког појединца у људском напретку.
Народна контрола, не нарочито прецизна и веома посредна, ипак је кључна
за дух солидарности и друштвену свест која је на путу да постане један од
главних елемената стваралачке воље цивилизованог човека.
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ЈЕДАНАЕСТО ПОГЛАВЉЕ

ШКОЛОВАЊЕ РАДНИКА

1. Школовање и производња

Ни најсавршенија средства за подстицање људи да остварују највећи
принос у стварности неће бити делотворна ако не наиђу на пријемчиве
духове. То начело важи за све врсте средстава, а посебно за „подстицаје
иницијативе“, то јест за она средства која садрже неочекиване последице за
радника и додатне, добровољно додељене предности. Дејство тих предности
у великој мери зависи од интелектуалних и моралних способности
заинтересованих особа. Повећање наднице и слободног времена, проширење
права и слобода биће мање или више ефикасни у зависности од тога у којој
су мери сами корисници способни да их употребе на прави начин. Зато
противници не пропуштају да свим покушајима демократске реформе
супротставе интелектуалну и моралну неспособност радничке класе, жена,
па и целих народа. Исте природе су и приговори који се данас износе против
осмочасовног радног дана, учешћа особља које ради за надницу у управљању
предузећем, итд. Радници, уверавају нас, нису способни да паметно користе
преимућства која им се дају. Због тога реформе, уместо да користе друштву,
постају штетне како за производњу, коју успоравају, тако и за раднике, у
којима подстичу најниже нагоне. И сами смо, уосталом, у многим приликама
рекли да радници заиста нису способни да успешно врше контролу
финансијског и комерцијалног управљања малим предузећима. Дакле, ако би
ниво образовања и техничке, економске и опште обуке остао исти, то би био
крупан разлог за одржавање надничара у постојећем стању.

Могло би се одговорити да је данашње стање радника чињеничко, а не
правно. Зар њихова неспособност не долази отуд што су им до дана данашњег
недостајала средства за учење? Подстицај као што је краћи радни дан не
може, заправо, бити делотворан све док радник лоше живи; док му је његова
рођена кућа одбојна, док му његова одећа не омогућује да уђе у одређени



круг или библиотеку и док га умор наводи да се опушта у кафани или на
неком месту које пружа лако задовољство. Подстицај као што је радничка
контрола не може бити делотворнији све док радници немају поверења у свог
послодавца, све док не постоје гаранције против његове свемоћи и док не
осећају да се, на равној нози с њим, могу бавити питањима од заједничког
интереса.

Једнако је тачно да радник не користи своје слободе и права пре свега
зато што то не зна. Наравно, човек не може научити да плива ако не скочи у
воду; мушкарци и жене не могу тежити да постану просвећени и савесни
грађани само зато да би добили право гласа. Постоји известан број
економских и политичких предности, минимум образовања и благостања,
које свако мора да има без обзира на услове и претходне заслуге. Тачно је да
се у производном животу то питање поставља мало друкчије зато што је
индустрија до данас у приватном домену и што се подразумева лични труд:
радни услови, морални положај и надница појединца зависе готово
искључиво од његових производних способности. Али с економским и
друштвеним напретком, посебним подстицајима све више се придружују
општи; материјалне и моралне користи више се не нуде само онима који су
их заслужили својим прошлим и садашњим успешним радом, већ свима
онима за које се верује да су способни за добар принос. Модерна индустрија
на чека на резултате, већ иде испред могућности, подстиче их и разбуђује.

Зато је, дакле, на листу свих подстицаја радничке производње неопходно
унети и образовање. Оно се придружује свим осталим подстицајима,
омогућује њихову делотворност и свакој материјалној и моралној предности
која из њега произлази даје сав њен смисао. Била је потребна дуга и тешка
индустријска еволуција да би се стигло до концепције ослобађајућег и
подстицајног образовања. Још јуче је незнање народних маса омогућавало
све политичке и економске злоупотребе. Али рат и националне револуције
проширили су видике чак и најскромнијим радницима. Појавили су се нови
захтеви. Један од најкарактеристичнијих, у сваком случају најплеменитији и
највеликодушнији, јесте радничка контрола, која има вредност симбола. Да
би тај симбол постао стварност, потребно је да се радници усавршавају у
свом занимању, то јест да уче: 1. као појединци и 2. као класа. Тиме што ће
их учинити савеснијим произвођачима и људима ширих видика, њихово
интелектуално уздизање постаће једно добро: 3. за производњу и 4. за цело
друштво. 
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1. Радник треба први да осети благодети образовања и обуке које
дeмoкратија пружа народу. „После преживљавања“, пише Фурије,
„образовање је човекова најпреча потреба.“553 Оно што важи за човека
уопште, поготово важи за активног човека par excellеnce, индустријског
произвођача. Економски развој тежи да рад учини боље награђеним и мање
мукотрпним, али и независнијим и индивидуализованијим. Индустријски
радник више није део анонимног стада неквалификоване радне снаге. Од
њега се очекује да покаже личну способност. Његови надређени рачунају на
то да ће га линија најмањег напора навести да рационализује неке покрете,
да ће га његов штедљиви дух навести да троши најмању могућу количину
сировина, да ће га његово људско достојанство навести да поштује правила,
да ће га његово поштење одвратити од симулирања болести или умора, да ће
га његова жеља за уздизањем навести да напредује на професионалној
лествици, итд. У модерним фабрикама више неће радити „радници“, „људи“,
већ тај и тај радник, који поседује одређену способност, који обавља одређени
задатак, који се специјализовао у одређеној грани, итд. Да би изградио ту
индивидуалност коју индустрија од њега тражи и коју му чак намеће, раднику
је потребна „почетна и трајна помоћ образовања“ о којој је говорио Фурије.
Дакле, чак и мимо захтева који му се постављају као модерном човеку, оцу
породице и грађанину, радник има потребу да усавршава своју интелигенцију
и своје знање. Модерна индустрија га на то подстиче тако што разврстава
особље не само по техничким способностима већ и по интелектуалним и
моралним особинама. Последњу фазу научне организације чини управо
пажљиво испитивање интелигенције радника и њихових непосредних
шефова.

2. Повезан са својим класним друговима, радник се опија идејом
организоване снаге и осећањем радничке солидарности. Захваљујући
енергији и ентузијазму, заборавља личну немоћ и његово самопоуздање расте
сразмерно увећавању и учвршћивању организације. Дуго се веровало да је
број радника кључни елемент њихове снаге. Да би се радничке масе повеле
у битку, било је довољно окупити их и показати им њихову беду. Најкраћа
крилатица могла је да изазове штрајк. С временом су се ствари промениле.
Пре свега, теже је водити раднике. Шеф фабрике и шеф синдиката морају да
се довијају како да пробуде њихову радозналост за нову производну формулу
као и за нови предмет борбе. Мењање синдикалне тактике није нимало лакше
од усвајања неке рационалније методе рада. И у једном и у другом случају
морају се доказати предности нових техника и корист која се из њих може
извући. Управо захваљујући интелигенцији радника, у домену индустријске

334 Драгољуб Јовановић, Доктор хуманистике

553 Ch. Fourier, Manuscrits, Paris, 1852, t. II, p. 246; види и p. 73.
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организације може се опазити знатан напредак. Да би се из методе коју
називамо scientific management извукла сва добит коју она омогућује, треба
развити то основно разумевање. Само образовање и обука могу показати
радницима практичну вредност нових система утврђивања наднице и
техничке организације. Исто тако, синдикати могу да се обраћају само
интелигенцији својих чланова кад им објашњавају захтеве вишег реда, на
пример инсистирање на радничкој контроли и национализацији јавних
служби.

У ствари, нови циљеви изискују не само обавештеније шефове већ и
особље које је опремљено бољим алатом и потпуно свесно циљева које треба
постићи. Чим се изађе из примитивне борбе, из primum vivere, терен постаје
неравнији и што даље напредујемо, то се теже сналазимо и оријентишемо.
Штрајковати ради повећања наднице за 0,5 франака на дан једноставно је као
и водити рат да би се похарао непријатељ, опљачкали лешеви и отео новац.
Али знатно је теже спровести обуставу рада као политички протест, а
поготово продужити рад због класне дужности или друштвене свести.
Радничка контрола у приватним фабрикама или национализованим
предузећима захтева од учесника дубље познавање пословних пракси,
економских чињеница и потреба производње. Утолико више је за остварење
социјализма потребна чврста решеност радничких маса да натерају све да
раде, али и да се сами труде у највећој могућој мери. Синдикални и
социјалистички активисти морају постати свесни да је човечанство
сиромашно и да само непрекидна и промишљена рационална производња
може да обезбеди релативно благостање и могућност напредовања већем
броју грађана. У радничким срединама та идеја хвата корена у последњих
десетак година. Она се посебно потврдила после болног руског искуства;
пошто су комунистичке суботе дале жалосне резултате, на место друштвене
свести дошла је нечувена принуда.

Године 1911. Годишњак једне француске федерације је објавио: „Једна
класа може обезбедити своју коначну еманципацију само ако је способна да
обезбеди управљање производњом“.554 Године 1919. г. Мерем апострофирао
је Жореса: „Храброст је рећи, понављати маси да је сваки појединац
истовремено и произвођач и потрошач и да је потребан, неопходан
непрестани развој производње.“555 Укратко, та тенденција радничких
организација појавила се тек недавно и одговара вишем степену самог
економског развоја.

554 Annuaire de la Fédération du Bâtiment (1911), p. 112.
555 A. Merrheim, La révolution économique, Paris, 1919, p. 5.



3. Друга идеја је да се образовање планира као средство за постизање већег
приноса у индустријској производњи. Већ Фурије је жалио што се „деца сматрају
безначајним у друштвеној механици“ и предвиђао да ће у будућности она бити
„стожер социјетарне хармоније и индустријске привлачности“. Он сматра да ће
управо образовање оспособити дете да користи своје физичке, интелектуалне и
моралне снаге и да се саобрази својој „индустријској намени“ примењујући своје
способности у највећој мери у „производној индустрији“ и „корисним задацима
везаним за достојанство припадника социјетарног друштва“.556 Фурије је и у томе,
као и у много чему другом, био претеча и пророк. Историја нам, међутим, показује
да су индустријалци управо незнање својих радника видели као најбољи извор
вредноће и послушности – као у 18. веку, кад су такав извор биле високе цене
жита и беда радника. Зато је Маркс могао да каже: „Незнање је мајка
индустрије.“557 Наука и техничка обука биле су, наравно, потребне за проналазак
и усавршавање машина, али од радника се очекивало само да ради. Тек касније,
крајем 19. века, појавило се уверење да је индустријска обука практична потреба,
чак и кад је реч о мануелним радницима. Француски извештај о Светској изложби
у Чикагу потврђује да је питање стручног образовања „једно од најважнијих“ и
да је такво образовање средство да „нације постану снажне и моћне у вештинама
мира“. Ту треба видети, стоји даље у извештају, „тајну индустријске активности
Фран цуске“.558

Међутим, мада постоји сагласност око принципа, појавиле су се разлике
кад је требало прецизирати природу, форму и границу стручног образовања.
Да ли би то требало да буде нека врста шегртовања допуњеног теоријским
часовима или пак продужење обавезне основне школе и припрема за
шегртовање у строгом смислу речи? Свака од тих теорија је имала и још има
ватрене поборнике. Једни сматрају да виши разреди основне школе треба да
служе као прелаз између елементарног и стручног образовања, да буду
„корисно продужење обичне школе у којем се поклања све већа пажња
техничком елементу, мануелном раду, радничком животу“.559 У тим школама
деца би остајала све до петнаесте или шеснаесте године, када би коначно
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556 Ch. Fourier, Théorie de l’unité universelle, t. IV, p. 383, 384; – Le nouveau monde, p. 294, 167;
види и: Publication des manuscrits, t. II, p. 186, 208.

557 Наведено према: Ciccotti, Déclin de l’esclavage antique, p. 140.
558 Господин Л.-Г. Фавет, у свом извештају о индустријском и трговачком школовању на

Светској изложби у Чикагу, 1893: L.-G. Favette, Exposition universelle de Chicago (Comité
33), 1893, Imprim. nation., 1894, p. 6.

559 Извештај г. Ф. Буисона у Мешовитој комисији министарстава просвете и трговине, која
су  се 1887. препирала око тога ко је надлежан за професионално школовање, пренесен
у: René Leblanc, Enseignement professionnel en France au début du XXe siècle, annexe 11, E.
Cornely, Paris, 1905, p. 201.



одабрала професију пошто су стекла „спретност потребну оним младим
људима који су се окренули мануелним занимањима“ (француски закон од
11. децембра 1880). Неки познаваоци тог питања свесни су „недостатака
насумичног школовања“, као што каже г. Буисон, „и користи коју би
школовање могло донети и детету и друштву кад би извукло најбоље из оног
неодлучног периода који почиње у дванаестој години и траје до петнаесте
или шеснаесте“. Кад напусти школу, дете не сме да изгуби све плодове
основног образовања: његова интелигенција мора да се развија на такав
начин да увећава његове производне способности. „Како год се одвијао
друштвени развој у будућности и какви год били економски услови
производње“, написао је г. Жорж Алфаса 1904. године, „технички услови
захтеваће обученог и вештог радника.“560

Ни супротном мишљењу нису мањкали поборници. Две доктрине о
професионалном усмеравању деце апсолутно су сукобљене, посебно у
Америци. У Француској од 1887. године постоји жестоко противљење
општем образовању и каснијој специјализацији. Министар трговине и
индустрије желео је да задржи право одлучивања о стручном образовању и
да му да искључиво технички карактер. Та тенденција је стара; обука у погону
одувек се упражњавала почев од дванаесте, једанаесте па и десете године
детета. Нова је супротна идеја. Погледајмо аргумент поборника ране
техничке специјализације. Г. Олендорф, који је представљао Министарство
трговине у Мешовитој комисији, видео је у стручном образовању средство
да се помогне индустрији, која нема времена да се сама посвети обуци. Од
своје дванаесте године дете треба да се специјализује за само једну делатност.
Наиме, каже он, „кад им покажете, поред свих дивота образовања у ужем
смислу, сивило радничког живота..., и кад буду видели тај пакао, тај ужарени
котао, те недовољне, мукотрпно зарађене наднице, то грубо одело, те црне
руке, колико њих ће пристати да буду радници?“561 Исти аргумент против
вишег образовања изнео је неколико година касније г. Тард: оно би
„неизбежно учинило досадним оне врсте радова који без њега нису
досадни“.562

То становиште, које укратко понавља Марксову формулацију, могло се
успешно бранити крајем 19. века а данас је одбрањиво само у индустријама
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560 G. Alfassa, „La crise de l’apprentissage“, Annales de sciences politiques, 15. јул 1905.
561 Извештај у: R. Leblanc, op. cit., annexe 11, p. 228, 230.
562 „Жалосно је“, писао је г. Тард, „што морамо да признамо да идеал свеобухватног

образовања не може да се оствари без велике штете за цивилизацију, која претпоставља
како неке врло једноличне послове тако и неке врло префињене културе.“ – G. Tarde,
Psychologie économique, Paris, 1902, t. I, p. 236. – Cf. W. E. Hotchkiss, Higher education and
business standards, H. Mifflin, New York, 1918.



с рутинском организацијом. Образовање отвара очи, проширује хоризонт и,
природно, окреће раднике против старих метода експлоатације. Оно може
да обавља улогу подстицаја само ако су испуњени сви други услови
награђивања, организације и хигијене и ако је радник у задовољавајућем
моралном положају. Зато индустријско образовање постаје моћна полуга у
рукама организатора и чинилац економског и друштвеног напретка. Људи
попут г. Буисона, који се залажу за „једнаке опште припреме за сва занима -
ња“, сасвим су у праву и њихове идеје ће победити чим у индустрији и
друштву буду испуњени општи услови које изискује такво припремно
образовање.563

4. Образовање радника има још један, четврти циљ: развијање
професионалне свести код произвођача и проширивање интелектуалне и
моралне елите. Не слажемо се са онима који сматрају да знање убија енергију
и храброст. Напротив, чињеница да данас човечанство ради и производи
више него икад може се приписати томе што оно поседује веће знање, што је
то знање заједничка баштина све већих маса и што, на лествици моралних
вредности, рад заузима врло високо место. Стручно образовање има свој удео
у подизању општег нивоа народних маса. Управо оно је преобразило велики
број радника у ученике стручних школа. Човек воли да учи. Млади радници
су поносни што иду у школу, похађају курсеве, хватају белешке и раде
задатке. Довољно је подржати њихову склоност према интелектуалном раду
и учинити наставу занимљивом. Нове методе образовања и пријатности које
данас нуди похађање таквих установа даље доприносе ширењу жеље за
учењем и усавршавањем.564

Образовање произвођача, међутим, не би могло дуго остати у уским
границама одређене специјализације колико год она била широка. Поред
професионалног рада радник ће бити позван да узме учешћа у
административном управљању својом фабриком, па чак и у руковођењу
предузећем: за то му је потребно потпуније и шире знање. Друштвени и
политички живот све више ће постајати, за све грађане, терен битке и
надметања: грађански, национални и међународни проблеми изискују у
сваком часу испитивање и суд произвођача и потрошача. Револуционарна
агитација несумњиво може тренутно да изокрене марљиви дух и ревност
произвођача; синдикалистичка пропаганда у погону готово увек има за
непосредну последицу смањење приноса. Али они који знају да нема много
радника који воле свој посао и слушају глас друштвене савести не виде у тим
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563 Од 1920. техничко образовање је поново у надлежности Министарства просвете и
поверено је једном посебном државном подсекретаријату.

564 У овом тренутку припрема се један конгрес на којем ће се проучавати употреба
кинематографа у техничкој настави, и посебно у професионалном усмеравању.
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поремећајима ништа необично. Чисто материјални захтеви, који често не
могу бити одмах задовољени, укорак прате тираде о општем интересу и
универзалној срећи. Да ли ће нас такве чињенице одвести до песимистичких
закључака? Неће, наравно, али потребно је да будемо сасвим свесни
данашњег положаја радника и да увидимо да, услед недовољног образовања,
претеране амбиције често заузимају место оправданих захтева. Што се тиче
друштвеног развоја, његов правац је несумњив; саме радничке масе имају
магловиту интуицију о томе кад захтевају већи удео у економским
активностима. Њихова улога у производњи оправдава ту претензију, али
готово свим радницима недостају потребне компетенције. Техничко,
интелектуално и морално надметање и улагање великог напора у обуку и
образовање намећу се, дакле, модерном друштву.

2. Стручна настава

Стручна настава је основни састојак оног што Англосаксонци називају
industrial education. Она обухвата све што је повезано са обављањем једног
заната, а обавља се у практичним, индустријским, трговачким и
пољопривредним школама. Полазници су претежно ученици који су
завршили основну школу и опредељују се да буду радници и пословође.
Таква настава замењује шегртовање какво се упражњавало или се још
упражњава у разним индустријским гранама или му пак претходи.

Међу различитим врстама стручне наставе одмах се уочава следећа
разлика: чисто шегртовање; стручне школе које су мање или више
специјализоване и службе професионалног усмеравања. Кад је реч о два
последња облика стручне наставе, појављује се једна нова разлика. Стручне
школе и службе за професионално усмеравање могу припремати дете за
одређено занимање од дванаесте или тринаесте године, када се испољавају
прве склоности или пак могу развијати те склоности почев од извесног
узраста све док се јасно не испоље посебне способности које младе људе
усмеравају ка једној каријери.

Та тема је врло широка и овде можемо само указати на основне форме
стручне наставе.

§ 1. Шегртовање. – Неки аутори жале због пропадања старог система
шегртовања. Теоријски, тај систем се састојао у увођењу младића у
радионицу, где је он пролазио све делове радног процеса, један за другим;
сматрало се, дакле, да је младом раднику довољно оно што може да научи од
искуснијих другова. У пракси, шегрт је често губио годину или две на
чишћење просторија, одласке у куповину и ношење поште, кад није помагао



у кући свог послодавца. Позитивни закони који уређују и штите шегртовање
понекад прописују уговор којим се прецизирају међусобне обавезе
послодавца и шегрта. Али ти закони се ретко спроводе и уговори, једина
гаранција за младог радника и његове родитеље, све се ређе склапају.565 Из
тога произлази некакво струковно лутање, стално прелажење с једног места
на друго у трагању за већом надницом и бољим условима рада. И чини се да
је даље напредовање немогуће. Рекли бисмо да је шегртовање један
изобичајен облик стручне наставе којем је суђено да се придружи путујућој
занатској дружини (компањони) и средњовековном еснафу.566

Шегртовање је изгубило смисао у време кад је свуда продрла подела рада
и кад је машина почела да потискује мануелни рад. Већ је Адам Смит говорио
о „бескорисности и неповољности такве обуке“ и о томе да она омета
слободно кружење радника од једног посла до другог.567 Али у наше време
шегртовање се по правилу напада. Да и не говоримо о бедним условима за
младе људе који уче да раде у неком погону, та пракса заслужује осуду већ и
због њених недостатака са становишта саме производње. „Тај начин
обучавања (радника)“, примећује Веб, „који није ни демократски, ни научан,
ни економски оправдан, осуђен је да ишчезне.“568 Франк Б. Гилбрет једнако
је изричит: „Постојећи систем шегртовања је жалостан и криминалан са
становишта шегрта, смешан са становишта модерног система организације,
а нема речи којима би се могла описати огромност губитака које повлачи са
економског становишта.“569
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565 Године 1860. париска Трговачка комора је утврдила да је  од 25.000 деце млађе од 16
година која су запослена у индустрији 4.500 било ангажовано писаним уговором.
Године 1902. се показало да тек сваки десети шегрт ради на основу уговора, а отад се
тај број даље смањивао. Види Journal des débats од 2. фебруара 1922.  О анкети из 1902,
види потпуни извештај са заседања Високог већа рада Apprentissage, enquête et documents,
који је сачинило Министарство трговине, индустрије, поште и телеграфа. Додати
документи односе се на Француску и стране земље.

566 Напоменимо ипак да је државни подсекретар за техничко образовање г. Гастон Видал
недавно изразио жељу да ускоро поново види шегрте, дружине занатлија и мајсторе.
Господин Видал је разрадио пројекат фабрике-школе која треба да омогући потпуну
методску наставу и да сарађује у формирању директора, инжењера, пословођа и
специјалиста потребних текстилној индустрији. Cf. Journal officiel, 2. децембар 1921.

567 Adam Smith, La richesse des nations, t. 1, pp. 161, 176. А. Смит потврђује да је „шегртовање
било потпуно непознато старима". – О обуци шегрта од краја 18. века до 1875, види: E.
Levasseur, Questions ouvrières, Paris, 1876, pp. 355, 435, 444, 451, 520, 866.

