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Сажетак: У раду се разматра узајамна повезаност промене вредносног си-
стема и девијантног и агресивног понашања које постаје преовлађујући образац
живљења. Корозија вредности захватила је апсолутно све структуре друштва. Екс-
тремно турбулентна дешавања унутар социјалног простора праћена су интензивном
антисоцијалном делатношћу појединих повољно позиционираних група као и осо-
беним процесима обраде социјалне реалности од стране неповољно позиционира-
них, тзв. обичних људи. Индивидуално и колективно осећање немоћи, разочарење у
постојеће норме и стрепња пред  претећим повратком у „хаос“, стварају  социјал-
но-психолошки амбијент подложан хероизацији криминалаца. 

Кључне речи: вредности, аномија, девијантно понашање, насиље, друштво,
култура. 

Негативна енергија једног народа има огромну рушилачку снагу. Чо-
век није само разумно, и није несебично биће које уме једино да воли, већ и
агресивно, деструктивно створење које уме да убија и мучи када попусте
спољашње и унутрашње кочнице. За разлику од животињског света, човек то
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често ради како би задовољио своје садистичке и некрофилне пориве, а не из
чистог нагона за одржањем. И сам представник песимистичке антропологије
у коме се човек претпоставља као „зло“ и „опасно“ биће, Карл Шмит наводи
бројне представнике овог мишљења. То су Макијавели, Хобс, Босије, Фихте,
Донос Кортес, Иполит Тен. Због моћних апетита и страсти које чине људску
природу, право непријатељство је могуће само међу људима, сматрао је То-
мас Хобс (према:Чавошки, 1989:120). 

Криза је често повезана са насиљем. Агресија унутар заједнице тражи
жртву која ће је примити на себе. Насиље има тенденцију замене објекта,
што значи да ако га првобитни предмет насиља избегне, оно се шири на друге
као зараза. Обредна жртва је у архајским друштвима регулисала насиље тако
што га је из реципрочног усмеравала у једнодушно насиље. Не мање суптил-
ни видови жртвовања појединаца или, чак целих друштвених група, остали
су и у савременом добу начин да сe у једнодушној агресији колектива нађе
спас од међусобног уништења. 

„Дуго потискивано насиље се разлива по целој заједници и угрожава
не само физичку сигурност него и културни поредак – окосница система
слаби и разлабављује се: у почетку спора, ерозија свих вредности постаје
све бржа; читавој култури прети опасност да се сруши, и пре или касније
ће се срушити као кула од карата.“ (Жирар, 1990:58) 

Одговор на проблем развоја културе народа Војин Матић не види у по-
стојању мање или више обдарених народа, већ он пише: 

„Брз развој, стагнацију или регресију, не одређује ни раса, ни богат-
ство краја, нити његова извесна суровост или дозирана суровост, него
цео комплекс спољашњих и унутрашњих фактора, у зависности од ста-
дијума развоја, исти фактори могу да утичу наједампут повољно а други
неповољно.“ (Матић, 1972:172) 

Над разрушеним друштвеним легитимитетом надвија се мит. Део мит-
ског доживљаја стварности је негативни јунак. О снази негативног јунака
који се једини може супротставити реалности у свој њеној суровости писао
је Макијавели: 

„Толико је далеко од онога како се живи до онога како би требало жи-
вети да човек који, уместо онога што чини, ради оно што би требало чи-
нити, доживљава пре своју пропаст него успех: јер човек који хоће увек,
у свима приликама да буде добар, мора да пропадне међу онима који нису
добри.“ 

И даље:

„А о савјести ми не смијемо водити рачуна; јер гдје постоји, као у на-
ма, страх од глади и тамнице, не може и не смије постојати страх од пак-
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ла. Ако размотрите начин како поступају људи, видјет ћете да су сви они
који стижу до велика богатства и велике моћи дотле стигли или на прије-
вару или на силу… А они који или због превише глупости избегавају те
начине, увјек се гуше у ропству и сиромаштву; јер вјерне слуге увјек су
слуге, а добри људи увјек сиромашни, и никада се не извлаче из ропства
ако нису невјерни и смиони, нити из сиромаштва ако нису грабљиви и
химбени.“ (Цитати наведени према: Чавошки, 1989:45)

О насиљу као средству друштвеног „прочишћавања“ говорили су мно-
ги филозофи, често имајући за узор друштвене догађаје попут револуција,
преврата и терора. Сартр