568 S. Web, B. Web, Industrial Democracy, chap. X, „The entrance to the trade“, London, 1910,
8th ed., p. 454 ff.

569 Etude des mouvements, Dunod, Paris, 1919.
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Упркос начелним критикама, данас се појављују обриси снажног и
узаврелог покрета у прилог реформе шегртовања у смислу научних метода,
педагогије и индустрије. У Америци су смишљени бројни модерни системи
како би се на шегртовање примениле најновије тековине физиологије и
психологије. Велике компаније саме отварају школе и уводе посебне курсеве
где ученици могу да стекну главна сазнања која чине основу струке. Они деле
време између школе и погона и води се рачуна о свему што би наставу могло
учинити и корисном и занимљивом.570 Енглески професор Оркат предлаже
да се оде корак даље и да се усагласе напори десетак великих компанија како
би се спроводио један добро промишљен програм који одговара свим
потребама индустријске науке. По његовом мишљењу обука би требало да
почне тек у шеснаестој години. Од самог почетка ученику би требало давати
надницу довољну да покрије његове основне животне потребе. Сати учења
који су још неопходни ученицима били би одобрени и плаћани као сати рада.
Научно знање стечено пре и током шегртовања допуњавало би се у фабрици
и њом би управљали наставници које је обезбедила сама фабрика.571

У Француској је један такав план реализовао Синдикат бродовласника
Нанта; курсеви за наставу механичких и бродских конструкција сачињени су
1920. године. Јавне власти, са своје стране, почињу доследно и постојано да
посвећују пажњу шегртовању. Видимо како је акција „сирочад нације“
подстакла напоре најбољих државних тела (општинских већа, врховних већа,
државе) да се у свим департманима, а посебно у департману Сене, оснују
покровитељски одбори за школовање и запошљавање ученика. Синдикалне
и привредне коморе предузимају сличне иницијативе.

Готово свуда се, дакле, чине знатни напори да се шегртовању удахне нови
живот и да се оно прилагоди новим захтевима производње. Али резултати
тих напора и даље су осредњи: неопходна је заједничка организација. Пошто
смо навели мане и мањкавости постојеће праксе, покушаћемо да закључимо
шта би требало чинити.

1. Дете које у дванаестој или тринаестој години бира неко занимање није
у стању да одлучује сходно својим стварним способностима и дубљој

570 О модерном шегртовању у Америци, види чланак: Ch. Cestre у Revue politique et
parlementaire, мај 1920. О практичном систему у компанији Taft Pierce Mgg (у Вунсокету)
види чланак: Erik Oberg, „Modernisation de l’apprentissage“, Machinery, новембар 1920.
За компанију General Electric, види белгијско истраживање: Dr R. Sand, Travail industr.
aux Etats-Unis, Bruxelles, t. II, p. 105, 110. О разним врстама техничких школа које треба
да замене шегртовање, види: Paul H. Douglas, American Apprenticeship and Industrial
Education, Longmans, New York, 1921.

571 Види низ чланака које је 1918. објавио професор Оркат: Orcutt, Engeneering, London,
1918. 



склоности. Кад није заснована на неком срећном сусрету или тренутним
склоностима детета, одлука је најчешће препуштена случају, то јест очевим
жељама и потребама породице. То питање има огроман значај и о њему ћемо
касније говорити. Немогућност да се изабере занимање сама по себи је
довољан разлог за осуду старих метода шегртовања. Али има и других
разлога.

2. Погон није школа. У њему је посебно јалов почетак учења. Радници
шаљу дете које им је поверено да трчка наоколо и обучавају га у најмањој
могућој мери. Оно се врло рано упознаје с навикама одраслих радника и
подражава све њихове пороке. Учење, које је врло брзо изгубило породични
карактер, на крају губи и образовни и васпитни карактер.

3. На крају, кад је реч о шегртовању, млади радник не може да овлада
својим занимањем и да се снађе међу новим изумима и променама. Чак и ако
послодавац има добру вољу, знање шегрта остаје уско ограничено. Додатни
курсеви које он похађа обично се одвијају увече, кад је млади човек уморан,
а наставници не знају ништа о педагогији. У модерним фабрикама, где
пословође преносе шегртима основна научна знања, настава је ограничена
на њихову струку, сажета и несистематична. Таква каква је, она може да
створи легије мануелне радне снаге и осредњих радника, али врло мало
пословођа и специјалиста. Неки аутори, мање заинтересовани за непосредну
професионалну корист а више за благостање радника, виде те вечерње
курсеве као предах за шегрте. Млади људи не теже да извуку већу добит из
вечерњих часова, али бар у њима налазе промену у односу на свакодневне
активности, извесну рекреацију после радног дана.572

Сви приговори против шегртовања од једанаесте до шеснаесте године
могу бити отклоњени увођењем стручних школа и службе за професионално
усмеравање: те две врсте установа омогућују нешто што је било немогуће у
обичном шегртовању, наиме: 1. избор струке; 2. стицање широких и
темељних знања која су непосредно и посредно потребна за њихову струку;
3. радне навике, приљежност и добро понашање. Оне су нека врста припреме
за шегртовање. Настале пре свега захваљујући приватној иницијативи једног
или више послодаваца, те школе губе свој првобитни карактер и данас теже
да постану друштвене установе и да функционишу под управом наставника
и професора које непосредно постављају јавне власти.
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572 Н. Б. Дирл каже да сви похађају ту наставу с великим задовољством, готово у неверици:
наиме, „ти часови су за њих промена јер не настављају фабрички рад.“ Industrial
Training, King, London, 1914, p. 288.



Указаћемо на једну прелазну фазу између неорганизованог шегртовања
и методски организоване стручне школе: то је шегртовање с пола радног
времена. У прелазном периоду кроз који пролазимо, тај облик организације
стручног образовања имаће веома корисну улогу. Он омогућује младим
радницима старијим од четрнаест година да добијају надницу и да
истовремено прате дневне и вечерње курсеве у самој фабрици или у школи.
Мала дневна зарада је подстицај на рад и учење. „Откад је тај систем
установљен (у Синсинатију, Питсбургу, Кливленду, итд.), приметно је да се
деца лакше задржавају на вишим курсевима у школама.“573

Друга предност те праксе је то што млади радник остаје у додиру с
машинама. Школа неће бити обавезна да поставља машине о свом трошку.
Биће довољне посете фабрици у друштву наставника. Ово последње средство
користиће, уосталом, и праве стручне школе током завршне године или
година. Боље је променити место и проучавати машине у фабрици него
куповати скупе апарате који ће врло брзо застаревати с обзиром на
непрестано напредовање савремених алата. Ученици ће одлазити на стаж
сличан оном у медицинској настави, који се добрим делом одвија у
болницама, и чак можемо очекивати да ће се неки курсеви организовати у
фабрици или погону.

§ 2. Основне стручне школе. – Међу многим класификацијама установа
за стручну наставу постоји једна која је класична: високошколска техничка
настава (високе школе које образују инжењере), средњошколска техничка
настава (која формира особље способно да управља радовима у фабрикама
и великим привредним предузећима), основношколска техничка настава (која
формира само веште раднике кадре да касније постану пословође или
шефови погона). У овом поглављу нас интересује само та последња, која
обухвата мноштво приватних и јавних школа и допунских курсева (вечерњих
и недељних), субвенционисаних народних курсева, практичних школа, итд.
Све те установе имају бар једну заједничку црту: занима их само дете које је
завршило основну школу, и то ван погона.574 Занемарићемо стручне курсеве
(допунске, техничке, вечерње, недељне, привремене) који се похађају упоредо
с радом у погону и намењени су како одраслим радницима тако и шегртима.
Оставићемо по страни и посебне индустријске школе као што су, у
Француској, колеџи у Кастру, Епиналу, Лонгру, Сомиру, итд., који организују
наменску наставу и подразумевају посебне услове уписа. 
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574 Курсевима усавршавања у самој фабрици бавимо се у шестом поглављу ове књиге.



Рутинској и егоистично практичној педагогији 19. века модерна школа
супротставља нове методе. Раскинувши с крутим оквиром специјализоване
наставе, она захтева да дете добије не само опште представе о свему што се
тиче његовог занимања већ и искуство које га припрема за практични и
друштвени живот. Уместо да буде строго практична и сажета, настава постаје
еластична, кадра да се прилагоди сваком професионалном животу; уместо да
буде егоистична и утилитарна, она постаје пре свега друштвена, образовна и
морална. Уместо да се ограничи на развој неких вештина код детета, нова
школа настоји да постигне потпуни развој свих његових способности.

Амерички професор Џон Дјуи предлаже четири средства за остваривање
тог циља: 1. размену идеја између наставника и ученика, као и међу
ученицима; 2. стицање знања и лично изумевање производних поступака; 
3. прављење једноставних и сложених предмета; 4. уметничко изражавање
осећања и идеја. Он жели да свако дете, уз подршку образовања, прође кроз
фазе које су карактеристичне за развој човечанства током векова. Дете најпре
добија сирову материју – памук, вуну, дрво, оно што даје природа – и лично
се упознаје с о тешкоћама преображавања сировина у употребне предмете.
На тај начин дете је наведено да, у извесном смислу, изнова открије сва
историјска оруђа која су служила за индустријску производњу у кројачким,
баштенским, кухињским радовима итд. Циљ таквих поступака је да се
младим мозговима предоче и објасне различите етапе цивилизације, што ће
послужити као увод у проучавање наука и, пре свега, омогућити детету да се
креће сопственом развојном путањом. Управо захваљујући томе што
суочавају дете с тешкоћама, они у њему развијају наглашену склоност према
раду и извлаче на видело његове најизраженије способности. С друге стране
– и то је најважнија предност коју Дјуи очекује од своје методе – тако схваћен
мануелни рад прожима учионицу атмосфером живота, ствара дух сарадње и
друштвености који је потпуно ишчилео из школских просторија. Школа
постаје „средиште грађанског и друштвеног живота“, „заједница у малом,
заметак друштва“; она припрема дете да буде „једна корисна функција
великог организма којем припада“.575

Те идеје су се посебно рашириле од 1897. године, кад је Џон Дјуи
формулисао свој Педагошки кредо (Pedagogic Creed). Његов систем, можда
најпотпунији од свих образовних система, у потпуности почива на његовој
психологији. Његова педагогија је суштински динамична и еволуционистичка.
Она је укорењена у стварном животу, у живој природи детета; за Дјуија се
цела наука о образовању своди на „науку о формирању карактера“.
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Образовати, то значи омогућити унутрашњим опругама живог бића да
функционишу, „да се остварују“. А највиши циљ образовања је да „као
људскост, подржи и подстакне најбоље могуће остварење људскости“.576

Супротно традиционалној методи, Дјуи поставља средиште гравитације у
само дете.577 Ученик Платона, Лока, Жан-Жак Русоа и Херберта, он их је све
превазишао тиме што је својој педагогији дао врло прецизан теоријски израз
и чудесно живу практичну примену. Оно што је Русо осетио и погодио, Дјуи
је бриљантно доказао и потврдио у пракси.

Међутим, оно по чему је Дјуијева педагогија уистину оригинална јесте
идеја о циљу образовања. У томе се он разилази с Русоом и Хербертом и на
врло упечатљив начин приближава Огисту Конту и Шарлу Фуријеу.578 Као
модеран и демократски филозоф, он сјајно оличава најплеменитије тежње
нашег доба. Русо је сматрао да је циљ образовања развијање способности
које нам је дала природа. Развој треба да буде што саобразнији природи јер
је „добро све оно што излази из руку творца“ и да се одвија мимо сваког
друштвеног утицаја јер се „у човековим рукама све квари“.579

Дјуи, напротив, сматра да друштво постоји и ефикасно функционише
(social efficiency) не тако што спутава урођене особине него управо у мери у
којој успева да их упосли у разним занимањима и да им подари друштвени
смисао (social meaning).580 Он иде и корак даље кад каже да је опасно
одредити као циљ образовања одржавање постојећих услова и економских
односа. Ни професије ни постојеће индустрије не би се могле узети за
савршени узор. То исто важи и за грађански и друштвени живот. У том
домену social efficiency је омогућавање да свако „учествује у размени
добробити друштвеног искуства“. Најзад, у једној синтези која је круна
његове мисли, Дјуи додељује један циљ и самој social efficiency: да „развија
унутрашњу енергију која сваком треба да омогући слободно и активно
учествовање у заједничкој, колективној активности“. Индивидуална и
друштвена култура је, дакле, исход човекове активности за добробит
друштва, баш као што је принос те активности резултат најбољег коришћења
урођених способности сваког појединца. 

Дјуијеве идеје подсећају на педагошко учење г. Фердинана Буисона.
Његов образовни систем је практично остварење – врло увећано и обогаћено
једним експериментом који је могућ само у Америци – оних начела виших
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576 J. Dewey, Democracy and Education, New York, 1916, p. 111.
577 Cf. J. Dewey, School and Society, Chicago, 1899, p. 51. 
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579 Фразе којима почиње Русоов Емил.
580 Dewey, Democracy and Education, New York, 1916, p. 111.



разреда основне и стручне школе која је г. Буисон хвалио у свом извештају
из 1887. године. Извесно је да г. Дјуи ништа не дугује г. Буисону, као ни овај
Дјуиу, и та два имена доводимо у везу само зато да бисмо измерили пут који
је стручна настава прешла од 1880. године. На жалост, тај изванредни
напредак остварен је само у Сједињеним Државама. Почев од часова писања
и вођења пословних књига, Американци су данас стигли до потпуне техничке
наставе која обухвата све узрасте, све класе и сва занимања. Дјуијев систем
је примењен, у потпуности или делимично, у свим врстама основних школа.
Средње образовање је прожето новим концепцијама учења и експеримен -
талне праксе. Што се тиче универзитета, поред тога што располажу
лабораторијама које су опремљене као нигде другде, они углавном имају и
индустријски и комерцијални одсек. Овде не говоримо о високим техничким
школама, које, рекло би се, пружају слабије образовање од оног које се може
стећи у француским великим школама.581

Француска је прва земља која је увела вишу основну и стручну наставу
све до шеснаесте године. Следиле су је Енглеска и Сједињене Државе. Али у
Француској су се први пут појавиле школе које имају, у исти мах, образовни,
теоријски, практични и технички карактер, у складу са амбицијама
законодаваца из 1880. године. Мада су их често потискивале „практичне
школе“, „више основне школе“ постоје и данас и њихов број је чак у порасту.
Оне уписују децу од дванаест до тринаест година, дакле кад изађу из ниже
основне школе, и задржавају их три године. За то време оне им дају „општа
знања, основна, али трајна“. Као што каже г. Буисон, бивши директор
основног школства, те школе су морале да имају двоструки циљ: „да тесно
повежу допуну општег знања с почетком стручне обуке“. Али оне се нису
показале онако успешне као што су сањали њихови поборници Жил Фери,
Емил Комб, Шарл Дипи. Због недостатка прецизне методе и, посебно,
наставника квалификованих за тако деликатну наставу, више основне школе
нису испуниле задатак припремања радничке елите. Једна статистика на
Светској изложби 1900. године показала је, додуше, да су се две трећине од
61.686 ученика који су завршили вишу основну школу између 1889. и 1899.
године запослиле у пољопривреди, индустрији или трговини. Преостала
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581 О свим тим различитим облицима наставе у Америци, види одличан рад: Omer Buyse,
Méthodes américaines d’éducation génétale et technique, Dunod et Pinat, Paris, 1913.  –
Преглед професионалних школа (на крају XIX века) и  поређење између европских
земаља и Сједињених Држава наћи ћемо у: Annual Report of the commissioner of labor, vol.
VIII, Industrial education, Washington, 1894. – О првој деценији XIX века говори се у
мањем раду: Dr G. Kerschensteiner, A comparison of public education in Germany and in the
United States, Washington, 1913. Види и: Albert H. Leake, Industrial education, H. Mifflin,
Boston, 1913.



трећина се распршила у основношколској настави и разним админи -
страцијама. Заправо је врло мало оних ученика који су постали надничари.
Те школе пре свега регрутују ниже чиновнике и некорисне функционере.
Уместо да развијају склоност према производном раду, оне само подстичу
амбиције без покрића. Напротив, практичне стручне школе, чији су принципи
ужи, имале су више успеха. Али како је њихов циљ да замене индустријску
обуку, а не да за њу припреме младе људе, оне не задовољавају у већој мери
захтеве модерне стручне наставе. Зато је Француска предложила свету
најпотпунију формулу целовитог стручног образовања, али још ни сама није
успела да је примени.582

Немачке стручне школе, врло бројне, још су у фази практичне наставе
усмерене на неко занимање. Можемо рећи да је та врста наставе у Немачкој
достигла врхунац. Ипак, недостаје посебна установа која би обезбедила тежак
прелазак из основне школе у погон. Додуше, у свим великим и малим
немачким градовима постоје бројне Forbildungschulen (јавни, субвенци -
онисани, и приватни допунски течајеви) које су важан елемент немачког
школског система. Похађање тих школа у већини држава је обавезно за све
младе људе који имају мање од 18 година, а раде. Број часова је оприлике 240
годишње. Али курсеви се одржавају увече или у празничне дане, кад се не
ради у погону. Колико нам је познато, ниједним законом није постављен
ниједан принцип наставе. Деца се често задржавају у основној школи до
четрнаесте па и до шеснаесте године (како у којој држави) и она често игра
улогу основне стручне школе и развија склоност према индустријском раду.
Такве су школе у Минхену којима је дуго управљао г. Кершенштајнер и које
су надахнуле г. Фишера да сачини план за реформу образовања у Енглеској.583

Не треба заборавити ни то да је Немачка терен једног дивног експеримента:
школа које се називају Arbeitschulen и које су се у последњих неколико година
знатно развиле. То кретање се потпуно подудара са сличним установама које
цветају у Америци и воде ка потпуној школи, трећој фази у развоју стручне
наставе.

Енглеска и посебно Шкотска чине знатне напоре да продуже школовање
деце из народа и да им дају општу културу упоредо са основним појмовима
стручне обуке. Снага и слабост енглеског система почивају на децентра -
лизацији. Као и општа настава, и стручна је поверена обласним већимa. Она
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582 Модерне идеје о  школовању види у: Joseph Wilbois, La nouvelle éducation, Payot, Paris,

1922. 
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Krieg und Frieden, Tebner, Lepzig, 1916; Begriff der Arbeitsschule, ibid. (пето издање), 1922.
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се, наравно, прилагођавају локалним захтевима и најчешће користе већ
постојеће школе у које уводе индустријска, трговачка, пољопривредна или
индустријска одељења. Тако већина средњих школа заправо има два циклуса:
циклус опше наставе и циклус у ком сваки ученик учи одређену науку или
занимање. Виша основна школа у ужем смислу не постоји. Многе основне и
средње школе угледале су се на француске практичне школе, али су ублажиле
њихову претерано уску усмереност. Енглези су на неки начин направили
компромис између два француска облика наставе: виша основна школа са
свим предностима практичне школе или практична школа која нема само циљ
да формира раднике и чиновнике већ служи и као припрема за шегртовање.
Такве су неке школе у Лидсу и Лондону. Бројније су практичне школе које
се руководе француским узором; њихов задатак је да замене шегртовање.
Поменимо Институт Шордич (Лондон), Стручну школу шивења придружену
Институту Педингтон, итд. Оне су још „практичније“ од француских школа
истог нивоа и приближавају се америчком облику. Имају и једну предност –
као и у Америци, оне су средишта друштвеног живота. Поред тога што
похађају часове у погону и часове у учионици, млади људи се баве спортом,
друже се у клубовима, успостављају међусобне односе и тако изграђују
лични карактер. На тај начин друштвена и морална култура допуњују
теоријска сазнања и навикавање на практичне активности.584

3. Професионално усмеравање

Искуства професионалног усмеравања нису старија од десетак година.
али резултати су већ тако охрабрујући да је нова наука, чини се, чврсто
заснована. Разне земље које су испробале методско разврставање индиви -
дуалних способности и занимања мање или више су напредовале, али чини
нам се да то кретање у целини оцртава једну прилично јасну путању која нам
омогућује да постанемо свесни његове историјске тенденције.585 Као и кад је
реч о другим испољавањима друштвене активности, услови средине утичу
на развој тих установа. Методе професионалног усмеравања варирају од
нације до нације, али су, изгледа, надахнуте истом жељом: да се уведе више
реда у распоређивање и коришћење производних снага. Пошто је друштвени
живот све сложенији, потребно је спречити расипање снага. Човек не треба

584 Cf. L. Chambonnaud, L’éducation industrielle et commerciale en Angleterre et en Ecosse, Paris,
1913, pp. 68-106, 210-215.  – Види и:  M. E. Sadler, Continuation Schools, Manchester, 1908;
N.  B. Dearle, Industrial Training (посебно све што се тиче услова школовања у Лондону),
King, 1914. О пројектима Х. А. Л. Фишера, види његову књигу: H. A. L. Fisher, Educational
Reform, Milford Clarendon Press, London, 1918.

585 Историју покрета види у: John M. Brewer, The Vocational Guidance Movement, Macmillan,
New York, 1918.



да ради оно чему га ништа не вуче, иначе ће бити осуђен на осредњост, па и
на разне опасности. Одређени задатак, справа, радно место не могу се олако
поверити било коме. Модерни електрични трамвај има 90 коњских снага, воз
2.000, брод 45.000: није свеједно у чијим ће рукама бити толики људски
животи и толико богатство. То исто питање се поставља за већину
индустријских радова. Оно захтева утолико прецизнији одговор уколико
модерне индустрије претпостављају много разноврсније особине од оних које
су изискивали првобитни занати. 

Професионално усмеравање какво су замислили модерни психолози нема
за циљ просто да усмерава раднике ка познатим и јасно описаним
занимањима. Оно треба да пронађе у појединцима способности потребне за
одређени рад или да пронађе рад који одређени појединац, чије су
способности упознате, може успешно да обавља. Тај двоструки задатак
подразумева, с једне стране, потпуно познавање занимања, а с друге
усавршене технике за откривање професионалних способности.

Пре него што приступимо испитивању те две стране овог проблема
укратко ћемо показати како је професионално усмеравање емпиријски
упражњавано.

§ 1. Почеци професионалног усмеравања. – Раније су се физиолози и
психолози, педагози, филантропи и социолози трудили да распореде младу
радну снагу тако што су предочавали младим људима услове рада и зараду у
разним занимањима. Од 1885. године, у Енглеској, у Едимбургу, појављује
се сарадња између радничких синдиката и инспектора рада чији је циљ
усмеравање деце по изласку из школе. Године 1909. градске власти
Едимбурга подстичу коришћење шегртских досијеа, али у њима није
предвиђена психо-техничка страна усмеравања. Просветним законом из 1898,
а посебно законом од 7. фебруара 1910. године, уведени су „Посебни
саветодавни одбори“ са задатком да распоређују младе људе који желе да
буду рудари. Закон од 28. новембра 1910. прописује, уз то, да школске власти
морају подстицати децу да продуже школовање и изаберу специјалност која
одговара њиховим личним способностима. Тек касније су организовани,
посебно у Бермингаму, покровитељски школски одбори, чији је задатак био
да у школе, три месеца пре краја године, шаљу једног посетиоца-помагача
(helper) како би ученицима олакшали избор занимања. Међутим, ти помагачи
нису били специјалисти ни професионални саветници као што ни
инспектори, добронамерни саветници, нису могли да пруже ништа осим
разборитих савета.586
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586 За Енглеску консултуј документовани рад (један од најбољих о том питању): A.-G.
Christiaens, L’orientations professionnelle des enfants, Bruxelles, 1914, p. 33, као и: John M.
Brewer, The Vocational Guidance Movement, New York, 1918.



Оно у чему је Енглезе спречила склоност рутини, Американци су
постигли у великим размерама. Године 1907. у Бостону је основана прва
служба за професионално усмеравање (Vocational Bureau). Отад се та пракса
веома раширила. На основу теорија Френка Парсонса, у свим великим
градовима никло је безброј центара за vocational guidance: школе за
професионално саветовање, сале за физиолошко испитивање, саветовалишта
и мерење помоћу тестова, итд. У многим великим школама и на универзитету
посебан педагошки одсек припрема наставнике за улогу vocational counselor-
a. Професори експерименталне психологије као што су Хуго Минстерберг,
П. Х. Ханис, Џ. М. Бруер, итд., састављају упитнике и лично учествују у
регрутовању особља за сва занимања: возаче трамваја, полицајце, раднике на
железници, шофере, словослагаче, дактилографе, трговачке путнике,
чиновнике итд. Озбиљном раду зналаца у Америци се придружује и
преварантска делатност свакојаких астролога који се нуде да воде људе и буду
им ментори. Власници великих предузећа лично су ангажовали
професионалне експерименталне психологе, лекаре и друштвене инжењере
да изврше селекцију њиховог особља, као што смо видели у шестом
поглављу.587 Са своје стране јавне власти су у школама организовале службу
за vocational guidance која усмерава децу по завршетку школовања. Што се
тиче одраслих, специјалисти су сачинили списак потребних особина за сваку
професију. Медицински прегледи и потоња саветовања мање-више брзо
пружају податке о сваком појединцу.588

У Немачкој је најпре, од 1910. године, постојала служба Berufsberatung,
коју су, с једне стране, основали послодавци, корпорације мајстора занатлија
и занатске коморе, а с друге бирои за запошљавање. Наставници и
специјализовани чиновници давали су, на састанцима с радницима или
родитељима ученика, обавештења о разним занимањима. Касније (1916,
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587 Друштвени инжењери, као и efficiency managers, често су обични шарлатани. Утврђено је

да у Америци девет од десет друштвених инжењера нема никаквих компетенција.

Упореди белгијско истраживање: Travail industriel aux Etats-Unis, Bruxelles, 1920, t. I, p.

284.
588 О методама селекције према занимању у Америци, види књиге које је објавио Vocational

Bureau из Бостона, посебно: A. J. Allen, The shoe industry, 1916; – Roy Willmarth Kelly, F.
J. Allen, The shipbuilding industry, 1918, итд. – Види и: H. Münsterberg, The psychology and
industrial efficiency (возачи трамваја, бродова, телефонисти), Constable, London, 1913,
p. 63-115; Arthur Greenwood, Juvenile Labour Exchanges, King, London, 1914; – Elsa
Ueland, „Juvenile Employment Exchange“, Americ. Labor Legislation Review, јун 1915. –
Види и: L. Chambonnaud, Les affaires et le personnel, Dunod et Pinat, Paris, 1918, p. 48-77.



1917) готово свуда (Нирнберг, Хамбург, Минхен) почињу да се организују
курсеви за обучавање професионалних саветника. Липманова класификација
заната много је помогла у усмеравању одраслих радника који бирају или
мењају занимање. Године 1918. и 1919. власти су се енергично посветиле
придобијању јавног мњења за професионално усмеравање. У свим немачким
државама су посебним указима прописани отварање канцеларија за избор
занимања и увођење психо-професионалних картона у школе. Психолози као
што су Липман, Штерн, Вајгл, Макс Бран, Меде, Пјорковски спроводили су
експериментална истраживања о способностима које изискују разна
занимања. Они су развили једну чисто психолошку методу, дубљу од
америчких. С друге стране, они можда придају превелик значај недовољно
познатим психичким манифестацијама; али није занемарено ни чисто
физиолошко испитивање.589

У Француској су професионална селекција и распоређивање радне снаге,
као и психо-техничка истраживања, почели знатно пре рата. Независно од
онога што се радило у Америци и Немачкој, године 1896. године А. Бине је
објавио своје студије о тестовима, а др Тулуз своје истраживање о
повезаности интелектуалне надмоћи и професионалног рада. Иако још није
препоручио професионално усмеравање, др Тулуз је предвидео његове
примене у селекцији и избору занимања. Године 1901. он је направио
лабораторију примењене психологије у Високој школи практичних студија
(Сорбона), којом управља г. Ж. М. Лаи. Циљ је био да лабораторија развије
психолошке мере које се могу применити, између осталог, на професионално
усмеравање. Недуго потом објављена је Техника експерименталне
психологије Тулуза и Вашида, а господин Лаи је започео своје радове о
словослагачима, дактилографима, копистима, возачима трамваја.590 Чини се
да је „објективна метода“ коришћена у тој лабораторији најбоља гаранција
да се можемо надати позитивним резултатима.

После рата, професионална селекција се упражњава у свим земљама. Чак
и за време рата развијене су многе методе: на пример, италијанска метода
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589 Информације о првим покушајима селекције одраслих радника у Немачкој могу се наћи
у чланку објављеном у: Bulletin de la Société de protection des apprentis et des enfants employés
dan les manufactures, април-јун 1912, p. 207-308. – Види и: W. Stern, „Veranstaltungen
und Veröffentlichungen zur Psychologie der Berufseignung in Deutschland“, Zeitschr. f.
Päd. Psych., бројеви 3,4 и 11, 12, 1917. – За различите професије, види: Tramm, „Die
rationelle Ausbuildung des Fahrpersonels für Strassenbahnen auf psychotechnischer
Grundlage“, Praktische Psychologie, 1913, бројеви 1 и 2, p. 18-33; Schackwitz, Über
psychologische Berufe-Eignungsprüfungen für Verkehrsberufe, Berlin, 1920. – За авијацију и
друге професије, види библиографију у: J. Fontègne, Orientation, professionnelle,
Neuchâtel, 1921, p. 165-195. 

590 Студија о словослагачима је објављена 1910 у: Bulletin de l’Office du travail, p. 45-103.



селекције авијатичара и немачка метода селекције радиотелеграфиста и
возача аутомобила. Аустрија, Белгија, Луксембург и друге земље показале су
жељу да се крећу у истом правцу. У Инсбруку, Бечу и Прагу успешно
функционишу службе професионалног усмеравања основане још пре рата.
После рата Аустрија је организовала широку заштиту радничке омладине и
саветовалишта за професионално усмеравање која се баве децом не само у
часу кад заврше школу већ и током школовања, и то у сарадњи с
наставницима и родитељима. Нове државе Централне Европе и скандинавске
земље, упркос свом богатству у радној снази, биће заинтересоване да увећају
њену квалитативну вредност и неће оклевати да прибегну научном
професионалном усмеравању.591

§ 2. Класификација занимања. – Кад бисмо хтели да поступамо
методски, морали бисмо, пре физиолошког и психолошког прегледа деце или
одраслих, да проучимо сама занимања како бисмо утврдили: могућности
запошљавања које нуде, материјалне и моралне предности које представљају
и опште и посебне способности које изискују. Индивидуални упитници и
досијеи не могу бити сачињени ако се пре тога не сачине монографије
занимања. Потребно је направити и класификацију занимања према
способностима које свако од њих захтева. У пракси су та два задатка спојена
и тешко је поверовати да је могуће сачинити јединствену класификацију
занимања коју би прихватили сви стручњаци или монографије које би
одговарале неком општеприхваћеном плану.

Нека занимања су већ проучена и већ смо поменули неке од постојећих
монографија. Физиолози и психолози су углавном поступали спорадично и
нису тражили везе између више занимања. Посебно у Америци, једно
занимање је проучавано независно од других, у складу с потребама тржишта
рада. Током рата психолози попут Фермана, Јеркиса и Отиса сачинили су
карактеристичне тестове који омогућују да борци добију онај војни чин који
одговара њиховим менталним способностима.592... Можемо се надати да ће
ускоро бити сачињен инвентар психолошки истражених занимања. Тај
резултат би већ био остварен да су се психолози сложили око методе.
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591 За Аустрију и друге поменуте земље, види рад г. Жилијена Фонтења, први оглед о том
питању у целини објављен на француском: J. Fontègne, L’orientation professionnelle et la
détermination des aptitudes, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 1921. – Господин Лаи,
који то питање проучава на научнији начин, објавиће 1923. зборник о новим методама
одређивања способности.

592 Cf. J. M. Lahy, „La psychol. expérim., base de l’orientation professionnelle“, Bulletin médical,
24. и 27. мај, p. 439.



За класификацију занимања се могу користити две различите методе.
Прва, дедуктивна, која је у овом тренутку најраширенија, групише занимања
око једног принципа, док друга, индуктивна, која је, чини се, научнија, најпре
анализира разне професије и затим из анализираних чињеница извлачи
принцип класификације.

Дедуктивну методу користили су, између осталих, професор Ембер, г.
Пти Пјер, професор Оствалд, Фон Мадеј, Пјорковски и Липман. Они су
формулисали више принципа класификације. Најзанимљивије су класифи -
кације Пјорковског и Липмана. Пјорковски прави разлику међу занимањима
на основу степена интелигенције и броја и квалитета посебних особина које
свако од њих изискује. Његова класификација је врло добро смишљена;
врлине су јој то што је једноставна, што може да обухвати готово сва
занимања и што одговара економској стварности. – Липман предлаже да се
води рачуна о три елемента: независности у обављању рада; врсти
активности која се обавља на материји (сазнање – научници; мењање –
техничари, педагози; стварање симболичке представе – уметници); природи
материје (људи, ствари, идеје).

Г. Ж. М. Лаи користи индуктивну методу: започиње анализом различитих
радова и предвиђа психолошку синтезу одређеног рада и научну методу
професионалног усмеравања. У анализи радова користи сва постигнућа
психотехнике, као и статистичке и друштвене чињенице. Његова техника
садржи четири узастопна елемента: 1. директно испитивање целог процеса
рада посматрањем најбољих радника; 2. експериментално проучавање
покрета графичком, циклографском и филмском методом у лабораторији; 3.
коришћење одговарајућих тестова за контролу претходних информација и
поређење добрих и лоших радника; 4. испитивање спољашњих услова рада
(хигијена просторија, хигијена рада, стање тржишта рада, друштвено и
морално стање професије и појединца који се усмерава). У својој
лабораторији Клиничког азила, где смо били на стажу, и у канцеларији за
професионално усмеравање у Улици Лесет, г. Лаи и његови сарадници
примењују те методе на великом броју деце, возача трамваја, шофера,
дактилографа итд.

Пожељно је – г. Лаи је први изразио ту жељу иако је веома привржен
методи коју упражњава – да „истраживања која се данас воде у свим земљама
како би се открили узроци професионалне супериорности елитних радника,
теже истом циљу и да се њихови резултати упоређују“. Управо то почиње да
се спроводи на међународним конгресима психотехнике (у Милану,
Барселони, итд.).
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§ 3. Увођење индивидуалних психограма. – Методе које се користе за
усмеравање деце бескрајно су различите, како по узрасту у ком треба
започети професионално усмеравање, тако и по изабраном правцу.
Американци и Немци започели су испитивањем деце после изласка из школе.
Тек касније су ушли у саму школу, без сумње зато да би искористили
искуство учитеља. Испитивање детета, посебно његових психолошких и
моралних способности, било је веома тешко без добровољне сарадње
наставника. Професионални саветници су долазили да испитају будуће
раднике током последњих дана школске године. Тај период успостављања
контакта најпре је трајао један сат, затим два, а највише четири. У последњих
неколико година наставља се експериментисање и испитивање се обнавља
током три месеца, шест месеци, па и годину дана. Деца се упознају са свим
предметима који су важни за њихову будућу професију, организују се
конференције уз сагласност учитеља и родитеља, деле се брошуре и
приручници како би се ови други упознали с хигијенским условима,
могућношћу зараде у сваком послу, итд. Биро, завод или саветовалиште за
професионално усмеравање, који у ту сврху упућују своје посебне
представнике, траже да ученици, или учитељ, или пак сам саветник попуне
упитнике. Занимање детета се бира уз сагласност свих, а заснива се на жељи
детета, на његовој вољи и његовим способностима. На крају се служба
усмеравања бави његовим запошљавањем. 

Пре почетка утврђивања способности, г. Лаи захтева да му се предоче
следећи досијеи: 1. један којим се утврђује стање тржишта радне снаге за
свако занимање у региону у којем дете треба да прави каријеру и указује на
предности које нуди свако од тих занимања; 2. индивидуални досије детета
или картон у којем су наведене медицинске контраиндикације и који му
омогућује да a priori искључи сва занимања опасна по здравље детета; 3.
школски досије који омогућује да се прати напредак детета, стање његових
знања и степен опште културе; 4. упитник или методски вођен разговор о
склоности детета за ову или ону каријеру. Чим се саберу ти подаци, прави се
психолошки досије и психограм детета.593

1. Да би се упознале физичке способности детета, приступа се
троструком прегледу: физиолошком, антропометријском и медицинском.
Физиолошким прегледом се утврђује ком типу дете припада: дигестивном,
мускуларном, респираторном или нервном; сваки тип подразумева особине
које изискују ово или оно занимање или чак посебан радни поступак.
Антропометријским прегледом се прецизирају облик, дужина и снага удова
детета – подаци који су крајње важни за нека занимања као што су
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593 Cf. J. M. Lahy, art. cit., p. 440.



дактилографија, телеграфија, прецизно подешавање итд. Медицинским
прегледом, јединим који је спровођен и раније, добијају се појединости о
грађи и функционисању органа, о недостацима чула (вида, слуха, мириса)
који могу бити сметња за обављање неких занимања.594

2. Много је теже одредити психичке способности. Професионално
усмеравање се у томе ослања на експерименталну психологију и зато
привлачи многе приговоре, па чак и подсмехе. Али упркос данашњим
несигурностима, психологија позива учвршћује своје позиције и постепено
напредује, можда зато што користи не само нужно ограничене резултате
лабораторијских експеримената већ и велико искуство људи на раду,
техничара и радника.595

Психологија позива користи више метода експериментисања:
интроспекцију и неекспериментално и експериментално посматрање. Друга
категорија обухвата документарна истраживања, тестове, анкете, упитнике,
прегледе, итд. Пошто професионални саветници углавном имају мало
времена, они трагају за начином стицања информација који брзо производи
реакције и омогућује да се испитани појединци брзо класификују. Зато
испитивачи на крају школовања користе само два средства: директан разговор
с дететом и тестове. Често се та два средства, која су и сама недовољна,
своде на једно једино: упитник који треба да попуни ученик или чак његови
родитељи. – Већ присним разговором између саветника за избор занимања и
ученика могу се добити многа обаваштења. Господин Фонтењ, који је
користио ту методу на Институту Ж.-Ж. Русо у Женеви и у Француској,
потврђује да је разговор од три четврт сата увелико довољан да се сазнају све
појединости које предвиђа упитник. Ми сматрамо да је то мало. Помоћ
учитеља је неопходна ако школски досије није попуњаван бар годину дана. –
Много већи значај се приписује тестовима. Вођени брзо и често наизглед
без реда и доследности, тестови испитују дететову пажњу, уобразиљу,
памћење, мануелну вештину и посебно брзину његових реакција. Детету се
показују речи, слова и бројеви комбиновани на разне начине; оно треба да их
упамти или објасни. На тај начин мере се пре свега његова способност
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594 Види класификацију професија професора Трика према њиховим визуелним захтевима
(додатак 9 у књизи г. Фонтења, страна 256) и водич за ученике који завршавају основну
школу у Цириху (ibid., p. 56-57).

595 Види посебно: H. L. Hollingworth, Vocational Psychology (проблеми и методе), D. Appleton,
New York, 1918; – Henry C. Link, Employment Psychology, Macmillan, New York, 1920. Види
и:  F. Mauvezin, Rose des métiers. Traité d’or. prof, Edit. littér. et polit., Paris, 1922 (не нарочито
критична збирка докумената); W. Stern, O Weigmann, Methodensammlung zur Intelligenz-
prüfung, Leipzig, 1922. 



памћења и пажње. Неки аутори предлажу коришћење мање научних метода
или чак окултних наука за одређивање способности субјекта. Прибегавање
интуицији препоручује се као пречица којом се надокнађује недостатак
времена. Одбијамо да у томе видимо средство поузданог сазнања. Кад је реч
о психологији интелигенције, не може се просуђивати на брзину а да се не
начине погубне грешке.596

3. Ни моралне способности се не могу открити на брзину, као ни
упитником који попуњава сам ученик. Можемо ли озбиљно поставити детету
питања попут оних која садрже упитник Коморе за занимања Жиронде597 и
неке америчке установе? Човеков карактер се формира прилично касно и
треба га посматрати у најразличитијим околностима да би се открила његова
права природа. Само родитељи и учитељи могу да дају неке појединости о
томе. Професионални саветник не може да попуни ту рубрику ако учеников
досије није допуњаван током више година.

Посматрање детета у школи може почети тек око четрнаесте године. У
том узрасту се може обавити површна општа селекција, док ће се нека
подробнија разликовања оставити за касније. Али како развој није исти код
све деце, има смисла поделити их, од дванаесте или тринаесте године, у две
категорије од којих свака прати посебан курс. Таква организација је уведена
у Манхајму (у Немачкој), у Елону и другде (у Енглеској), у више
северноамеричких држава, итд.598 Да би се исправиле увек могуће грешке
класификације, предузимају се честа допуњавања, сваких шест месеци у
школама Стокхолма, крајем сваког тромесечја у Шкотској и у неколико
немачких градова (Шарлотенбург, Берлин, Лајпциг, Хамбург, Гетинген).
Истом идејом су надахнути практични испити у Немачкој, Аустрији и Белгији
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596 О тестовима, поред наведених дела, види: B. Ruml, „The Extension of Selective Test to
Industry“, Annals of the Amer. Acad. of Polit. and Soc. Sciences, јануар 1919, p. 38-46.

597 „Да ли сте обично искрени?“ – „Да ли разликујете нијансе боја?“ – наведено у: J.
Fontègne, op. cit., p. 145. – То исто запажање односи се на списак „особина“ које
захтевају неки амерички психолози од трговачких путника, продаваца, итд.  – Cf. Ch.
Cestre, Production industrielle, p. 193, 194. – Види и: Bulletin de la Chambre de métiers de la
Gironde, јул 1920.

598 Америчка литература о овом аспекту тог питања непрестано се увећава од 1910.
Наводимо неколико важних дела која су се појавила у последњих десет година:  Carol
S. Page, Vocational Education, Washington, 1912; – Vocational Guidance, Washington, од
1914. надаље (званично издање министарства просвете); – Mayer  Bloomfield, Readings
in vocational guidance, Ginn, Boston, 1915; Youth, School and Vocation, H. Mifflin, Boston,
1915; – Emily Robinson, Vocational Education (комплетна историја и библиографија до
1917), H. W. Wilson, New York, 1918; – David Spence Hill, Introduction to vocational
education, Macmillan, New York, 1920.
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који имају за циљ селекцију надарене деце. Та деца се одабирају помоћу
једног експерименталног испита који износи на видело особине њихове
пажње и концентрације, памћења, комбинације интуиције и интелекта,
расуђивања и посматрања. Она се припремају за средње образовање или за
средње и више техничке школе. Рекло би се да су резултати те праксе
одлични.599

§ 4. Оснивање института за професионално усмеравање. – Школа
може бити корисна помоћ у питањима професионалне селекције само ако је
подржавају, просвећују и користе централни органи неког неспорног
ауторитета. До данас професионално усмеравање ни у једној земљи није било
предмет националне организације. Регионалне или покрајинске службе су
или изоловане или раде при универзитету или некој високој школи. Развој
изолованих установа или повећање трошкова повлаче нужност потпуније
централизације у националним, па и међународним оквирима. Женевски
Међународни биро рада, који још није активно приступио том питању, без
сумње ће имати улогу посредника између разних сличних установа у целом
свету.600

Улога института (бироа или саветовалишта) за професионално
усмеравање је четворострука: 1. посредовање између родитеља и школе, деце

599 О Немачкој, види: op. cit., p. 212-215;  Dannenberg, „Auslese und Berufsberatung der
künstlerisch Begabten“, Die praktische Psychologie, 1920, no 5, p. 150-159.; Ruttmann,
Berufswahl, Begabung und Arbeitsleistung, p. 73-85;  R. Peter, W. Stern, Die Auslese befähigter
Volksschüler in Hamburg, Leipzig, 2. ed., 1922. – У Аустрији је упис у средње школе
регулисан уредбом државног подсекретара за просвету од 14. маја 1919. – О белгијском
закону види чланак о раду социјалистичког министра Жила Детреа: Julien Luchaire, у
Grande Revue, 1. фебруар 1922. – Пројекат закона Рамеј-Лавал настоји да спроведе
сличне реформе у француским школама: cf. Le Temps, 15, 23. и 27. октобар 1920.  – О
разним системима брзог напредовања обдаренијих ученика види: Herbert Woodrow,
Brightness and Dullness in Children, Lippincott, Philadephia, 1920; W. H. Holms, School
Organisation and the Individual, Davis, Worcester, 1921.

600 Неке претходне институције експериментисале су с професионалним усмеравањем
младих. – У Швајцарској, Институт Жан-Жак Русо, у Женеви, Институт за психологију у
Цириху, Пестолоционум у Берну; – у Белгији: Факултет педологије у Бриселу, Институт
Солвеј, Раднички универзитет у Шарлроау,  Педотехничко друштво; – у Француској,
Друштво Алфред Бине, Институт за педагогију и Лабораторија експерименталне
психологије при Високој школи у Паризу; више професионалних комора и канцеларија
за професионалну оријентацију у Стразбуру; – у Немачкој, берлински Институт за
психологију рада; Институт за истраживања професионалног живота, придодат Високој
школи у Манхајму, Висока техничка школа у Шарлотенбургу, обласни институти у
Лајпцигу, Халеу (основан 1920), итд.; – у Аустрији, лабораторије за психологију на
универзитетима у Бечу, Инзбруку, итд.; – У Сједињеним Државама сваки универзитет
има службу за професионално усмеравање. Велика бостонска Канцеларија за
професионалну орјентацију заслужује да буде посебно поменута.  
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и индустријалаца; 2. оснивање лабораторија за анализе професионалног рада
и спровођење тестова; 3. обезбеђивање инструмената испитивања и
обавештавања (упутства, упитници, плакати, итд.) за школе, радничке
организације и родитеље; 4. образовање професионалних саветника,
организовање посебних курсева за упознавање школских наставника с
методама посматрања и истраживања. Та установа не може да изађе из прве
фазе (селекција одраслих радника и шегрта) ако је усмеравање поверено
професионалним коморама и ако се не прибегава научним лабораторијама.
Али психо-физиолошка наука само је део целине, као што су то и статистика
тржишта рада и расподела радне снаге. Потребна је једна целовита
организација која може да се примени, у исти мах, и на факултетима и у
синдикатима послодаваца и радника. Ни образовање саветника, ни редовне
анкете у школама, ни пропаганда у јавном мњењу не могу дати успешне
резултате ако не постоји моћан орган чији се ауторитет протеже и на школу
и на индустријски свет. Сами, аутономни институти не могу објединити
специјалисте ради двоструког проучавања детета и професија, нити могу
поседовати неопходне апарате и инструменте за тестове и све врсте
експеримената. Међутим, чини се да је посао координације веома тежак, ако
не и немогућ, због неслоге међу специјалистима око методе селекције и
професионалног усмеравања. Он ће моћи да се обави тек кад се створе
довољно моћна острвца и кад превагне једна метода.

4. Економско образовање и општа култура

§ 1. Значај овог питања. – Професионална настава у ужем смислу
задржава се у оквирима захтева одређеног занимања. Она одгаја радника за
његову професију и помоћу ње. Добро замишљена, она је заснована на
прилично општем основном образовању и настоји да ангажује све
способности детета како би им омогућила да се потпуно искажу. Али, силом
прилика, она постаје све специјализованија и све мање интелектуална.
Стручна школа се претвара у погон или му се све више приближава зато што
усмерава целокупну пажњу младог мозга на техничку страну датог занимања.
Чак и са чисто економског становишта, док се бави својим занимањем,
ученик не учи готово ништа с обзиром на ограничени оквир у ком мора да се
креће.

Данас индустрија захтева не само обучене већ и интелигентне,
обавештене и оштроумне раднике. Карактеристична особина еволуције
стручног школовања је то што се та замисао развија у Сједињеним Државама,
дакле управо у Тејлоровој земљи и у условима претеране механизације.
Скренимо пажњу и на један упоредни покрет у земљи Русоа и Прудона, где



се традиционално велича општа култура. Зар није Прудон рекао да „човека
треба довести, водећи га за главу и руку, до филозофије рада“? Упркос свим
недовољностима стручне и опште наставе у Француској, интелектуалне
особине нације допринеле су одржавању радничког света на прилично
високом нивоу. У томе, без сумње, треба тражити разлог за чињеницу да се
његовом систематском образовању не посвећује велика пажња.

У Сједињеним Државама недостатак опште културе у великом делу друштва
показао се преко својих последица по производњу, па је проблем образовања
стављан на дневни ред са свих страна. Као реалисти, Американци су брзо
схватили предности које из тога може извући индустријска производња.
Вашингтонски Просветни биро упутио је 1921. године упитнике шефовима
фабрика и синдиката како би дошао до информација о утицају школовања на
обављање индустријског занимања. Одговори су врло охрабрујући. Сами шефови
фабрика углавном констатују да школовани радници раде боље. Г. Џулс
Стивенсон, конструктор машина у Њујорку, иде чак дотле да каже:
„Интелектуална култура не повећава само професионалну вештину већ развија и
добра осећања; побољшава друштвени положај оних који је поседују и повећава
привлачност домаћег ентеријера. Такав радник се више посвећује својој жени и
деци; станује у чистијој и пространијој кући; више цени вредност времена и
разборитији је у трошењу.“601

Чини се, међутим, да су амерички истраживачи имали у виду искључиво
елементарну наставу коју пружају основне школе и допунски течајеви. Међутим,
наше доба захтева већи и постојанији напор. Потребно је да минимална настава
буде допуњавана не само прилично широком стручном наставом већ и општијом
и дубљом културом током целе адолесценције радника, па и даље. Како се
свакодневном задатку придружују и грађанске и друштвене обавезе, радник мора
бити опремљен новим економским, политичким и филозофским сазнањима. 

Овде не можемо говорити о свим приватним и јавним установама које имају
за циљ да радницима дају економско образовање и развију њихову општу културу.
Оне су веома бројне и разноврсне. Можемо покушати да их сврстамо у три групе:
1. економско образовање у склопу фабрике; 2. друштвено и научно образовање у
радничким организацијама, народни универзитети; 3. индивидуална, уметничка
и морална култура у библиотекама, музејима, кружоцима, свечаностима, итд. Било
би тешко набројати, а поготово описати све организације – радничке,
послодавачке, јавне – које себи постављају један или више тих циљева. Поменимо
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601 Г. Самјуел Томас, директор једног великог предузећа за екстракцију и производњу
гвожђа у Зејнзвилу (у Охају), жали се на неписмене раднике: „Они раде лоше, и раде
мање.“ Он процењује да са школованим радницима може да се уштеди 10% времена и
радне снаге. Г. Харис, вунар из Бојлстона, каже да су „школовани радници мање склони
да доколиче и троше време на свађе“, итд. Cf. Gilles Normand, La conscience
professionnelle, France Active, Paris, 1922.



укратко тежњу за оним што би се могло назвати пети круг школовања (стручно
образовање је четврти) и улогу коју у томе играју све заинтересоване стране.

§ 2. Економско образовање у фабрици. – О затупљујућем дејству
једноличних покрета које радницима намеће модерна стандардизација све је
речено. Али не заборавимо да та дисциплина, наизглед потпуно спољашња,
заправо претпоставља велику пажњу и вољу за коју претходне генерације
радника нису биле способне. Поред тога, данашњи индустријски рад много
мање захтева специјалну способност за одређено занимање, а више опште
суштинске способности. По томе, као и по много чему другом, нове методе
у индустрији су супериорне у односу на праксе занатства упркос
варварствима за која је одговоран капиталистички систем.

Поставља се једно кључно питање: да ли је индустрија која запошљава
људе кадре да напредују у стању да школује те људе сопственим средствима?
У којој мери се њихово школовање може поверити индустрији? Мимо
шегртовања, модерна фабрика даје многе гаранције: индустријски рад може
у прилично великој мери да изгради човека, али само ако човек ужива
благодети свих претходно описаних институција благостања, од награђивања
до организације и демократизације рада. Ако је испуњен тај услов (логичан,
као што ће се видети у последњем поглављу овог рада), фабрика може да буде
образовна установа на исти начин као што је то школа.

Овде треба разликовати два елемента производње: 1. ефективни рад
радника; 2. администрацију и управљање предузећем. И једно и друго имају
прворазредни образовни утицај. Јасно је да процес рада и процес управљања
морају бити схваћени у свом реалном облику, то јест као сарадња техничара
и одговорних шефова. Радник може да стекне теоријска и практична знања о
методама производње и управљања само под условом да га добронамерно
воде непосредни или виши шефови. Зато је потребно да ови други верују у
корисност својих поука и у своју способност да схвате необичне стране свог
занимања у ужем смислу и да подучавање радника не сматрају „мање важним
од других циљева којима може служити производња материјалног
богатства“.602

а) Образовна улога рада. – У поређењу са уметничким, научним или
књижевним активностима, индустријски рад се недвосмислено појављује као
мање вредан. Колико год да је савршено направљен, индустријски предмет
не може изазвати онакво дивљење какво могу побудити нека слика или песма.
А кад је реч о неквалификованом раднику, сматра се да је његов рад заправо
низ једноставних покрета који се непрестано понављају и не захтевају
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602 Cf. A. Marshall, Principles of political economy, t. VI, ch VI, § 5.



никакав интелектуални напор. Чак и оног који је задужен да надгледа једну
или више машина данас сврставају међу неквалификоване раднике, док су га
у време почетака велике индустрије убрајали међу специјалисте. Зар то није
предмет за размишљање и зар та промена индустријских вредности није
лекција из скромности за данашње техничаре и специјалисте? Мада
механички изуми мењају улогу људи, са друштвеног и моралног становишта
њихов рад је и даље једнако неопходан и једнако племенит. Циљ је да задатак
буде лак, а не мукотрпан!

Све мислеће и делатне снаге производње треба да теже не постављању
препрека између мануелног и духовног рада, радника и надзорника,
рачуновође и директора, већ олакшавању задатака сваког од њих. Процес
претварања сировина у индустријски произведен предмет не тече одозго
надоле, већ слева надесно. Односи међу људима треба да буду чисто
функционални; не хијерархијски већ прогресивни, од надлежности до
надлежности. Процес производње би морао да одређује смисао дисциплине.
Индивидуална способност сваког актера требало би да буде једино мерило
за расподелу улога у великој драми преображавања материје. А систематска
расподела задатака нигде није тако јасна као у индустријском погону. Од
бироа за истраживање до бироа за проверу, све се креће као по лоју, без
прекида и трзаја. У том смислу, погон је свет у малом, модел целокупног
друштвеног живота, једноставнији, али и боље уређен од њега.603

Зар тиме није поткрепљен став да је тако замишљен погон једнако поучан
као школа? Та идеја је налазила поклонике не само међу послодавцима старог
система већ и међу самим радницима. Упркос свим врлинама школске
наставе, жива фабричка пракса има неке предности: подстиче сазревање духа
и спретност руке. То је још пре тридесет година рекао један паметни
Американац: „Ниједна вежба, било да се обавља у погону или у учионици,
нема практичну вредност ако не делује на дух ученика и не произведе
интелектуални резултат.“604 Из тога следи да рад у погону мора непрестано
да буде праћен и поткрепљиван професионалном теоријском наставом. И
обрнуто, знања стечена у учионици постају плодоносна тек кад се употпуне
редовном праксом у погону.
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603 Види сугестивну студију: G. Kerschensteiner, Productive Arbeit und ihre Erziehungswert,
Leipzig, 1920.

604 Из студије: C. M. Woodward, Manual Training, неведено у Rapport de l’Exposit. Univers. de
Chicago, en 1893, Comité 33, Education et enseignement, Imprim. nationale, 1894, p. 24. –
„Мишићна снага“, каже се даље, „не гаји жито, не повлачи линију, не црта предмет, не
кроти покрет. Вредност сваког чина зависи од свести и воље којој помаже расуђивање.“ 



Јасно је да млади радник не може лако да схвати, на основу личног
посматрања, нужну везу између улога разних чинилаца производње. Пре него што
допре до идеје о сарадњи и функционалним односима, уочиће, наравно,
потчињавање, тиранију и антагонизам између појединаца који учествују у
производњи у различитим улогама. Само инжењер, посебно друштвени инжењер,
може помоћи у сазревању нових мисли и осећања. Његова улога није само
подстицање радника да производи и штеди сировине, олакшавање организације
касе за помоћ и указивање на опасности од развратног живота, алкохолизма и
других порока. Он радницима мора да наметне свој паметни и скромни ауторитет
како би их подсетио на њихову друштвену улогу произвођача, грађана и људи.
Ако су на прави начин изречене, одмерене и тачне, примедбе шефа могу бити
трајна лекција из лојалности и солидарности.

Поред непосредних односа између радника и инжењера, свакодневни
разговори и посебна предавања су добре прилике да се особљу које ради за
надницу предоче не само елементарна сазнања о економији у индустрији већ
и задовољства друкчије врсте, она поучна и рекреативна. 

Слике и цртежи могу бити сјајне илустрације и подсетници у сложеним
објашњењима. Истина је да радници не воле дуга предавања, али радо
прихватају наставу о хигијенским и друштвеним темама ако је она проткана
разним занимљивостима. Пустошења алкохолизма, туберкулозе, венеричних
болести могу бити изложена на занимљив и поучан начин. Довољно је да
предавач познаје прави приступ. Зато инжењери морају бити припремљени
за улогу наставника и васпитача.605 Предавач може заокупити пажњу ако
говори јасно и ако је непристрасан. Предавање мора бити употпуњено
статистичким подацима о богатству нације и човечанства, о могућностима
будуће експлоатације природних богатстава, о тржишту рада, трошковима
производње, итд. Ако се озбиљно уређују и пишу, фабрички листови ће
подржати предавања и тако постати прави економски приручници. Пожељно
је да ти листови буду илустровани, занимљиви и забавни. Да би њихов утицај
био заиста поучан, потребно је из њих искључити дух послодаваца. 

У Америци свака велика фабрика има своје гласило које је истовремено
спортски лист, збирка анегдота и инструмент техничке наставе.606 И Немци
придају велики значај обуци радника и не могу се пожалити на резултате.
„Данас у Немачкој свуда преовладава обавештен радник, упознат с правилима
професионалног живота, члан синдиката, свестан сопствених права,
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605 Господин Морис Белом је написао две лепе књиге о методама тих припрема: Maurice
Bellom, L’enseignement économique et social dans les écoles techniques à l’etranger et en France,
Larose et Tenin, Paris, 1908; La mission sociale des élèves des écoles techniques à l’étranger et
en France, Larose et Tenin, Paris, 1908.

606 Cf. Ch. Cestre, Production industrielle, p. 124, 144; – Dr R. Sand, op. cit., t. II, p. 105-110.



дужности и интереса, заштићен од израбљивања и професионалних ризика
промишљеним и делотворним системом осигурања; радник који ужива
релативно висок стандард, добро је награђен, а заузврат ради интензивно и
брзо, и обезбеђује висок принос.“607

б) Администрација и управљање предузећем. – Економско образовање
радника остало би чисто теоријско кад особље понекад не би било позвано
да активно учествује у управљању и одговорностима. Удео у добити,
деоничарство, раднички представници, фабрички савети – све су то начини
да неки радници изблиза доживе сложену стварност унутрашње организације
предузећа и осете бреме поверења које су им указали њихови другови. Ако
је жеља за сарадњом искрена на обе стране, ако управа заиста даје радничким
представницима прилику да упознају стварно стање неког пословног
подухвата и схвате његово функционисање, изнутра и споља, нема сумње да
ће разни облици радничке контроле бити одлично средство за економско
образовање радника. Као што смо рекли, учешће радника у комерцијалном и
финансијском управљању предузећима не изгледа нам оствариво у данашњем
режиму индустријске производње. Да би се радницима дала стварна контрола
над управљањем одређеном индустријом, потребно је да та индустрија буде
национализована. Без те мере, присуство радника у управним телима, чак и
ако постоји радничко деоничарство, обичан је привид. Радници су, уосталом,
тога свесни и придају већи значај синдикалној контроли услова рада,
запошљавања и отпуштања, с једне стране, и национализацији великих
индустрија и служби, с друге. Остаје питање у којој мери су они способни да
врше такву контролу и колико је она корисна с педагошког становишта.

Чини се да је само у Америци радничка контрола дала прилично добре
резултате. Она се тамо, међутим, уопште не примењује на унутрашње
управљање предузећем; одвија се у границама које смо горе описали и које
су у постојећем поретку једино могуће. Али чак и у том уском оквиру,
активност радника може бити успешна само ако њихови представници имају
основне појмове о вођењу послова и осећање одговорности које морају имати
управљачи. Стручна настава и предавања инжењера нису могли сами по себи
да обезбеде таква знања и развију осећање одговорности. Треба удовољити
нагонској жељи особља за правом контроле у управљању фабриком макар из
тога произашли извесни неизбежни проблеми. Тек у додиру с неким
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607 „Наша радничка класа“, пише Нојман, „чини у целини једно друштво; оно можда није
ни наjљупкије ни најзабавније које се може замислити, али представља најефикаснији,
најпрецизнији, најчвршћи људски механизам.“ Наведено у: H. Lichtenberger, Paul Petit,
L’impérialisme économique allemond, Paris, 1918.



свакодневним тешкоћама – које чешће долазе од њихових другова него од
послодаваца – раднички представници уче, а сами радници постају свесни
препрека које треба савладати и опасности које треба избећи. Ако су
добронамерни, послодавци не треба да страхују од тог искуства, у почетку
скупог, али на крају врло исплативог. С друге стране, радници ће моћи да
схвате праву улогу својих шефова и да одмере сопствене способности у
светлости слободно вођених провера. Ако се покажу способни и вољни да се
упознају с појединостима управљања, тај корак ће бити спроведен постепено
и опрезно. Г. Сестр нам каже да неке америчке компаније редовно оба -
вештавају своје особље о флуктуацијама које утичу на трошкове производње:
о паду и расту цена сировина, повећању или смањењу потражње, освајању
неког тржишта, итд. 

Кад је о томе реч, све зависи од степена луцидности послодаваца и
интелектуалне и моралне вредности особља. И с једне и с друге стране,
економско образовање треба да припреми духове за више задатке. Али чак и
овлашно упознавање с тим задацима може да подстакне радозналост и пажњу
заинтересованих страна. Једна не може успети без друге. С обзиром на
напредак политичке демократије и опште стање духа, склони смо закључку
да радник мора доћи на то место како би се непосредно упознао с
функционисањем механизма индустрије. Не може се очекивати од човека да
управља чамцем ако не познаје речне струје. Јасно је да елементарна, али
озбиљна економска обука мора да претходи сарадњи радника у управљању
индустријом, као и да је прати.

§ 3. Образовање изван фабрике. – Међу безбројним установама које се
баве образовањем радника, неке су намењене свим грађанима а друге посебно
мануелним радницима. У теорији, све школе, универзитети, библиотеке, као
и музеји, позоришта, итд. доступни су члановима свих друштвених слојева.
Али у пракси радници од њих немају користи, било зато што за њих не знају
или зато што им недостају средства да им приступе: време, физичка и духовна
спремност, новац, превоз, итд. Потребан је низ мера којима би се радницима
олакшао приступ богатствима нације. Поред тога, пошто су радници грађани
који имају посебну улогу у производњи, они су створили, или је друштво за
њих створило, посебне установе које се обраћају пре свега радничкој класи
у целини или пак радницима у једној грани индустрије. Овде ћемо укратко
описати разне могућности за учење изван фабрике које раднику стоје на
располагању.
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а) Коришћење јавних установа. – Како би омогућила раднику да ужива
у свим богатствима савремене цивилизације, демократија је спровела неке
административне, па чак и верске реформе. На пример, обавезан ручак код
куће све чешће бива замењен седмичним одмором: уместо да се увек одмара
у недељу, радник свој слободан дан може да користи било кад током седмице.
Тако ће му бити на располагању све продавнице, музеји и библиотеке. То није
све. Недељни одмор би се могао заменити седмичним у свим врстама
активности, чиме би се сваком појединцу омогућило да користи све установе.
Осим у Енглеској, где се недељом производња готово сасвим прекида, живот
се тог дана зауставља само у малом делу друштвеног организма, што нема
толико везе с друштвеним или економским потребама колико с навикама и
традицијом.

У истом циљу универзитети организују јавне курсеве који се одвијају
претежно увече. Тај вид наставе је врло развијен у скандинавским земљама,
где је њим обухваћено и сеоско становништво. Наставници се труде да буду
јасни како би сви могли да их прате. Оно о чему говоре у свом излагању
илустровано је филмским материјалом. Смањен број радних сати омогућио
би радницима да прате један или више универзитетских курсева ако би им
се стално скретала пажња не области које су предмет наставе.

Филм је наставно средство од ког с разлогом много очекујемо. Радници
га воле више него курсеве, па чак и више него позориште. Потребно је само
отклонити мане данашње филмске продукције, створити посебне филмове
чији је карактер недвосмислено едукативан за гледаоце уопште, а посебно за
раднике. Поред филмова са забавним садржајима, који већ постоје,
кинематографија би могла да понуди и вредне економске поуке које би биле
посебно занимљиве становништву из радничких четврти: табела надница и
цена у разним земљама и делатностима; призори рада, производни поступци
којима се добија роба широке потрошње (шећер, брашно, дуван, хлеб), нове
методе обраде гвожђа и изливања одливака; приватни живот радника; лечење
неких болести, модерна организација болница итд., итд. Радничке
организације и наставна тела могли би да изаберу своје представнике који ће
присуствовати филмској пројекцији и вербално коментарисати слике које се
појављују на платну. Жива реч би се на тај начин успешно придружила
филмским сликама.

Колективни дух се још боље развија на отвореном простору. Сви велики
реформатори су знали да народне светковине могу изврсно обављати едукативну
улогу. Знамо да су Огист Конт и Фурије веома ценили празнике рада, који су
„симболични и обнављају снаге сваког човека за извршавање свакодневних



задатака“. Конт је замишљао динамичне празнике: слављење преласка из
номадског у седелачки, ратарски начин живота; подсећање на оснивање касти,
празници патрицијата и пролетаријата; свечано обележавање великих економских
изума. „Увођењем машина на крају лета, позитивно свештенство ће настојати да
спречи и ублажи низ практичних сукоба тако што ће величати главни темељ
мирољубиве активности.“608 Слабије су нам познате концепције претеча
социјализма. Међутим, Бабеф и његови завереници нису се ништа мање бавили
развијањем друштвеног духа одраслих људи него што су били заокупљени
васпитавањем интелигенције и срца омладине. Посвећивали су се с неком врстом
заноса – као, уосталом, и други револуционари – планирању разних игара и
грандиозних или узбудљивих приредби. По њиховој замисли, будућа власт мораће
да уреди прописима опште и локалне светковине као што свештенство уређује
верске обреде. „Добро саздана држава треба да укине забаву коју не дели цео
народ.“609 Руски комунисти готово у потпуности остварују те замисли
„социјалистичких пророка“. Уз учешће становништва, у Москви и Петрограду
приређују се огромне поворке којима се прослављају историјски догађаји.
Позориште и балет су међу ретким установама које су остале нетакнуте и које
уживају благонаклоност диктатуре пролетаријата. Буџет за ликовне уметности
један је од највећих буџета совјетске владе.

У западним земљама потребу радничких маса за рекреацијом све више
задовољавају велике локалне, националне па чак и међународне спортске
свечаности. Тим догађајима се даје чисто рекреативни и едукативни
карактер. Гимнастика се више не упражњава само ради здравља појединца и
на механички и једнообразан начин. Она пре треба да служи развијању нагона
за игром који постоји код све деце, а истрајава и код одраслих. Бихер је
сматрао да примитивни плесови воде порекло од радних покрета. Модерни
друштвени психолози сматрају да „рекреативне активности“ морају
апсолутно да се разликују од професионалног рада и да му буду супротне.
Управо тај друкчији карактер игара „прожима свесни процес који прати
уобичајени рад и повећава ефикасност труда“. На пример, професионални
играч бејзбола може да се одмара играјући голф, итд.610
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608 Politique positive, t. IV, p. 123; види и: t. VI, p. 54. – Cf. Ch. Fourier, Theorié de l’unité universelle,
t. IV, p. 75-84; Harmonie universelle, t. II, passim; p. 208-214. „Опера и друге разбибриге
су, у социјетарном друштву, тесно повезани с производним радом и помажу у његовом
напредовању... Игра и забава постају ослонци производне индустрије.“ Ibid., Paris, 1850,
p. 222. 

609 Cf. Ph. Buonarroti, Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf, Bruxelles, 1828, t. I, p. 250, 254.
610 Cf. G. R. Eastman, Psychology for business efficiency, Dayton (Ohio), 1916, p. 147, 149; – види

и: J. Drever, The Psychology of Industry, Methuen, London, 1921.
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Најзад, ликовна уметност у свим својим облицима позвана је да обогати
индивидуални живот сваког човека. Њена улога добија велику друштвену
вредност кад је реч о радницима који већи део свог времена посвећују
занимањима лишеним сваке лепоте. И ту су руски револуционари направили
покушаје вредне пажње. Организовали су гостовања музеја и уметничких
изложби у селима тако што су уметничка дела превозили посебним возовима.
Иако такав потез има само симболичко значење, извесно је да гледање лепих
ствари обогаћује сваки мозак новим утисцима и повлачи интензивнију
менталну активност. Развија се жеља за новим задовољствима и то ширење
потреба буди неслућене енергије за производни рад. Можемо закључити да
постоји људски интерес за подруштвљавање уметничких дела како би њихов
подстицајни утицај допро до што већег броја појединаца.611

б) Организовано образовање радника. – Слободно време радничке класе,
које ће се непрестано увећавати, не може више бити препуштено случајним
околностима. Није довољно отворити раднику врата свих јавних и приватних
установа. Он не сме да буде препуштен простим хировима своје уобразиље.
Слободно време може добро користити само човек који има висок степен
индивидуалне културе: „За незналице“, каже Фере, „слободно време је
најчешће прилика за разузданост.“ Наравно, радничка популација заслужује
у том смислу потпуно поверење. Али то не значи да не треба да организује
своје слободно време како би му дала истинску друштвену вредност и
претворила га у својеврстан еквивалент рада, како за појединца тако и за
друштво. Сати рекреације треба да буду испуњени активностима које не
доносе само одмор већ и су и корисне јер истовремено имају образовни
карактер и развијају морал.612

Прве установе за оно што бисмо могли назвати „организовани одмор“
потекле су од послодаваца. У другој половини 19. века светске изложбе из
1867, 1893. (Чикаго) и 1900. године представиле су мноштво друштава за
опуштање и забаву – филхармонијских, хорских, голубарских, стрели -
чарских, стрељачких, фудбалских, гимнастичких, ватрогасних, итд. Њих су
обично финансирали послодавци или компаније. Касније су раднички
синдикати или филантропска друштва оснивали радничке кружоке, домове,
народне куће, куће отворених врата, итд. Раднички кружоци су били отворени

611 Упореди чланак: John Quincy Adams, „Science versus art-aprreciation“, Popular science
monthly, март 1902, p. 462. – Жорес је говорио да је уметност сама по себи „племенити
комунизам“. – Раднички хор Народне светковине (Fêtes du peuple), којим диригује г.
Албер Доајен, спада у најлепша уметничка дела савремене Француске.

612 У том смислу види: J. Carrett Leigh, „Amusements“, Economic Review, јул 1920.



за жене и породице радника и окупљали су их на концертима, свечаностима,
позоришним представама. За раднике и њихове породице, лишене скупих
позоришних и концертних задовољстава, то је била велика добит.613

Француски домови и енглески и амерички клубови су центри за игре и забаву
који доприносе друштвеном и моралном васпитању и развијају солидарност
и узајамно помагање. Неки од њих организују медицинска, правна и
административна саветовалишта. Укратко, те установе доприносе доброј
примени закона о осмочасовном радном дану и омогућују рационално
коришћење слободног времена.

У истом духу раде и народни универзитети и низ других установа које
се баве поучавањем радника. Они су у Енглеској познати под називом Uni-
versity Extensions, Working Men’s Colleges или University Settlements. Студенти
великих енглеских универзитета током распуста држе курсеве за радничко
становништво индустријских градова. Треба посебно поменути раднички
колеџ који је основао Фредерик Морис 1860. године, оксфордски Ruskin-Col-
lege, Toynbee Hall, Oxford House, Street Friends Браунинг Хола, итд.614 У
Америци студенти за раднике оснивају библиотеке, универзитетске колоније,
факултетска удружења и houses, који личе на претходно поменуте енглеске
установе.615 У Немачкој је друштвена активност интелектуалаца још разви -
јенија, посебно међу католичким студентима. Курсеви за раднике постоје у
готово свим немачким градовима, као и програми наставе, помоћи,
друштвених студија и пријатељски кружоци. Током распуста студенти
обилазе индустријске градове и оснивају народне домове и клубове,
филантропске колоније и друштвене кружоке.616 Француски народни
универзитети имају славну историју, али више готово не постоје. Један од
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613 Неки од тих кружока и друштава настали су пре 1848. године. Види: Exposition Univ. de
Chicago, en 1983; Comité 37, Economie sociale, p. 105. 144-147.

614 Види о тим институцијама: Jacques Bardoux, „L’instruction économique et l’éducation
sociale de la jeunesse universitaire anglaise“, Réforme sociale, 1902, t. II, p. 794 ff; и од
истог аутора: „L’université populaire en France et en Angleterre“, Musée sociale, 1907, p.
37. – Види и: Hand, Good citizenship, Allen London, 1899. – S. E. Keeble, The Citizen of To-
Morrow, Kelly, London, 1915; – E. Hildebrandt,  Die schwedische Volkshochschule: ihre polit.
und soz. Grundlagen, Berlin, 1916; – Ferrière, Les Ecoles nouvelles, 1919; Transformons l’école,
1920 – о новим школама (New Schools) др Сесила Редија које су основане 1889. у
Аботшому; – B. F. Page, Reading for the Workers, Burn, Oats co., London, 1921. 

615 Види детаље у: Bibliography of settlements, публикацији коју Каролајн Вилијамсон
Монтгомери (Caroline Williamson Montgomery) из Чикага објављује сваке пете године.
Године 1905. било је укупно 226 универзитетских колонија.

616 О тој активности немачких, аустријских, данских, шведских и швајцарских студената,
види појединости и обимну библиографију у: Maurice Bellom,  La mission social des élèves
des écoles techniques à l’étranger et en France, Larose et Tenin, Paris, 1908, p. 31-78.  – Види



последњих, онај у предграђу Сент Антоан, затворен је 1920. године. У Сен
Денију један народни универзитет одржава своју наставу у свечаној сали
општине. У Паризу удружење „Фобур“ ради на сличан начин.617

Изгледа да народни универзитети могу оживети и пробудити спонтано
интересовање радника једино ако сами радници преузму иницијативу као што
су учиниле народне куће у Бриселу и Гану. Г. Жид предлаже да
интелектуалци оснују један универзитет и да затим, у неком тренутку, предају
управу и одговорност синдикатима или задругама. Тако би те фондације
могле постати за раднике једног града или кварта нека врста заједничке куће
у којој би „интелектуалци били само гости, а самим тим би били боље
слушани и утицајнији“. Синдикати и берзе рада су, уосталом, увидели
потребу за оснивањем посебних школа за раднике. Додуше, реч је о прилично
ограниченом наставном програму. Зато је четврта Конференција берзи рада
1910. године позвала локалне синдикате да се боре против „ништавности
општег образовања“ обезбеђујући, поред стручне наставе у ужем смислу,
„реалистичку наставу у којој се опште образовање заснива на борби за живот
и која би градила не идеалног човека са становишта литерата, већ човека-
-ствараоца који мисли и дела“. Слављење рада, достојанства струке и
солидарности били би основни принципи такве наставе; циљеви би били
изградња свести и задовољавање свих потреба произвођача.618

У Енглеској је недавно (1921) основано једно радничко удружење за
образовање радника, Workers’ Educational Association, које окупља више од
две хиљаде професионалних групација. Оно се обратило професорима и
предавачима Оксфордског универзитета, који су се одмах одазвали.619 У
Француској, Немачкој и Белгији, раднички синдикати и берзе рада организују
мање-више редовне скупове или позивају стручњаке и специјалисте да
радницима пруже информације о политичким догађајима и великим
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и: М. E. Sadler, Continuation schools in England and elsewhere, Univers. press., Manchester.
1908;  R. H. Best, C. H. Ogden, The problem of the continuation school, King London, 1914. –
Види и многобројне билтене о свим земљама Светске асоцијације за школовање
одраслих, Лондон, почев од 1921.

617 Ch. Gide, J. Bardoux, La fondation univ. de Belleville, Appel aux étudiants, Paris, 1901. – Види
и чланак: Ch. Gide у Revue d’écon. polit, 1899, p. 1033, 1035 ff; Cahiers de la quinzaine,  Paris,
1902, двa sв. посвећена народним универзитетима у Паризу и провинцији; наведену
студију г. Бардуа и књигу: Bardoux, Ouvrier anglais d’aujourd’hui, chap. II, Hachette, Paris,
1921.

618 Compte-rendu du Congrès confédéral de Toulouse, p. 403 f.
619 Види и: J. Clunie, First Principles of Working Class Education, Social Lab. Press, Glasgow, 1920.



економским и друштвеним питањима. У Паризу смо присуствовали преда -
вањима господе Рожеа Франка, Франсис Делезија, Бенжамена Кремијеа, итд.,
за чланове Опште федерације рада, да и не помињемо пропагандне скупове
на којима синдикални шефови излажу своје планове за националну и светску
обнову.

У Сједињеним Државама тај покрет је узео маха. У свим великим
градовима величанствени подухват отварања 20.000 јавних библиотека
допуњен је радничким колеџима (Workers Colleges) и синдикалним колеџима
(Trade Union Colleges). Комисија по имену United Labour Education Commis-
sion координира активности грађанског и друштвеног образовања. Друге,
типично англосаксонске установе су грађански центри, градски или
квартовски, који организују скупове и свечаности у циљу међусобног
усавршавања.620

У Риму ради једна школа друштвене културе. Поред тога, организовани
су настава за неписмене одрасле особе (имигранте, сељаке), посебни курсеви
синдикалне и друштвене културе, курсеви (католички) за организаторе и
задругаре, итд.621

Други покрет, врло карактеристичан за савремено доба, јесу Универ -
зитети рада. Ектор Дени је у њима видео „коначно избављење мануелног рада
из немилости, колико дуготрајне толико и неправедне“. Те установе једнако
траже и радници и техничари. Оне морају да буду сложени органи и да
обједине, у извесној мери, све оне улоге које су досад биле резервисане за
велики број распршених установа: лабораторија за техничко усавршавање и
научно истраживање, стручних школа и допунских течајева, изложби
занимљивих оруђа и радови; техничких и општих саветовалишта; установа
за професионално усмеравање ученика, шегрта и одраслих радника; центара
за економску и друштвену, технолошку и педагошку документацију, итд.
Универзитет рада остварује синтезу научних дисциплина и пракси и окупља
људе и чињенице са свих тачака хоризонта. А пре свега је круна стручне
наставе и стална школа за произвођаче. 

Најживљи универзитет рада је несумњиво онај у граду Шарлроа којим
заиста маестрално управља г. Омер Бис. То је можда и најпотпунији
универзитет, у смислу да обавља у пракси све суштинске функције једне
такве установе.622 У Франкфурту је основана једна академија рада. Другим
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620 О тим центрима, види: John Collier, „The Organised Laity and the Social Expert“, National
Conference of Social Work, Pittsburgh, 1917; – W. B. Gutteau, Preparing for citizenship, Boston,
1918; – L. J. Hanifan, The Community Center, Boston, 1920; – Cl. E. Rainwater, Community
Organisation, New York, 1920.

621 „Education ouvrière en Italy“, Revue internationale du travail, vol. III, nos 1, 2, pp. 218-229.
622 Потпуни опис радничког универзитета у Шарлроау види у значајном раду: O. Buyse, Les

méthodes américaines d’éducation, Dunod et Pinat, Paris, 1913, pp. 755-825.



градовима у Немачкој и у разним другим земљама упућују се захтеви да
оснују, поред свих специјализованих установа које у њима већ постоје,
факултете рада, институте за усавршавање и радничке универзитете.623 Када
се то оствари, радници ће моћи да добијају не само „образовање за бели хлеб“
већ и потпунију културу, саобразнију општем стању цивилизације. Оснивачи
енглеског удружења за образовање радника (Worker’s Educational Association
– W.E.A.) кажу да је дошао час да радник затражи своје место у образовању
које се назива либерално зато што се тиче живота а не средстава за живот, и
зато што му се тежи због његове сопствене вредности а не као начину
повећавања надница.624

5. Развој друштвене свести

§ 1. Морално образовање и производња. – Сви аутори који су покушали
да доведу у везу морал и производњу морали су да призову у помоћ
образовање, верско или световно, које развија човекову свест од најраније
младости. Нико од њих није се усудио да се ослони на човекове природне
нагоне, урођена осећања или љубав према раду. „Силе природе“, каже
Шмолер, „и проста потреба наводе нас само на краткотрајан напор; чим је
задовољио потребу, дивљак одлази да спава; он не ради за будућност, лењ
је.“625 Ми, међутим, настављамо да радимо и кад су наше непосредне потребе
задовољене, па и кад више не очекујемо никакво материјално задовољење.
Понекад наш труд нема никакве везе са околностима које нас непосредно
окружују и постаје, у извесној мери, сам себи циљ. Многим људима рад може
бити задовољство сам по себи, као игра. За такав рад, данас веома редак међу
надничарима, није потребан подстицај морала, а труд за задовољавање
органских потреба не схвата се као заслуга. Али између те две крајности
протеже се бескрајно разноврсно мноштво мотива и мање-више моралних
осећања који могу да подстакну човека на економску активност. Било би
занимљиво сазнати како се рађају морална осећања и како алтруистички
мотиви одговарају на разне подстицаје о којима смо говорили на претходним
странама. Наиме, по нашем мишљењу, моћну полугу каква је егоизам дубоко

Oптимални принос оД раДничког раДа 371

623 Господин Шарл Андлер је 1921. године  објавио у часопису Action nationale низ чланака
о институтима рада, где се о том питању говори са двоструког становишта, теоријског
и практичног. То је најпотпунија студија у Француској о тим установама. Види и чланак:
R. Picard, „Les universités du travail“, Docum. du travail, септембар 1922.

624 Извештај седам делегата са Оксфордског универзитета којима се придружило седам
чланова Удружења. Наведено у чланку:  M. R. Thamin, „Education et production“, Revue
de la semaine, 16. децембар 1921.

625 Questions fondamentales, Paris, 1902, p. 49.



је променио, током хиљада година, рад цивилизације, а посебно обичаја и
права. Питање је да ли морално образовање може да убрза ту суштинску
промену и у којој мери ће производња друштвеног богатства имати користи
од тог напретка.

Све до савременог доба морална страна економског живота готово је
искључиво препуштана религији. Тек однедавно се њом баве образовање,
грађански живот и јавно мњење. Управо захваљујући развоју световног
морала и школства слободног од свих религијских утицаја, размишљања о
економском егоизму и алтруизму нашла су се у приручницима о моралу.626 С
појавом позитивистичке и солидаристичке школе, на наставу која почиње да
се бави моралним појмовима и приватним животом почиње да се гледа из
угла општих друштвених интереса. Најзад, социјализму ће припасти велика
заслуга што је јасно потврдио друштвени карактер економске производње и
предложио идеалистичким тежњама човечанства остварење идеала
универзалне активности. Економска и интелектуална производња постају
систем друштвених дисциплина који управља сваким појединцем. Коначна
оцена свих моралних вредности није више препуштена страшном суду, већ
се одвија готово упоредо са утврђивањем висине дневних надница. Морално
образовање је стављено у исти ред с физичким и интелектуалним
усавршавањем; нимало не умањујући сопствену важност, оно је другим
гранама школовања дало нови значај и нови домет. Уместо да служе личном
богаћењу и предавању рђавим задовољствима, мануелна вештина и духовно
искуство посвећују се заједничким интересима свих људи.

С друге стране, морално образовање, досад апстрактно и недовољно
прецизно, повезује се са свим живим облицима практичне наставе и, као и
она, одсад се обраћа свим способностима тела и духа. Попримајући
недвосмислено друштвени карактер, таква настава заснива своја правила – о
породици, нацији, раду – на разлозима општег напретка и добробити. Уместо
да деци усађује традиционалне идеје, она подстиче слободан развој свих
унутрашњих снага у складу с моралном нормом коју поставља њена средина.
Уместо да детету које нема никаквих прилика за деловање говори о општим
дужностима човека, модерно морално образовање тражи примере у стварном
животу и у будућој професији самог ученика. Оно га поставља у разне
ситуације које се могу појавити у обављању неког занимања како би одатле
извукло елементе моралне активности. Стручна настава се тако преображава
у истинску друштвену и моралну школу. Историја рада, економска
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626 Наводимо, између осталих: L. Le Chevallier, P. Cuminal, Leçons de science morale, 1908; –
G. Séailles, Education ou revolution, Colin, 1904; – G. Bouglé, L’éducateur laïque, Rieder,
1921; Evolution des valeurs, Colin, 1922.



географија, контроверзе политичке економије, међусобна зависност нација и
појединаца – све те теме могу послужити чисто моралном образовању да се
слободно искаже. Уместо сувопарног излагања теоријских правила које се не
обраћа ни разуму ни срцу, наставник расправља о живој стварности. Он се
не обраћа само такмичарским нагонима, који су по природи најчешће
насилни, већ разумном духу и нагонима доброте, другарства, сарадње и
узајамног помагања. Он не препоручује само одређени начин понашања већ
предочава изврсност добровољних поступака. Појединац не трпи присилну
моћ нагона побеђених страхом, већ слуша колективну савест развијену низом
професионалних искустава. Слепа послушност принципима који нису
схваћени претвара се у слободну усвојену самодисциплину. „Зато што постаје
рационалнија“, каже Диркем, „колективна свест постаје мање императивна
и, из истог разлога, мање омета слободан развој индивидуалних разноли -
кости.“627 А управо слобода развоја сваког појединца је суштинска особина
сваког доброг образовног система.

Раскин нам је оставио заокружен програм образовања помоћу рада и за
рад. Он предвиђа општи преображај друштвене организације, али последње
тачке његовог програма могу се применити у сваком стању друштва. Пошто
је изложио задатке власти који се тичу опште организације друштва, Раскин
је овако објаснио улогу рада и образовања у животу: а) све класе нације раде
својим рукама да би обезбедиле храну за себе; б) парне машине су потиснуте
осим у неколико посебних случајева; в) све нечистоће (filth) које се могу
отклонити морају бити отклоњене на самом почетку реформе школства; г)
образовање треба да буде суштински морално (primarily moral); д) почетак
моралног образовања је претварање детета у здраво и дисциплиновано биће;
е) образовање је завршено кад се појединац навикне да обавља свој
свакодневни посао с радошћу и са осећањем испуњености. Две последње
тачке односе се на интелектуално образовање: његов задатак је
оспособљавање појединца да се диви, да се нада и да воли, као и да у религији
разликује оно што је нечовечно од оног што је човечно и истинито за сва
времена.628

Фурије је пре Раскина оцртао сличан програм образовања. Он пре свега
истиче производне навике које деца треба да стекну између друге и десете
године живота. Настава је сложена, чак и настава за малишане који тек
почињу да говоре. Она никад није једноставна: уводи дете у науку и морал
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627 De la division du travail social, p. 322.
628 John Ruskin, Fors clavigera, pismo 67, pp. 651-656; Oeuvres complètes, vol. XXVIII, George
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како би комбиновало већ стечене представе посредством урођених склоности,
а посебно „сладокуства које је урођено деци и одраслим људима“.629

Морално образовање црпи своје најбоље снаге из стварног живота и
његов рад не престаје по изласку из школе.

Образовање није циљ већ средство друштвеног живота које ће покренути
све вредности појединаца пробуђене у раној младости. Друштвеним
нагонима и колективној свести потребно је поље деловања које је пространије
од школског. Прави производни живот тек почиње; он ће се сасвим остварити
тек постепеним развојем појединца. То проширивање, истински ход ка
бесмртности, јесте стварање породице, обављање одређеног занимања,
учествовање у колективном животу и напретку човечанства.630

§ 2. Друштвена дисциплина. – Нико не може да испуни свој животни
задатак без дисциплине. Великом броју појединаца религија и данас пружа
скуп правила који представља истинску потпору и вођство за њихово
понашање и мишљење. Чак се постављало питање да ли би, без религије,
велике групе људи, па и цели народи, могли да се покоравају правилима
економског морала.631 Али утврђено је да „чак и с печатом религије“ морални
закони имају једва осредњи утицај на економски живот. Верујемо да је разлог
то што су сви морални реформатори веома мало водили рачуна о човековој
природи, о мотивима који га наводе на деловање у економском животу (као
и у свему другом) и о његовим стварним потребама. Све религије и сви
морали узели су на себе задатак да потисну унутрашње снаге човека, његове
склоности и страсти, а нису успели да човека промене набоље.

Колико год то могло изгледати парадоксално, узрок неуспеха налази се,
по нашем мишљењу, како у усмерености моралних тежњи тако и у њиховој
методи. С једне стране, оне постављају средиште човекових интересовања
у самог човека, као да појединац постоји изван своје друштвене средине. Све
религије постављају човека лицем у лице с богом, са светом; он треба да
уреди своје стање како би заслужио лично спасење: друштво и колективни
живот су ту само да би усамљеном појединцу омогућили да својим
деловањем задобије вечност. Коначни резултат је увек заборав друштвених
дужности у корист личне среће. Непрестано окренут ка самом себи или ка
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629 Cf. Le Nouveau monde; La harmonie universelle, t. II, p. 224 ff.
630 Cf. Paul Natorp, Sozial-Idealismus, neue Richtlinien sozialer Erziehung, Springer, Berlin, 1920.
631 Cf. A. Wagner, Les fondaments de l’économie politique, t. I, pp. 171-172.



богу, човек запоставља све остало.632 Зато прости људи схватају побожност
као строго придржавање верских обреда; и зато економским животом, који је
остао изван обреда, влада само материјални интерес. – У исто време верски
морали су заборављали стварне људе и обраћали су се Човеку, апстрактном,
нестварном ентитету. Они прописују општа, сувише општа, непрецизна и
неприменљива правила; не говоре ни о професионалној дужности ни о
одређеним друштвеним обавезама. Овде пре свега мислимо на религијске
принципе онакве какви се дају световним људима јер све религије, а посебно
католичанство, прописују за своје свештенике „дане“ и „сате“. У том смислу,
средњовековни манастири су изванредни примери строге дисциплине у
сваком тренутку. Верски редови су само развили ту тежњу и у томе видимо
велику снагу католичке цркве. Али та дисциплина је једва прекорачила праг
манастира и њен утицај на понашање верника у свакодневном животу био је,
у сваком случају, веома мали.

Могли бисмо рећи да религија није способна да развије прецизну
друштвену дисциплину због једног суштинског недостатка или, прецизно,
због недостатка практичне методе. Ако желимо да људи живе и делују у
складу с друштвеним интересима, потребно је, чини се, преместити средиште
њихових преокупација и променити методе морализације. Добро мора добити
одређено значење. Дужност да се буде добар мора имати одређено значење
за сваког појединца. Теоријска и практична социологија треба да формулишу
те две стране друштвене дисциплине; задатак образовања је да на њу
привикну младе људе; а општа организација друштва треба да омогући њену
целовиту примену у економском и друштвеном животу. Кад је реч о темељу,
видимо човека који је суштински усмерен ка друштвеним (породичним,
националним, људским) циљевима; кад је реч о методи, професионални рад
нам изгледа као одлична основа за морални развој. Појмови морала могли би
се непосредно расветљавати примерима из стварног живота, а дужности би
се могле одређивати према производној способности сваког појединца у
најширем смислу речи. 

1. Морални проблем не може бити решен, ни привремено ни коначно,
све док се већина људи не сагласи о неким кључним тачкама: шта је добро,
лепо, корисно, итд. С друге стране, ниједан од тих појмова не може бити
дефинисан једном за свагда. Како постићи „морално јединство“ ком теже сви
брижни духови човечанства ако заједничко људско добро није опште и не
може да се изрази једним аксиомом? По мишљењу г. Бернеа, „смисао

Oптимални принос оД раДничког раДа 375

632 Од античких времена, примећује г. Бернес, „морал је одвојен од живота“; он се квари и
постепено нас води „из друштвеног живота на праг индивидуалне душе и унутрашњег
света“. Morale sociale, Alcan, 1899, p. 46. Види и последње поглавље у: G. Belot, La
conscience française et la querre.



деловања је услов моралног јединства“.633 Али шта је смисао наше
активности, дакле шта је услов идеалног друштвеног морала? Могли бисмо
се привремено зауставити на овој формули: могућност да сваки појединац
изабере и обавља неку корисну друштвену функцију саобразну сопственим
способностима. Избор функције би одређивала наука, а јавно мњење би
прописивало, одобравало и санкционисало правила њеног обављања.

Што се тиче науке, можемо имати поверења у њен стални напредак и
можемо се ослонити на њена сазнања у професионалном и друштвеном
усмеравању појединаца. Човечанство не може да се колеба између хировитог
случаја и интелигентног труда научника; иако се научници понекад могу
преварити, њихова објективност је најбоља гаранција. Сви су изгледи да ће
се открића физиологије и психологије, још неизвесна, све више потврђивати
и постати неспорна у много чему. Те две гране науке су на путу да спознају
човека и упознају појединца у свим његовим постојећим варијацијама. Оне
ће помоћи људима-произвођачима да продру у тајне своје друштвене судбине
и свима ће омогућити да се потпуно остваре.

Јавно мњење, којем су социологија и науке објасниле његове истинске
интересе, једини је меродавни судија за одређивање награда и изрицање
казни. Друштвена дисциплина заправо претпоставља централну и локалну
принуду. У зависности од тога да ли су чланови друштва активни или
пасивни, корисни или паразити, друштвени ауторитет ће им доделити једно
или друго.634 Прва норма коју треба утврдити и која ће бити основно мерило
индивидуалних вредности је следећа: средиште живота ваљаног човека је
производња, а не потрошња. Деца и стари људи су пре свега потрошачи;
мушкарци и жене у напону снаге су пре свега произвођачи. У целини узев,
свака генерација произведе више него што потроши: само тако је могућа
цивилизација. Друштвени положај једног човека и његови односи с другим
произвођачима одређени су, с једне стране, његовом функцијом у процесу
производње, а с друге стране његовим претходним заслугама за увећање или
очување богатстава. Међусобни односи људи као произвођача су чисто
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633 Ibidem, p. 56.
634 Жорес је предвидео националну принуду, с наградама и казнама. Види његову студију:

J. Jaurès, „Organisation socialiste“, Revue socialiste,  мај 1896, pp. 529, 530. – И Бринетјер
се, са своје стране, борио против непокорног индивидуализма: „Не настојећи да
уништимо индивидуализам – што би значило отићи из једне крајности у другу – током
још многих година све што будемо хтели да урадимо за породицу, за друштво, за
образовање, као и за домовину, мораћемо да радимо против њега.“ Revue des Deux
Mondes 1. CXXVII, 1895, p. 934. О друштвеној свести као правилу деловања, види и: A.
Espinas, Des origines de la technologie, Alcan, Paris, 1897, pp. 34, 35.



функционални; као потрошачи, људи се могу разликовати с моралне тачке
гледања. Стварати, то је задатак, правило. Трошити на одређени начин, мање
или више „мудро“, то постаје врлина.635

2. Пошто је постављен темељни принцип, треба испитати посебне услове
његове примене за сваког појединца. Модерна друштвена дисциплина мора
бити вештија и еластичнија од верске. Ако успостави „слагање снажних
супарничких страсти с једним заједничким идеалом“, као што каже Тард, она
мора и да оствари ону „равнотежу малих потреба и малих размена“ која је
карактеристична за данашњи индустријализам.636 Апсолутни морали су
јалови ако не узму у обзир главну заинтересовану страну, то јест човека. Они
нису хтели да користе живе снаге његовог духа и тежили су да му наметну
недостижни идеал савршенства. Економски живот је опстао упркос свим
религијама и филозофијама и упркос свим апокалиптичним предвиђањима.
Он је победио управо захваљујући „равнотежи малих потреба и малих
размена“, која изгледа тако ниска и приземна. Световни моралисти траже
основу морала управо у унутрашњој, личној природи људи, у њиховим
навикама, у њиховом свакодневном животу. Они радо подсећају учитеље да
дете које полази у школу већ има извесне идеје које се могу добро
искористити иако су често погрешне и иако наставник треба да их исправи.
Постоји, међутим, „настава коју детету из народа даје живот иако оно тога
није свесно; то је настава рада.“637 Основа народног образовања је, дакле,
здрава и пуна обећања. Световна навика рада оставила је свој печат на
душама: биће довољно да се том знању да друштвени, свесни, позитивни
карактер. Управо то је циљ професионалног морала: градити навике
марљивости и поштења, развијати код оних који раде осећање професио -
налног достојанства и свест о њиховој друштвеној улози.

§ 3. Професионални морал. – Добар пример друштвене дисциплине и
професионалног морала дали су на почетку рата индустријски радници.
Сваком од њих је постављено питање у чему може највише да допринесе.
Током више од две године раднички захтеви су се повукли у страну пред
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635 „Разборита потрошња“, каже Раскин, „далеко је теже умеће него што је то разборита
производња. Двадесет особа може да зарађује новац за једну једину која га троши.
Кључно питање за појединца, као и за нацију, није ‘колико се производи?’, већ ‘како се
користи оно што је произведено?’“ Unto the last, § 72.

636 Тард супротставља те две концепције. Ми сматрамо да их треба приближити и ускладити.
Види: Psychologie économique, t. II, p. 417.

637 Лаички морал, каже г. Сеај, јесте „морал делања, то је истински радни морал.“ Он уздиже
рад тако што га схвата као порекло сваког добра. Education ou revolution, A. Colin, 1904,
pp. 56, 57.



општијим интересом. Радници су без роптања трпели званичне нападе на
права која су произлазила из закона о раду. Већина фабрика је радила
дванаест сати дневно. „Током пет или шест месеци свакодневна производња
била је за приближно две десетине већа од нормалне дневне производње пре
рата, кад је радни дан трајао десет сати.“638 Узрок те чудесне добре воље
радника – мимо тежње за остваривањем материјалних интереса која, по
једнодушном мишљењу, сама не би могла дати такве резултате – треба
тражити у вештом позивању на њихово родољубље.639

Радници су, уз то, испољавали велику честитост у вршењу и
усавршавању рада. Мушкарци и жене су били свесни могућих последица
грешке у изради машина за које су били задужени. Грешке у авионском
мотору, на пример, или у механизму за испаљивање топовске муниције или
торпеда могу промаћи чак и најстручнијим контролорима, али не и
радницима који их производе. Међутим, чињеница да су радници добро
радили за рат не значи да га воле. Њима сама њихова професионална савест
налаже: „Љубав према миру и издаја у рату не могу се помирити.“640 Заправо,
професионални морал не подразумева перманентно стање заноса, некакав
мистични делиријум који наводи појединца да делује, а чије би одсуство
изазивало неактивност и самим тим западање у потиштеност. Потребна је
свест о друштвеном задатку, равномерно и правилно испуњавање неке
корисне функције, паметан и поштен рад прилагођен практичној сврси
предмета на који се примењује производни труд.

Да би остварио своју пуну меру, добар радник мора пре свега што тачније
да познаје своје стварне радне капацитете. У томе ће му помоћи наука и
образовање. Чим схвати свој почетни таленат, човек је дужан да се без
остатка посвети раду. То је једини начин да радник, скромни ученик неког
заната, науке или уметности оствари релативну еманципацију од материјалне
дисциплине и надзора надређених. Ако стекне поверење својих шефова, моћи
ће слободно да користи све своје снаге, да постане добар стручњак, „мајстор
свог заната“ како га је замишљао Прудон. Као добар војник, савршени радник
чува свој занос за велике дане јуриша, односно за изузетне радне задатке. У
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638 Les conditions du travail (током рата); за Француску: E. Bender, Paris, 1919, p. 14.
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Sozialismus ist Arbeit; Uns tägliche Brot; Samuel Gompers, American Labour and the War, 1919.

640 Pierre Hamp, Le travail invincible, Paris, 1918, p. 15; – „Безмало сви француски војници и
радници су, за време тог масакра, дубоко желели мир. Нико од њих није био издајник.“



свакодневном раду он штеди своју енергију, увек је употребљава корисно и
рационално. Он зна цену свог здравља. Како увек започиње исти или сличан
задатак, претерана ревност – било због зарађивања новца или због
унапређења – свакако ће имати неке рђаве последице. Зато ће добар радник
радити нормалним темпом који су одредили непристрасни стручњаци уз
помоћ фабричког савета.

После рата далековиди синдикати су почели да упозоравају раднике на
опасност од добровољног пребацивања норме. Потпуно свестан неповољних
услова у којима се обавља рад и оран да о томе увек гласно говори, један од
секретара Опште конфедерације рада је узвикнуо: „Није важно, пошто сâм
разум налаже тај став јер ниједан разуман човек не може да стави ни најмањи
приговор нити да се и најмање успротиви тој истини!“641 Кључна новост је
што тај чудесни credo долази од оних за које се верује да подривају постојећи
поредак и обесхрабрују производни елан. Свештеници једног новог морала,
раднички шефови прецизно дефинишу дужности и показују задатак који
треба испунити. Тренутне тешкоће не смеју да одврате службенике тог новог
култа од вршења њихове свете функције. Радници се на неки начин
поистовећују са својим радом и ако његово обављање не чини заслугу,
избегавање рада или одвраћање других од рада представља „злочин“.642 Не
могу се боље разумети ни делотворније применити правила друштвене
дисциплине која ће несумњиво заменити не само принципе верске етике већ
и Кантов категорички императив. Позитиван по својој концепцији и лако
прилагодљив свим индустријским гранама, професионални морал би могао
постати неупоредиво средство индивидуалног усавршавања и у исти мах
подстицај на друштвено корисну активност.

Овде не можемо ни овлашно скицирати тај морал. Из оног што смо рекли
о принципу друштвене дисциплине биће јасно да га замишљамо као нешто
суштински живо, еластично и практично. Ако се сложимо да сваки појединац
треба да се бави неким производним занимањем, онда ће нам, чини се, бити
лако да јасно утврдимо појединости које се тичу рада. Радо бисмо се
препустили техничком процесу производње којим управља наука о раду када
би био решен проблем приватне својине над предузећима.

У социјалистичком друштву односи међу појединцима су чисто
функционални: свако је на месту које одговара његовим способностима, а те
способности су откриле наука и спољашња пракса; свако врши своју
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641 L’Atelier, 29. мај, 1920, чланак: R. Lenoir, „La valeur social du travail“.
642 „Злочин је“, каже још г. Леноар, „одвраћати радничку класу од њеног циља и учити је

лењости као једном праву, неморалу као начину одмазде, порицању задатака као
коришћењу слобода.“ Ibidem.



функцију у најбољим хигијенским условима и с најбољим психолошким
ставом; заслуга почиње да се рачуна тек од часа тек кад је појединац позван
да уложи додатни напор или да се одрекне материјалне користи; врлине се
обично више испољавају у домену потрошње него у домену производње.

У садашњем стању економских односа тешко је тражити од радника
ишта више од рада за који добијају надницу – осим ако им се докаже да би
додатни напор служио општим интересима друштва, њиховим друговима или
особама слабијим од њих. Тој важној напомени треба додати још једну:
радник мора бити сигуран да његова надница, у датом тренутку, представља
тачан еквивалент његовог производног напора и да би свако повећање буџета
предузећа у рубрици „наднице“ изазвало опасну неравнотежу. Непотребно
је наглашавати да у томе, као и у свему другом, радници или њихови изабрани
представници морају бити потпуно обавештени о кретању послова, што
подразумева потпуно остваривање свих подстицаја које смо претходно
истраживали. Тек тада, кад су испуњени сви услови који се тичу накнаде за
рад, организације и образовања, од радника се с правом може тражити да у
целости извршавају своју професионалну дужност, без ограничења, без
задњих мисли и с потпуним поштењем.

Током критичног доба транзиције кроз које пролазимо раднички
синдикати имају осетљив задатак. Пошто само професионална удружења
могу вршити морални утицај на надничаре, она су, у извесном смислу, чувари
савести рада, највреднијег блага човечанства за чије је стицање потребно
највише времена. Ако класна борба убије љубав према раду и радно поштење,
неће бити потребе за друштвеном револуцијом. „Ако ли зрно [пшенично]
умре...“ Тражење, чак и насилно, материјалних и моралних побољшања више
није у супротности с професионалним поштењем као што ни љубав према
миру није у супротности с војничком храброшћу. Поставити своје услове –
то да; али кад се приступи раду, лојално радити оно што треба.

Борити се за бољи живот, али не тровати душу радника. Мржња према
раду: то је непријатељ сваког друштва. Међутим, спречити ту мржњу да
проклија у људском срцу никад није било тако тешко као што је данас. 

Задатак проницљивих духова је да бдију над оним што има суштински
значај.
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ЗАКЉУЧАК

Подстицаји који су испитивани или само поменути у овом раду нису увек
били тачно постављени у општој економији индустријског живота. Читалац
може имати утисак да су после промишљеног избора усвојени само неки
изабрани подстицаји или пак да су описане примене у великој мери
остварене, барем у земљама с развијеном индустријом. Такође, он би могао
помислити да би неке препоручене иновације изазвале потпуни економски
поремећај нашег модерног друштва. Потрудимо се да сагледамо те чињенице
у светлости савремене стварности.

Једна институција је одржива само ако: 1. оправдава наду у сопствену
делотворност; 2. одговара друштвеним тежњама времена у ком се развија.
Подстицаји радника на рад су, дакле, зависни како од своје техничке тако и
од своје друштвене сврхе. Подстицаји и системи подстицаја се уводе,
развијају и мењају у складу с та два правила и еволуирају под притиском
једног или другог. Модерна премијска надница, да узмемо само један пример,
дугује свој настанак жељи индустријалаца да уједначено награђују ефективни
труд и да радника подстакну на максималну производњу. Али крутост те исте
модерне наднице нужно је ублажена социјалним радом у фабрици и
хигијенском организацијом рада, као што је и арбитрарност њеног увођења
умањена контролом радничких савета или синдиката. Да би неки подстицај
уопште био уведен, послодавац мора бити уверен да ће му он донети већи
принос – то је оно што називамо његовом техничком сврхом; али да би био
примљен – да би успешно подстицао – он мора да задовољи друштвене
тежње радника. 

У закључку ове студије размотрићемо подстицаје у целини с двоструке
тачке гледања, то јест из угла техничке делотворности и из угла друштвене
прихватљивости. 
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I

Чим се подстицаји на рад класификују, намеће се закључак да број тих
вештачких начина да се из људи извуче максималан корисни учинак расте
упоредо с развојем индустрије. Данас смо далеко од тога да у надници по сату,
а посебно у надници по комаду, видимо једине подстицаје. Надокнада у правом
смислу знатно је усавршена тако што се прилагодила техничкој природи рада и
друштвеним потребама радника. Али морамо скренути пажњу на две кључне
чињенице: 1. почев од одређеног тренутка, наднице више не могу да се
повећавају било зато што радници не осећају потребу за вишим животним
стандардом од оног који су већ постигли или зато што се плаше сувишне
производње и незапослености која је обично прати; 2. високе наднице и премије
за принос могу да зараде само радници који уживају у извесном благостању и
имају ниво техничког образовања који се не среће често.

Да би ублажили очигледну недовољност начина награђивања, организатори
производње су морали да уведу подстицаје друге врсте: да замене људску радну
снагу све аутоматизованијим машинама и да сами организују рад тако да се
губитак снаге и времена сведе на најмању могућу меру. И ту је брига за техничку
ефикасност морала да буде ублажена узимањем у обзир човечности и вишег
интереса људског рода: психо-физиолошка селекција радника, изучавање умора
и напори да се рад учини хигијенским и чак пријатним успели су, у извесној
мери, да ублаже једноличност, нездравост и безличност индустријске
производње.

Упоредо с тим променама спољашњег механизма производње – а можда и
захваљујући њима а поготово захваљујући владајућим демократским идејама –
односи међу произвођачима су се знатно променили. Дух послодаваца постао
је пријемчивији за захтеве радника, а радничка елита показује све веће
интересовање за одвијање производње. Због све веће потребе за обученим
радницима, послодавци су знатно допринели настајању те елите. Било им то
драго или не, убудуће ће морати да рачунају с новим захтевима и мораће кад-
-тад да препусте радницима део индустријског управљања. Са своје стране,
радничка класа, још неспремна за ту нову улогу, мора да се обучи и да стекне
снажну друштвену свест.

Наше доба, дакле, не може бити оптужено да пати од „простоте“ коју је
Фурије критиковао средином 19. века. Данас знамо: да бисмо подстакли
радника, најпре морамо проучити човека, његове потребе и тежње. Преостаје
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још да се те потребе и тежње повежу са захтевима индустријске производње и
са садашњим могућностима индустријске организације.

Дакле, награђивање се усавршава; хигијена и удобност улазе у погон;
радник, и даље у тесном односу са својим занимањем, постаје у већој мери
човек. Повећање општег приноса од производње – озбиљан проблем – све више
зависи од личне вредности радника, од њихове интелектуалне снаге и моралне
чврстине. Подстицаји који се користе за повећање приноса разликују се не само
од епохе до епохе већ и од земље до земље, од нације до нације. Дух сваке земље
налаже посебна средства у складу са особинама народа како би се
произвођачима обезбедили благостање и правда.

Ако је могуће извести закључак из чињеница изложених у овом раду,
сажећемо га у четири тачке:

1. Данас постоји огромно мноштво метода за подстицање радника; њихов
избор и значај разликују се од нације до нације. Германске земље најрадије
прибегавају законодавству; англосаксонске земље се окрећу научној
организацији рада и друштвеним мерама послодаваца или независних актера;
у Француској приватна иницијатива задржава дискретнији карактер; као и у
неким другим земљама, недостаци неразвијене организације надокнађују се
добрим личним односима између послодаваца и радника.

2. Ниједан појединачни подстицај не може у потпуности да замени друге.
Новије институције (премијска надница, кратак, интензиван радни дан
испрекидан повременим предасима, раднички савети, раднички универзитети)
ослањају се пре свега на позитивне стране претходних пракси и исправљају
њихове претераности или недостатке.

3. Модерне методе организације о којима се много расправља у техничкој
литератури углавном се налазе у спорадичном облику. Тачна надокнада
(премијска надница, покретна лествица), ублажени, па чак и изворни Тејлоров
систем и индустријска демократија ретко се примењују и користе врло
ограниченом броју радника. Већина индустрија и даље функционише не водећи
рачуна о организовању људи и задовољавајући се усавршавањем техничког
оруђа.

4. Чини се да живот модерних радника тежи ка удобности која омогућује
диференцијацију појединаца. То се испољава у њиховом избору занимања,
облицима забаве, амбицијама и идеалима којима се тежи. Што се радници више
приближавају просечном животном стандарду, то је потребније сложено
истраживање њихове индивидуалности које омогућује прецизну професионалну
и друштвену селекцију.
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Какву су улогу имали удружени подстицаји, чију смо неопходност и
постојање признали, у огромном материјалном напретку током претходних
педесет година? О делотворности тих вештачких средстава за подстицање на
рад заправо најбоље можемо судити на основу економског напретка у том
раздобљу.

Тешко је одговорити на то питање. Упркос бројним статистикама о
повећању индустријског приноса, улога све веће механизације не може се тачно
проценити. На основу упоредних цифара из 1900. и 1913. године, које показују
раст приноса од 40%, 100% па и 200%, не може се закључити у којој мери се тај
раст може приписати повећању благостања радника. Поред тога, као што је већ
приметио Лујо Брентано, дејства подстицаја се појављују тек после дужег
времена и то ако су они употребљени за бољу исхрану, негу и моралније видове
опуштања, и ако омогућују развој интелектуалних способности. Већ пре рата
се показало да су први резултати тог побољшања веома повољни: поред вишег
приноса, утврђена је мања стопа смртности, и све цивилизоване земље, посебно
Немачка, Енглеска и Сједињене Државе, биле су на путу да изграде вешту,
снажну и дисциплиновану радну снагу.

Онда је дошао рат и велики број материјалних и моралних вредности је
оштећен или уништен; постигнути резултати су се урушили; краткотрајне
победе су пробудиле лажне наде и обмануле идеализам маса. С друге стране,
потребе рата и његове последице дале су нови подстрек научним
истраживањима и друштвеним реформама које су биле једва започете пре 1914.
године: проучавање професионалног умора, скраћење радног дана, професио -
нално усмеравање, индустријска демократија. У трагању за равнотежом свет се
данас, рекло би се, ломи између старих, неприменљивих метода и нових,
недовољно истражених путева. Рационално подстицање радника, започето на
неколико тачака Земаљске кугле, засад је дало врло скромне резултате који ипак
пружају довољно охрабрење за настављање започетог.

II

Рат показује проблеме у њиховој правој светлости јер им даје
недвосмислено друштвени карактер. Страховито разарање материјалних добара
и људских снага, које је трајало више од четири године, свима је отворило очи
за тежину физичке и моралне кризе коју трпе народни слојеви нације. Свима је
јасно да будућност цивилизације зависи од производње, од коришћења свих
друштвених снага, од истицања вредности свих природних енергија. Али
послодавци и власти морају водити рачуна, данас још више него пре двадесет
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година, о физичким и психичким могућностима радника које су исцрпли
вишегодишњи напори и лишавања, а пре свега о њиховој вољи да производе.
Међутим, ако способност да се делотворно ради углавном зависи од
материјалног благостања радника, његова воља да остварује пун принос зависи
од тога да ли ће осећати да се према њему праведно поступа.

Да би се данас остваривао максимални принос, раднику треба обезбедити
повољне радне и животне услове и морално стање које одговара његовим
духовним способностима. Остварен у таквим условима, принос од рада
индустријског радника биће оптимални принос, то јест најбољи могући у
данашњем стању радне снаге и техничких средстава. Испитали смо велики број
установа и примена у пракси чији је циљ остваривање таквог приноса. Још слабо
раширени, подстицаји на рад који већ постоје у тим установама и њиховим при-
мењеним праксама мораће да се развијају, прилагођавају локалним и
националним околностима и саображавају расположењу које ће да влада у
масама. Научна средства као што су проучавање времена и стандардизација
покрета, физиолошка селекција и професионално усмеравање, крајње су
осетљива и захтевају велику будност специјалиста. У још већој мери то важи за
чисто друштвена тела као што су савети предузећа, одбори за наднице, радничко
деоничарство, итд.

Сматрамо да избор одговарајућих метода за сваку средину и сваку групу
треба да се руководи неким основним принципима. Погрешно је веровати да је
могуће целом свету предложити један једини облик организације. Будућност,
чини се, не припада универзалним системима, једноставним колико и
непрактичним, већ посебним методама које долазе од слободних, локалних или
националних удружења, као што су замишљали Фурије и Прудон. Ипак,
захваљујући томе што модерна цивилизација пружа довољно јединства, данас
је могуће формулисати неколико правила која, по свему судећи, владају
социјалном економијом нашег времена. Нећемо прекорачити слободе
допуштене непристрасном истраживачком раду ако утврдимо те основне тачке
које нам омогућују да назремо правац друштвеног напретка у наредним
годинама.

1. Најочигледнија особина модерног рада је постепено кретање ка
ефикасности, које је посебно осетљиво у индустријској организацији.
Усавршавању тих метода доприносе разне дисциплине. Научно управљање,
један од аспеката те опште тенденције, уводи у своје подручје ред и методу који
су неопходни за делотворно функционисање процеса производње. Физиологија
се све више користи да би се открили услови рада и одмора и утврдило како из
људског труда извући максимални принос уз минималну потрошњу.
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Индустријска психологија трага за начином да се сваком појединцу додели улога
која најбоље одговара његовим способностима и тежњама. И друге науке нуде
своје услуге истраживању индустријских метода јер се све веће потребе
човечанства могу задовољити само ако се те методе потпуно развију и примене.
Други циљ подстицаја на рад је да се увећа број сарадника проширивањем поља
надметања. Донедавно резервисани за проналазаче и инжењере, ти подстицаји
се данас шире на обичне раднике. Њихова тотално и слободно прихваћена
сарадња убудуће ће бити неопходна за остваривање потпуне формуле приноса.
Дакле, изгледа да је прво правило које се намеће непосредној будућности
следеће: Сваком члану друштва доделити улогу која највише одговара његовом
позиву и омогућити му да је обавља у условима који пружају највећу
делотворност и највеће задовољство.

2. У мери у којој се индустријска производња усавршава и у којој се
повећава број њених метода, њен циљ постаје све крупнији. Првобитно
намењена задовољавању најосновнијих потреба појединца, економска
активност је постепено почињала да служи све друштвенијим циљевима.
Предмете створене радом њихов аутор више не троши и не уништава, па они
најчешће остају у наслеђе следећим нараштајима. Постоји један закон који је
безмало утврђен и који непрестано добија потврду у стварности: производња
индивидуалног богатства, искључива својина једног јединог појединца, узмиче
пред производњом заједничког богатства у својини више особа. Удео сваког
члана друштва у уживању плодова рада постаје све већи. Из тога не треба
закључити да производња богатства добара не заслужује већу пажњу, као што
су мислили Бабеф и Прудон, и да треба равномерно распоређивати створена
добра. – Фуријеова генијална црта била је, као што је приметио Жорес, то што
је схватио значај материјалног богатства и тако поставио темеље производном
социјализму. Али није реч о производњи луксузних предмета намењених
задовољству малог број привилегованих. У складу са општим правцем
друштвеног развоја, радници ће давати пун принос само ако буду радили на
увећавању друштвено корисног богатства. Модерни човек више живи од туђег
него од сопственог рада. Логично је и праведно да сва његова активност буде
посвећена производњи добара погодних да задовоље највећи број његових
ближњих. Ова разматрања воде нас до формулације другог правила
индустријске производње: Повећавати друштвено богатство, то јест
повећавати збир материјалних, духовних и уметничких добара која су на
располагању већини чланова једне заједнице или свим њеним члановима.

3. Који друштвени поредак је најповољнији за развој произвођача као
појединаца и за постепено повећавање друштвеног богатства? Док прва два
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правила стварно владају производњом у нашем времену, а владаће и у блиској
будућности, изузетно је корисно познавати окружење које највише погодује
слободној игри производних снага. Покушај да се прецизно одговори на то
питање је привлачан колико и опасан. Пошто смо покушали да откријемо две
кључне тенденције економског развоја, не можемо себи дозволити да узмакнемо
пред једним тврђењем које је можда само израз нашег личног осећања. Наиме,
ако је трагање за индивидуалним приносом чињеница која је готово
општепризната и ако је потреба за повећавањем заједничког добра друштва на
путу да се наметне свим духовима, питање друштвеног поретка је у овом
тренутку предмет жестоких расправа. Демократија је нападнута с две стране:
нападају је конзервативци, који је сматрају опасном, и комунисти, који је
сматрају недовољном. Социјализам трага за својим положајем између мирног
напредовања радних маса и насилне, а можда и разорне револуције. Сами
демократи оклевају између лаких путева политичког парламентаризма и
искустава непосредне радничке управе. Изгледа вероватно да демократија, како
би постала истински ослободилачка, мора не само у целости остварити своје
политичке принципе већ и одлучно предузети рад на побољшавању економских
услова радничких маса и побољшању њиховог моралног стања. У том смислу
треће правило индустријске производње би се могло овако исказати: Давати
предност политичкој, економској и друштвеној демократији, дакле оном
друштвеном уређењу које је у стању да свима обезбеди благостање и правду у
слободи.
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Поговор овом издању

ПИОНИРСКИ ДОПРИНОС ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА
ЕВРОПСКОЈ СОЦИОЛОГИЈИ РАДА И ИНДУСТРИЈСКИХ

ОДНОСА 

Осврт на предмет, истраживачке домете, резултате и поруке
докторске дисертације Драгољуба Јовановића

Садашњи тренутак нам омогућује да видимо једну нову појаву: 
радничко учешће у управљању предузећима је ухватило корена 

и његов успех ће зависити само од радника, од њихове снаге и спремности.1

Изгледа вероватно да демократија, како би постала истински ослободилачка,
мора не само у целости остварити своје политичке принципе већ и одлучно 

предузети рад на побољшавању економских услова радничких маса и 
побољшању њиховог моралног стања.2

...или ће се положај обичног радника поправити... или ће друштвена борба 
постати још огорченија и друштво ће се кретати ка насилној револуцији.3

Дуго је дело Драгољуба Јовановића (1895–1977) било под стигмом, и било
прећуткивано – редуковано на његову политичку делатност. Превођењем с
француског језика и објављивањем докторске дисертације Оптимални принос
од радничког рада – студија о модерним средствима за подстицање радничке
активности oткривамо ново лице Драгољуба Јовановића – озбиљног научника
који, по свим правилима научне методологије, егзактно социолошки истражује
једну тему из трансграничног поља социологије и организације рада,
индустријских односа и партиципативне демократије. У њеном средишту су
проблеми подстицања и мотивисања радника на оптимални допринос у
производњи и партнерски приступ у процесу хуманизације друштвених односа
у индустрији. 

Одбранивши ову докторску тезу 1923. године, на Сорбони, коју је
потом наградила Француска академија наука, Драгољуб Јовановић постао

1 Драгољуб Јовановић, Оптимални принос од радничког рада, стр. 314.
2 Исто, стр. 387.
3 Исто, стр. 278.



је први наш доктор не само социолошких наука већ и хуманистике. Такође,
могли бисмо слободно рећи да је Драгољуб Јовановић својим животним,
истраживачким и научним доприносом постао пионир у овој области
изучавања у Европи и свету. Компаративним истраживањем историје
развоја социологије индустријског рада уочићемо да су други посленици
у овој области прву бразду заорали много касније – овде мислим на Елтона
Мајоа, Жоржа Фридмана, Пјера Навила, Алена Турена, али и друге ауторе
у свету и код нас. У том смислу био је у праву Андрија Стојковић кад је у
студији Историја филозофије код Срба (1972) Драгољуба Јовановића
уврстио међу прве апостоле филозофије и социологије рада у Срба. 

Досадашња истраживања Јовановићевог дела претежно су историо -
графска и правно-политиколошка, усмерена пре свега на његову
политичку делатност, с напоменом да се и у тој рецепцији и интер пре -
тацији о Јовановићу раније писало најчешће као о политичком
„народњаку“ и грађанском политичару, а данас као о народном сељачком
трибуну, страдалнику у оба режима, а мање као о левичару и социјалисти. 

После његове правно-политичке рехабилитације – године 2009,
одлуком Окружног суда у Београду – истраживачи откривају нове
димензије његове личности мултикомплексног идентитета (израз Е.
Морена), али и, пре свега, изузетног образовања, посвећености, радо -
зналости и радне енергије. 

Ипак, како контроверзе о личности и делу Драгољуба Јовановића,
нажалост, још увек трају, сада смо у прилици да критички, у компаративној
анализи, сагледамо и валоризујемо његово место и место његовог дела у
европској и светској науци; да иза бројних стереотипа које је политика,
макијавелистичком мрежом манипулација, плела око његовог имена,
откријемо не само лице научника већ и аутентичног хуманисте, социјалног
борца за радничка права и хуманизацију друштвених односа, за
разотуђење и еманципацију човека – речју: Нестора, полихистора,
социјалног реформатора социјалдемократске оријентације. Управо то
омогућено је захваљујући првом целовитом преводу, и штампању,
Јовановићеве дисертације на српском језику.

Драгољуб Јовановић припада генерацији српских школараца која је с
фронта из Првог светског рата послата у Француску да се образује.
Ондашња власт Србије знала је да ће за њен послератни развој бити
потребни образовани људи. Таквих ђака и студената било је у више
француских центара: од Нице, Монпељеа, Клермона до Париза. Драгољуб
Јовановић био је „загрејан“ за студије социологије на Сорбони, у Паризу,
где је шеф катедре био Емил Диркем. Међутим, његова стипендија била
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је за унутрашњост, тако да је морао најпре да заврши Филозофски
факултет (студије филозофије, историје и географије) у Клермону, па да
тек потом стекне право да се упише на Правни факултет у Паризу, који је
завршио за две године. Затим је пријавио докторат из социологије, који је
радио под менторством Селестена Буглеа, док је ментор у сенци био Луј
Аве. Године 1923. одбранио је у ствари два доктората из социологије и
хуманистике: Оптимални принос од радничког рада и Модерни стимуланси
радничког рада.

Избор предмета дисертације најчешће зависи од више чинилаца:
друштвених потреба и духа времена, личних преокупација аутора,
академских потреба, итд. У случају Драгољуба Јовановића на делу је
синергија свих тих фактора. 

Пресудни разлози за избор управо ових тема били су, с једне стране,
социјално-структурни: дух времена после разорног Првог светског рата,
огорчење послератне генерације, неспокој и пад радне мотивисаности
радника, као и јачање социјалдемократије, успон радничког покрета и
идеје радничке партиципације у развоју индустријске демократије у
Европи и свету. С друге стране, као човека који спада у ред „учитеља
енергије“, али и као младог социјалисту (по опредељењу), Драгољуба
Јовановића све више почињу да заокупљају социјална питања и положај
радника. Не треба заборавити ни утицај ментора Селестена Буглеа, који је
припадао групи диркемоваца, али радикално леве оријентације у односу
на самога Диркема. Диркем је био умерени центриста; засновао је
социологију на платформи колективног психологизма и солидаризма, као
реформистичку науку која је одговарала конзервативним циљевима
радикалне политике у време Треће француске републике (1871–1914).
Сматрао је да социологија треба да буде нова наука о моралу, и помогне
помирењу и интегрисању друштвених класа у Француској после великих
превирања: пораза од Пруса и грађанског рата 1871, који је изнедрио
Другу париску комуну. Таква социологија уживала је подршку власти и зато
се брзо институционално ширила на француским универзитетима, тј. у
француском образовном систему. Године 1917. Емил Диркем је умро, а на
месту шефа катедре у Паризу наследио га је Селестен Бугле. Драгољуб
Јовановић имао је част да му ментор буде управо овај леви диркемовац,
демократски социјалиста плуралистичких погледа на путеве остваривања
социјализма. 

Јовановићева дисертација припада, како смо већ поменули,
трансграничном пољу индустријске социологије или социологије рада,
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организације рада, социологије индустријских односа, ергономије,
социологије економског живота и социологије партиципације. Под
насловом Оптимални принос од радничког рада налазе се три целине: 1. део:
Награђивање рада (са поглављима Примитивно награђивање, Модерна
надница, Удео радника у добити и капиталу и Додаци на надницу); 2. део:
Организација и хигијена рада (са поглављима Механизација рада,
Индивидуализација рада, Смањење умора, Хигијенски радни услови и
пријатан рад); 3. део: Морално уздизање рада (са поглављима Морални
положај радника, Демократизација индустрије и Школовање радника). 

Аутор се при изради служио разноликим методама и техникама
истраживања, користио бројне изворе (упоредно-историјска метода,
статистика, извештаји фабричких служби, инспекције рада; публицистика
и анкете о индустријским односима, све до анализе садржаја примарне и
секундарне научне литературе и штампе, чак и књижевних дела...). У
изради своје докторске дисертације Драгољуб Јовановић се позива на више
од 640 библиографских јединица, а у именском регистру налази се више
од 740 имена аутора који припадају различитим подручјима науке и
литературе, из различитих земаља, највише са англосаксонског геопро -
стора и Европе (посебно из Немачке и Француске). 

Истраживачки домети дисертације Драгољуба Јовановића

У Предговору аутор указује на актуелност и значај истраживања с
обзиром на кризу и пад продуктивности рада у индустрији, што је
последица ратне катастрофе, Првог светског рата, и палијативних мера
организатора капиталистичког начина производње и политичара који су
се бавили уско организацијским аспектима, док су питања рада постав -
љана на четвороразредно место. Јовановић истиче: 

Рекло би се да хумани елемент производње није занимао специјалисте
за проблеме индустрије осим кад је било речи о политичком ставу
радника током кризе 1917–1920. Највећи уступци радничкој класи –
породични додатак, осмочасовни радни дан, фабрички савети –
учињени су само из страха од револуционарног покрета. Чим су
помислили да је опасност отклоњена, индустријалци су пожелели да
преиспитају те реформе које су им се чиниле преурањене или
недовољно промишљене.4

4 Исто, стр. 5.
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Указујући на комплексност овог проблема Драгољуб Јовановић
наглашава потребу проучавања питања индустријске организације рада са
становишта индустријске радне снаге, јер: 

Измишљање учених формула за наднице или увођење компли коване
организације у производне погоне, или пак набав љање најсавршенијих
машина, не би, заправо, ничем служило кад се не би водило рачуна о
благостању радника, о његовом здрављу и његовој вољи да производи.
Другим речима: погрешно је тежити макси малном приносу; треба
трагати за условима оптималног приноса.5

Свој кратки предговор Драгољуб Јовановић завршава својеврсним
пледоајеом за социјално партнерство свих актера производње, тј.
индустријских радника и јавне власти, и каже: 

Највиши интерес човечанства изискује да [они] прихвате истину да ће
индустрија све више попримати карактер сарадње... Наша студија
испуниће свој задатак ако успе да поткрепи ту истину с неколико
аргумената.6

У Уводу студије Драгољуб Јовановић најпре даје краћи осврт на кризу
рада и индустријских односа, као и на једностране приступе овом
проблему у индустријској организацији рада; критикује, тако, Тејлоров
систем научне организације као парцијалан, али и реформистичке
предлоге других инжењера и економиста, и закључује: 

Потпун и рационалан систем подстицаја мора истовремено да води
рачуна о средствима за стимулисање радника и о могућностима
индустријске економије да задовољи те аспирације.7

Притом подвлачи два основна начела властитог приступа систему
подстицаја: благостање и праведност. – Само „принос од радничког рада
остварен средствима која проистичу из та два начела биће оптимални
принос.“8

5 Исто, стр. 5.
6 Исто, стр. 5.
7 Исто, стр. 12.
8 Исто, стр. 13.
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У контексту приступних теоријско-методолошких разматрања Јова -
новић своју генералну хипотезу излаже у облику социолошке формуле: 

Оптимални индустријски принос = благостање (остварено радом и у раду,
надница, организација, хигијена) + праведност (у производњи и друштвеној

организацији, индустријска демократија и образовање) = 1. максимални
приход; 2. минимална мука; 3. једнаке могућности (за све произвођаче).

Управо ова три завршна постулата чине садржај три главна дела
Јовановићеве студије и истраживањâ – чији је плод књига која је пред
нама. 

Социолошка суштина Јовановићевих истраживања индустријског рада
и индустријских односа могла би се овако резимирати: нема потпуне
истине нити успешне реформе ако се радник посматра једнострано, тј.
искључиво као homo faber или homo economicus, односно, као што је рекао
Маркузе, као једнодимензионални човек. Он се, напротив, мора изучавати
као вишестрано, сложено биће: социјално и психолошко, у контексту
хуманизације и демократизације односа у индустрији и друштву. У вези с
тим Јовановић истиче: 

...политичка економија [ће] нанети огромне штете човечанству све док се не
буде ослонила на физиологију и психологију. Окренута искључиво ка
производима, она заборавља произвођаче; навикнута на израчунавање
механичких сила, склона је да погреши кад је реч о интересима живих
људи…9

Предмет Јовановићеве студије чини испитивање домета и ограничења
различитих стимуланса на индустријског радника и начина на који се они
усавршавају. Аутор истиче да истраживања ове врсте имају мултидис -
циплинарни карактер и захтевају сарадњу инжењера, економиста,
психолога и социолога. У том контексту он наглашава потребу истражи -
вања како техничких тако и друштвено-психолошких и образовних
аспеката рада у индустрији: од награђивања рада, преко организације и
хигијене рада, до моралног уздизања рада. Иако аутор наглашава значај
целовитог приступа истраживању проблема рада у индустрији, посебно је
важно то што приоритет даје питању моралног уздизања рада, тј. што у

9 Исто, стр. 15.
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први план ставља морални и друштвени положај радника, демократизацију
и хуманизацију индустријских односа и развоја друштвене свести. Због
тога је посебно важна група подстицаја која је 

повезана с тежњом ка правди и тиче се моралне ситуације радника у
производном погону и у друштву, увођења демократског духа у фабрику
и школовања радничке омладине у процесу професионалног и општег
образовања. [...] Демократија постаје реална тек онда кад индустријско
управљање постане подложно контроли онако као што је то политичко
управљање, и када се сваком ко је за то способан пружи могућност
уздизања на друштвеној лествици.10

Најзад, Јовановић каже да је 

Образовање, дакле, круна свих подстицаја у сфери индустријског рада
јер оно чини стварним све предности које пружају надокнада и
организација. [...] Образовање даје свим другим подстицајима пуну
вредност и они постају кадри да подстакну радника на оптимални
принос, то јест да му донесу највећи могући приход уз најмању муку,
као и једнаке могућности да усмерава своју судбину.11

Читаоца ове дисертације задивљују умешност и прецизност с којима
аутор комбинује различите методе и технике истраживања, теоријски и
емпиријски приступ у анализи, макро и микроплан разматрања, осла -
њајући се не само на бројне извештаје из фабрика у разним земљама већ
и на анализу садржаја тада још увек оскудне литературе и научних
расправа о проблему који проучава, а често и на теренски рад и
непосредно посматрање примене различитих модела организације рада и
радничког рада у фабрикама, као живим социјалним лабораторијама, као
и на методу интервјуа с непосредним капиталистима, радницима,
инжењерима, пословођама, директорима, синдикалистима... 

У првом делу (Награђивање рада) аутор даје компаративно-историјску
и социолошку анализу различитих облика најамнине, тј. награђивања
радника (од најпримитивнијих до модерних): од плаћања према времену,
комаду, до рафинираних облика експлоатације радничког рада по
упутствима утемељивача научне организације рада и гуруа менаџмента
Фредерика Тејлора. Јовановић темељно и критички разматра предности и

10 Исто, стр. 16.
11 Исто, стр. 17.



ограничења појединих модела награђивања у контексту еволуције
индустријског рада и напретка технологије. 

Иако је Јовановић по свом академском образовању филозоф, правник
па социолог, и иако се у његовом погледу на свет синтетички укрштају
утицаји Марксове, Диркемове и Веберове теорије, као и идеје Светозара
Марковића, али и француских социјалиста (о социјалном духу у еконо -
мији, тј. да она треба да служи општенародном благостању) – он у анализи
гради социолошки објективан приступ чињеницама из привредне историје
(посебно онима које се тичу развоја индустријског начина производње) и
разматра друштвене актере, односе и интересе рада и капитала како са
класног становишта, из перспективе њихове супротстављености, тако и са
становишта њиховог партнерства за развој. Дијалектички приступ
односима делова и целине, у ком је сваки део и производ и произвођач,
Јовановић ће задржати до краја – како у анализи тако и у интерпретацији
проблема које разматра.

Посебну пажњу заслужује Јовановићева критика Тејлорове научне
организације рада, која, као један вид инструменталне рационализације
рада, представља својеврсну класну транспозицију интереса снага
капитала у домену организације рада (рационализацију покрета радника
и њихово подређивање ритму машине и траке у фабрици – ради
максимизације радниковог доприноса).

Насупрот Тејлоровом принципу, али и доприносима других „адвоката“
капиталистичке организације рада, који следе максималистичку логику у
експлоатацији радничког рада („профит изнад радника!“), Јовановић као
научник и социјалиста заступа тезу о оптималном приносу од радниковог
рада – којом се штити радниково достојанство, његов квалитет живота,
интегритет и аутономна личност. Остварење таквог односа према раду није
могуће без радикалних социјалних реформи како предузећа тако и
друштва у целини, и то дубоких, суштинских реформи постојећег друштва,
без његове темељне трансформације – од начина производње до начина
управљања глобалним друштвом, а пре свега промене положаја радника
у фабрици и грађанина у друштву. Од тога да ли ће се преображај извести
низом еволуцијских процеса и реформи или социјалном револуцијом
зависиће не само односи снага у једној земљи, и свету уопште, већ и ниво
демократије и политичка култура друштвених актера.

Драгољуб Јовановић са дубоком пажњом анализира не само теоријске
аспекте – принципе различитих система организације рада, као што су
Тејлоров, Гантов, Емерсонов, Фордов, усмеравајући се, пре свега, на
модерну индустрију – већ и њихово емпиријско функционисање, с
предностима и недостацима, на основу примера из праксе у Сједињеним

406 Др Љубиша Р. Митровић, професор емеритус



Америчким Државама, Енглеској, Француској и Немачкој. Он се посебно
усредсређује на различите начине награђивања и њихов утицај на радну
мотивацију и продуктивност рада. У студији је приказана не само теоријска
економија различитих система обрачунавања надница већ и њихова
емпиријска примена у Америци и Енглеској, где су се најчешће приме -
њивали Тејлоров, Гантов и Емерсонов систем, као и у Француској, где се
највише примењивао Халсијев, Роуанов и Вилансов систем – мада су неке
компаније у то доба (Рено, Ситроен итд.) почеле да делимично примењују
и Тејлоров систем надница.

Аутор даље прати еволуцију система организације рада и моди -
фикације начина награђивања од увођења индустријског начина
производње до краја друге деценије ХХ века, указујући на њихове
предности и мане, на различите односе и интересе актера: радника,
послодаваца и индустријалаца/капиталиста. Посебну пажњу посвећује
различитим облицима удела радника у добити и капиталу, преко система
партиципације и радничког деоничарства, као израза класне борбе
радника, али и инструмената мирења радника с постојећом организацијом
производње и подстицања на рад. Аутор указује на контроверзе које прате
ову појаву – на пример, неки су у радничком деоничарству видели корак
ка дефинитивном укидању рада за надницу, иако радници на ту
иницијативу нису реаговали с одушевљењем.12

У оквирима овог првог тематског круга Јовановић разматра, дакле,
проблеме економије рада и награђивања рада, пратећи еволуцију начина
награђивања радниковог рада и разне стимулансе: од примитивних облика
временске наднице, преко модерне наднице и разних облика премијске
наднице, до удела радника у добити и капиталу путем партиципације и
радничког деоничарства као подстицаја. Осим тога, анализира и друге
видове награђивања (као што су гарантована надница, олакшице у
снабдевању радника као потрошача, помоћ у изнајмљивању или куповини
стана, социјално и здравствено осигурање радника, осигурање од
последица незапослености, болести и старости...). Користећи богату грађу
из Европе и Америке, аутор илуструје предности и недостатке система
награђивања и материјалног и социјалног положаја радника у индустрији
XIX и током прве деценије ХХ века, и упоредо прати и анализира динамику
односа између рада и капитала, као и посредничку улогу синдиката и
државе у регулацији индустријских односа и унапређивању система
награђивања. У овом контексту он разматра и развој социјалне и научне
мисли о различитим аспектима ове комплексне проблематике, која касније
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постаје предмет трансдисциплинарних истраживања: психофизиологије
рада, економије и организације рада, ергономије, индустријске социо -
логије и социологије рада. Уза сав напредак у еволуцији односа према
радниковом раду – од примитивних видова ванекономске присиле до
економских и модерних облика рафиниране присиле – Јовановић истиче
да се до оптималног повећања продуктивности радниковог рада не може
доћи третирањем радника нити искључиво као економског бића нити,
технократски, као пуког додатка машини, шрафа у великом механизму
индустријског начина производње. 

У другом делу студије (Организација и хигијена рада) Јовановић
анализира настанак и развој индустријског начина производње, процес
модернизације који доносе машински систем и промене у организацији
рада у складу с Тејлоровим системом научне организације, економијом
покрета и другим видовима рационализације, а не заборавља ни друге
модификације и системе организације рада, као ни процесе индиви -
дуализације рада и такмичења међу радницима. У овом делу аутор указује
на предности и недостатке Тејлоровог система и његове примене у пракси.
Он истиче да је тај систем израз интереса снага капитала у служби
експанзије и повећања профита. Разматрају се и питања професионалне
селекције у регрутацији радне снаге и техничке обуке за рад у индустрији.
Посебно поглавље у овом делу студије посвећено је проблематици
смањења и спречавања професионалног умора, мерама и претпоставкама
за пријатан рад (скраћење радног дана, ритам рада...), као и хигијенским
радним условима и питањима заштите на раду, посебно жена и деце, у
индустријској средини. 

Трећи део студије (Морално уздизање рада), који је по много чему
најзначајнији, посвећен је анализи социолошких аспеката друштвеног и
моралног положаја радника, покрету за демократизацију управљања и
хуманизацију односа у индустрији, у Европи и свету, значају школовања
радника (професионалног и општеобразовног), као и развоју друштвене
свести у борби за промену положаја радника у перспективи социјали -
стичког преображаја друштва. 

Централно место у студији заузима приказ развоја идеје о инду -
стријској демократији од 1916. до 1922. године. Јовановић указује на
друштвеноисторијске услове настанка те идеје и покрета радничких савета,
радничке контроле, партиципације, као и облика индустријске демо -
кратије, посебно подвлачећи утицај разорних последица Првог светског
рата а потом и револуционарних социјалних и политичких превирања у
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Европи и свету. Радничко учешће у управљању је, с једне стране, израз
борбе радничког и синдикалног покрета за демократизацију и хума -
низацију односа у индустрији, и побољшања положаја радничке класе, а,
с друге, попуштања и компромиса које чине капиталисти и индустријски
послодавци да би пацификовали раднички покрет и интегрисали снаге
рада у постојећи поредак. На основу бројних извештаја с терена,
социоекономских и политичких анализа и различитих других показатеља,
Јовановић разматра функцију тих нових облика радничке демократије у
индустрији, али и у другим делатностима у Европи (посебно у Енглеској,
Немачкој, Аустрији, Италији, Норвешкој, Русији) и Америци (у облику
савета, радничке контроле, фабричких одбора...). Уз то, указује на
амбивалентан однос различитих актера (синдиката, партија, државе, али
и самих радника) према формама радничке индустријске демо кратије. Он
упоредо прати промене у законодавству и институ ционалном поретку, али
и живи покрет радника, синдикалиста и политичких активиста у арени
социјалног и политичког живота, успон и пад тих залагања, њихове
предности и слабости. Његова разматрања првенствено су социолошка:
Јовановић истражује манифестну и латентну социјалну функцију инсти -
туција и покрета за индустријску демократију, како у контексту развоја
производних снага друштва, тако и у унапређивању система управљања
(његове модернизације и демократизације), али и са становишта класне
борбе и општељудске еманципације радничке класе. Он у тим институ -
цијама не види крајњи циљ, већ инструмент борбе, прелазну етапу на путу
ка социјалдемократском преображају друштва.

Јовановић указује и на трагичну судбину совјета у руској револуцији,
који су пробудили наде радника, сељака, војника и омладине у демо -
кратију, еманципацију и радничку самоуправу, али су убрзо пали у загрљај
једнопартијске диктатуре (која се изродила у диктатуру бирократије над
пролетаријатом) и угасили се у ери стаљинизма. 

На основу истраживања историјског искуства радничког и синдикалног
покрета у времену после Првог светског рата, које је у знаку дубоке кризе,
превирања и немира, али и теоријских уопштавања, Јовановић закључује: 

Укратко, демократију у политици, несавршену каква јесте, не прати
демократија у економији. [...] Интелектуално и грађанско образовање
побудили су духове и пробудили свест, а индустријски рад се одржава у
аутократском и деспотском поретку. Дах слободе и једнакости који
оживљава друштво не допире до фабрика. [...] Одатле долази
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непрестана или повремена нелагода коју Англо саксонци исказују једним
пророчким изразом: industrial unrest (немир у индустријском свету).
оличена у немирима у индустријском свету. Предложени лек:
демократизација индустрије.13

Но, Јовановић појаву покрета радничких савета, као облика партици -
пативне индустријске демократије и елемента стратегије радничких борби
на путу хуманизације друштва и еманципације човека, не види
идеалистички, као циљ по себи. То су институције које имају инстру -
ментални карактер и које су елемент шире стратегије радничких борби за
преображај сопственог материјалног, друштвеног и политичког положаја. 

Упркос похвалама сарадњи класа, радници су схватили, истиче
Јовановић, недовољност и непогодност штрајка као јединог средства
борбе; да би упознали опште узроке који утичу на кретање вредности, као
и на њихов материјални и друштвени положај, они морају учествовати у
управљању.14 Закључак гласи: 

... или ће се положај обичног радника поправити... или ће друштвена
борба постати још огорченија и друштво ће се кретати ка насилној
револуцији.15

Савремена демократизација индустрије, истиче Јовановић, произлази
из постепеног историјског развоја и представља логичну и нужну допуну
претходним подстицајима за економску активност. 

Као и политичка демократија, индустријска демократија је историјска
нужност и, као и она, претпоставља известан степен материјалног
благостања и интелектуалног напретка радних маса.16

На фону разматрања фактора моралног уздизања радника – како за
оптималан радников допринос у развоју производних снага друштва, тако
и за промену његовог друштвеног положаја у борби за еманципацију –
природно је што Јовановић као кичму разматрања у својој студији узима
улогу образовања радника и развој друштвене свести. Полазећи од
Фуријеове мисли да је „после преживљавања, образовање човекова

13 Исто, стр. 278.
14 Исто, стр. 279.
15 Исто, стр. 278.
16 Исто, стр. 280.
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најпреча потреба“ и Марксовог става да је „незнање мајка индустрије и
беде радника“, Јовановић сматра да je „на сам врх свих подстицаја
радничке производње неопходно поставити образовање“.17

У вези с тим он истиче: 

Била је потребна дуга и тешка индустријска еволуција да би се стигло
до концепције ослобађајућег и подстицајног образовања. Још јуче је
незнање народних маса омогућавало све политичке и економске
злоупотребе. Али рат и националне револуције проши рили су видике чак
и најскромнијим радницима. Појавили су се нови захтеви. Један од
најкарактеристичнијих, у сваком случају најпле менитији и највелико -
душнији, јесте радничка контрола, која има вредност симбола. Да би тај
симбол постао стварност, потребно је да се радници усавршавају у свом
занимању, то јест да уче: 1. као појединци и 2. као класа. Тиме што ће их
учинити савеснијим произвођачима и људима ширих видика, њихово
интелектуално уздизање постаће једно добро: 3. за производњу и 4. за
цело друштво.18

У контексту разматрања образовања као фактора подизања економске
продуктивности и моралног уздизања радника, Јовановић детаљно
истражује како значај стручне наставе, професионалног усмеравања и
уско техничке обуке, тако и важност економског образовања и основне
културе радника за друштвени преображај човечанства. Истичући значај
радног морала у развоју економије и друштва, он говори и о улози
образовања у изградњи личности. 

Образовање није циљ већ средство друштвеног живота које ће покренути
све вредности појединаца пробуђене у раној младости.19

Професионални морал, као нека врста категоричког императива,
могао би постати неупоредиво средство индивидуалног усавршавања и у
исти мах подстицај на друштвено корисну активност, док би услов идеалног
друштвеног морала морао бити дефинисан формулом: 

17 Исто, стр. 333.
18 Исто, стр. 333.
19 Исто, стр. 374.



могућност да сваки појединац изабере и обавља неку корисну друштвену
функцију саобразну сопственим способностима.20

У Закључку Јовановић даје резиме истраживања која је изложио у
својој докторској дисертацији. Полазећи од социолошке дефиниције улоге
институција у развоју друштва, Јовановић указује на то да је једна
институција

одржива само ако: 1. оправдава наду у сопствену делотворност; 2.
одговара друштвеним тежњама времена у ком се развија.21

У овом контексту аутор истиче: подстицаји радника на рад зависни су
како од њихове техничке, тако и од њихове друштвене сврхе, тј. како од
техничке делотворности, тако и из угла друштвене прихватљивости. 

Јовановић, дакле, полази од чињенице да у пракси развоја инду -
стријског рада постоји мноштво метода за подстицање рада радника, те да
се њихов избор разликује од нације до нације. Даље, ниједан појединачни
подстицај не може потпуно да замени друге, нити се то питање може
редуковати на технички напредак у производњи и рационализацији, на
нормирање или скраћење радног дана, или пак на најједноставнију
економску меру – материјалну стимулацију радниковог рада. 

У складу са својом социолошком формулом о оптималном доприносу
радничког рада, Јовановић из теоријско-хипотетичког оквира изводи три
друштвена правила: прво правило, које се намеће непосредној будућности,
јесте то да се сваком члану друштва додели улога која највише одговара
његовом позиву и да му се омогући да је обавља у условима који гарантују
највећу делотворност и највеће задовољство; друго правило индустријске
производње гласи: повећавати богатство, тј. повећавати збир мате -
ријалних, духовних и уметничких добара једне заједнице, што значи свих
њених чланова; треће правило: давати предност политичкој, економској и
друштвеној демократији, тј. оном друштвеном уређењу које је у стању да
свима обезбеди благостање и правду у слободи. 

Указујући на контроверзе између конзервативаца и комуниста у
погледу политичке и социјалне демократије, и путева борбе за соција -
лизам, Јовановић јасно закључује: 
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Изгледа вероватно да демократија, како би постала истински ослобо -
дилачка, мора не само у целости остварити своје политичке принципе
већ и одлучно предузети рад на побољшавању економских услова
радничких маса и побољшању њиховог моралног стања.22

Извесно је да је социјализам као друштвени поредак најповољнији за
развој произвођача као појединаца и за постепено увећавање друштвеног
богатства. Наравно, он у пракси треба да се развије као демократски
систем у коме ће „слобода сваког појединца бити услов слободе свих“
(Маркс) и да изгради окружење „које највише погодује слободној игри
производних снага“23 и развоју богате свестране личности као самосврхе.
Насупрот филозофији индивидуалистичког егоизма и колективизма, у
економској пракси демократског солидаристичког социјализма

Социјални дух се испољава на тај начин што сваки члан друштва добија
функцију која најбоље одговара његовим склоностима и способностима,
а социјални оптимум се постиже тиме што се свакоме омогућује да своју
функцију врши што пријатније за себе и што ефикасније за друштвену
заједницу.24

Само у таквоме систему рационалне и хумане организације рада, у
коме се радно ангажовање и партиципација демократски и органски
допуњују, може постојати истинска ергократија, то јест владавина рада. 

Значај Јовановићеве студије о раду у ери савремене транзиције 
без социјалне одговорности

Објављивање ове студије у време глобалне доминације неолибе -
рализма, идеологије која је изазвала економску кризу и која се, нажалост,
још увек практикује у земљама у транзицији као стратегија развоја чији су
извођачи компрадорска буржоазија и сателитске елите мегакапитала
транснационалних корпорација, има посебан значај за разбијање мита о
свемоћи и фетишизму тржишта и логике „профит изнад људи“. 

Критичко суочавање с поразним резултатима транзиције без социјалне
одговорности на простору југоисточне Европе омогућује нам да
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демистификујемо не само фаталистички метасоцијални дискурс нових
професионалних реформиста и технократа, већ и опортунизам оних
научника који се апологетски односе према настајућој стварности
периферног „капитализма катастрофе“ (Н. Клајн). Његови резултати данас
се огледају у разореној привреди, деиндустријализацији већине земаља
Балкана, у деструкцији социјалне државе и рестаурацији капитализма, у
неоколонијалном положају земаља које су доживеле политичку фраг мен -
тацију и десуверенизацију, у ширењу феномена енормне незапослености,
сиромашења и експлоатације радника, рестрикцији радних и социјалних
права запослених, рефеудализацији ових земаља. У тим околностима,
раднички рад, али и рад других слојева и категорија, девалвиран је, тј. пао
је испод стандарда радних права у социјализму. На делу су процеси
масовне економске девастације (масовна незапосленост, беда пролете -
ријата, „одлив мозгова“, само су пропратне појаве тих процеса, које се
могу поредити с капитализмом првобитне акумулације из XIX века – који
су у својим романима описивали Дикенс, Балзак, Зола...). 

Нажалост, многи наши економисти и социолози као да су се
прилагодили духу времена и уместо да критички истражују друштвене
процесе задовољавају се апологетском улогом у промоцији неокапи -
талистичког социјалног инжењеринга и спровођења курса неолибералних
реформи. Чак и званична академска заједница, под фирмом тзв. болоњске
реформе високог образовања, следи логику академског капитализма, све
више сужава простор за развој друштвено-хуманистичких наука, чије се
дисциплине и потискују из наставних планова и програма. Суочени смо с
појавом експанзије бројних факултета и универзитета за менаџмент и
маркетинг, из којих су потиснути фундаментални предмети – од
филозофије и социологије до историје и антропологије. Такође, у истра -
живачкој пракси све је видљивија доми на ција неолибералне парадигме,
емпиријске неопозитивистичке и функционалистичке теорије, сцијентизма
и аналитичке филозофије, чиме се, на посредан начин, бежи од критичког
преиспитивања владајуће стратегије, модела управљања и њихових
импликација у домену друштвених односа, система расподеле друштвене
моћи, реалног положаја човека и друштвених група, карактера и
перспективе друштвеног развоја. Оваква пракса чини научну заједницу
саодговорном за постојеће стање у друштву. 

Објављивање докторске дисертације Драгољуба Јовановића реактуа -
лизоваће потребу за научним истраживањем организације рада и улоге
партиципативне демократије и самоуправљања у борби за промену
друштвеног положаја радника у условима рестаурације капиталистичког
начина производње, као и трагање за алтернативним стратегијама
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демократизације и хуманизације друштвених односа и еманципације
човека. 

Драгољуб Јовановић као пионир социологије рада 
у Европи и код нас

Професор др Драгољуб Јовановић је, не само на основу својих
докторских дисертација већ и на основу бројних других студија, пионир
индустријске социологије у Европи! Он је применом социолошких метода
– од упоредно-историјске методе, анализе садржаја, статистике, до
посматрања – истраживао бројне појаве које су везане за положај радника
у индустрији. Социолошки је анализирао искуства европских земаља,
Сједињених Америчких Држава и Русије. Његов рад ослоњен је на обимну
емпиријску грађу и више од 740 релевантних аутора.

Увидом у историјски развој индустријске социологије и социологије
рада може се утврдити да је Драгољуб Јовановић међу првима у Европи
започео социолошко истраживање проблема социологије рада. Дакле, пре
Елтона Мајоа у Америци, или Жоржа Фридмана, Пјера Навила, Мишела
Кроазија и Алена Турена у Француској. Ове чињенице могу се егзактно
проверити упоређивањем одбрањених теза нашег аутора и објављених
радова поменутих и других аутора. Иако се Жорж Фридман (1902–1977)
сматра једним од утемељивача француске и европске социологије рада,
треба истаћи да се он касније од Драгољуба Јовановића почео бавити
проблематиком индустријског рада. Напомињем, уз то, да су се двојица
аутора познавали и узајамно поштовали. И даље: упоредимо ли
Фридманову студију Куда иде људски рад (код нас објављену 1959) са
студијом професора Јовановића, која се сада први пут штампа, можемо
се с правом запитати: Ко је на кога утицао? Наиме, тешко је поверовати
да Фридман није читао текст докторске дисертације Драгољуба
Јовановића. А ако јесте – зашто је није цитирао!? 

Јовановић ће се, као што показује библиографија његових радова,
бавити истраживањима проблематике социологије рада и индустријских
односа, могућностима њихове демократизације и хуманизације – не само
у делу које је пред нама, већ и у другим студијама: од „Култа рада“ (1927),
до „Аграрне политике“ (1930) и Ведрине (1970), као и у низу чланака. По
повратку у земљу он је – поред наставе на Правном факултету – током
1924. године одржао низ предавања на Универзитету и Народном
универзитету у Београду: „О социјалном духу у економији“; „О
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рацио налној организацији у модерној индустрији“; „Како да се увећа
радникова производна моћ“; „Може ли се рад учинити пријатним“; „О
алкохолу и раду“; „О значају социјалног и хуманитарног рада“... 

Кад се томе дода Јовановићева активност у Групи за социјалну и
културну акцију и публицистички ангажман у листу Рад, може се јасније
сагледати богатство његове иницијативе, истраживачког духа и соли да -
ризма са светом рада (посебно радништва и сељаштва), и његово неуморно
просвећивање маса у борби за социјална и радна права и за политичко
укључивање у процесе демократизације и еманципације. 

Научно дело Драгољуба Јовановића као да је, понављамо – намерно
прећуткивано. Тек после 1990, а интензивно после 2000. године, о њему
су прве странице исписали чланови наше академске заједнице; одбрањене
су докторске и магистарске тезе о његовом раду, објављени публицистички
чланци. 

Током 2019/20. године Српска академија наука и уметности орга -
низовала је два научна скупа посвећена личности и делу Драгољуба
Јовановића. 

Објављивањем његових сабраних дела, и научна и шира политичка
јавност добила је прилику да се коначно упозна са суштинским,
капиталним карактером прегалаштва Драгољуба Јовановића.

Књигу медаљона о својим узорима Јовановић је насловио Учитељи
енергије, а Андре Малро је такве личности упоредио са „интелектуалним
храстовима“ у имагинарном музеју човечанства. За Драгољуба Јовановића
могло би се рећи да припада управо том соју великана, који су крилати
умом и имагинацијом, а дарежљиви срцем.

Пажљиво ишчитавање његових радова, студија, чланака, мемоарских
записа, откриће континуитет социјалних идеала у његовом погледу на свет.
Они се могу сажети у аристотеловском појму мудрости, социјалне правде,
као стожеру најбољих човекових врлина: слобода, истина, стваралаштво,
правдољубивост, човекољубље. Од најранијих дана до академског
образовања и зрелости, Јовановић је у својој социјализацији следио два
идеала: један је култ рада, а други социјална правда социјалистичке
усмерености. Филозофско-социолошко и правно академско образовање
само су надоградили његову културну и ангажовану усмереност. 

Континуитет идејне и проблемске усмерености на истраживање поља
рада друштвених неједнакости и борбе за социјалну правду најбоље
илуструју Јовановићеве студије: од докторских дисертација, до списâ „Култ



рада“, „Аграрна политика“ и „Нови Антеј“. У свима њима он афирмише
вредности своје парадигме рада и солидаристичког социјалног развоја. У
жижи су му истраживања социјалног духа економије, противречности
између снага рада и капитал-односа, путева слободе, заснивања друштва
благостања – укратко, социјалне правде и човекољубља. 

Јовановић своју социјалистичку усмереност није скривао. У вези с тим,
он пише: 

Ја сам увек био човек левице и то морам остати до краја, без обзира на
обрт догађаја, чак и без обзира на погрешке које очекујем са стране
својих природних савезника.25

И затим прецизира у чему је кључна разлика између његових погледа
и погледа противника: 

Наши непријатељи су били капитализам, варварство, аутократија и
милитаризам, а наши идеали су били: социјализам, култура, ергократија,
тј. владавина рада, мир међу народима и њихова активна сарадња у
сваком погледу.26

Јовановић је био критички дух. Следио је плуралистичку теоријску
оријентацију, без обзира на социјалистичко опредељење. У вези с тим каже: 

Ново поколење социолога не може се задовољити ниједном догмом, па
ма то била и марксистичка. Оно мора поћи од факата, у својој земљи и
у свету, рачунајући са стварним потребама дате друштвене заједнице и
инспирисати се актуелним захтевима радничке класе.27

Антидогматички Јовановићев дух илуструје и његов став о потреби
превредновања идеала нове послератне генерације. 

Нове генерације не могу више да се одушевљавају оним сновима који
су улепшавали младост наших отаца. Јуначка дела наших предака могу
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се научно проучавати, али нас више не могу инспирисати. Крајње је
време да се прилагодимо новим приликама и да се са осталим народима
такмичимо баш на економском, социјалном и културном пољу. Данас је
потребна једна нова врста хероизма: потребан је хероизам рада!28

Пишући у својој докторској дисертацији о „критичном добу транзиције
кроз које пролазимо“, Јовановић истиче нов категорички императив за нову
послератну генерацију:

Градити навике марљивости и поштења, развијати код оних који раде
осећање професионалног достојанства и свест о њиховој улози. [...]
Свештеници једног новог морала треба да афирмишу култ рада,
позитивне циљеве професионалног морала као највреднијег блага
човечанства за чије је стицање потребно највише времена.29

У вези с тим даље каже: 

Професионални морал би могао постати неупоредиво средство индиви -
дуалног усавршавања и у исти мах подстицај за друштвено корисну актив -
ност. [...] Средиште живота ваљаног човека је производња, а не потрошња.
[...] Стварати, то је задатак, правило. Трошити на одређен начин, мање или
више „мудро“, то постаје врлина. [...] Мржња према раду, то је непријатељ
сваког друштва.30

У овим ставовима професора Драгољуба Јовановића неко ће видети
утицај духа Веберове протестантске етике, а ми видимо завичајну
пироћанску предузимљивост, непресушну вредноћу, штедљивост и
честитост, која је и данас преко потребна свима нама, и народу и друштву,
а ништа мање и новим генерацијама у борби за бољи живот, одрживи
развој и хумани напредак. 

Маргиналије које су настале поводом објављивања овог капиталног
дела професора Драгољуба Јовановића имају за циљ да младе
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28 Драгољуб Јовановић, „Култ рада“, Рад, Београд 1927, 7–8.
29 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, књ. 2, 390–391.
30 Исто, 390–391.



истраживаче подстакну да се баве изучавањем научног наслеђа и да
критичком ревалоризацијом стваралаштва одреде право место сваког
посленика у пантеону националне културе и историје. 

Време „скраћених“, цензурисаних и аутоцензурисаних аутора треба да
остане иза нас, као опомена аутократама и властодршцима да се истина не
може ухапсити и да права дела, без обзира на личну страдалничку судбину
аутора, пре или касније оживе, попут феникса, и нађу пут до читалачке
публике. Или, како је Драгољуб Јовановић записао и свима нам поручио: 

Судбина је свих великих људи, идеја и покрета, да им се или приписују
заслуге за сва добра или набацује одговорност за сва зла и несреће. У
извесним тренуцима кризе, проклетство и анатема падају баш на ону
силу за којом ће се жалити сутра.31

Као да је у овој мисли аутор видео судбину властите личности и дела:
од стигматизације, одбацивања, затварања, до рехабилитације и успона;
од изгнанства до повратка човека из будућности. 

Уместо закључка

Драгољуб Јовановић је својом студијом о модерним средствима за
подстицање радничке активности дао велики допринос утемељењу
парадигме рада/развоја у савременој науци, и дефинисању закона о
оптималном приносу од радничког рада. Реч је о његовој дисертацији – да
наведемо и њен оригинални наслов: Le rendement optimum du travail ouvrier
– коју је одбранио на Сорбони 1923. године под менторством социолога
Селестена Буглеа, и тако постао доктор хуманистике као трансдисци -
плинарне науке и позива. Резултатима својих истраживања, ослоњеним на
теоријско-емпиријску грађу, Јовановић је пионирски наговестио долазак
новог доба научно-технолошког прогреса, социјалистичког друштва,
политичке и социјалне еманципације рада и радничке класе, и исто -
времено истакао важност мултидисциплинарног истраживања рада. 

Насупрот Ф. Тејлору, који је принципе и методе научне рацио нализације
и организације рада обликовао у функцији профитне логике капитала, тј.

31 Драгољуб Јовановић, „Виталност демократије“, Политика, 26. 2. 1924.



максималног цеђења радничког зноја, Драгољуб Јовановић залагао се за
дефинисање принципа и претпоставки хумане оганизације рада и индустриј -
ских односа, који би омогућили оптималан принос од радничког рада и, у исти
мах, достојанство људског рада и хуманост. Потоњи развој организације и
односа рада у индустријској производњи дао је за право Драгољубу Јовановићу.
Тиме је он практично оборио Тејлорову теорију и доказао да се исти, па и бољи
резултати рада могу постићи увођењем хуманости, а не још већим цеђењем
радника – то јест, да управо оптимални принос доноси друштвену правду за
све учеснике у процесу рада.

Драгољуб Јовановић је научник модерног сензибилитета и погледа.
Распон његових интересовања је огроман. Његово дело ће се тек читати.
Нове генерације наћи ће у њему нове инспирације, а српска култура – нове
драгуље у свом научном наслеђу. 

Уверен сам да ће сусрет и с другим новообјављеним делима Драгољуба
Јовановића (а то су његове студије о моралу и његов дневник)
представљати праву светковину духа и агапе гозбу не само за библиофиле
већ и за научнике и истраживаче који ће бити у прилици да целокупни
Јовановићев научни опус истраже, ревалоризују и одреде његово место у
научном наслеђу не само Србије већ и Европе и света.

На основу досадашњих проучавања дела Драгољуба Јовановића
можемо с правом и с поносом тврдити да оно својим научним порукама
своме аутору обезбеђује високо и трајно место у пантеону српске и
европске науке и културе. 

Др Љубиша Р. Митровић, професор емеритус
Филозофски факултет Универзитета у Нишу
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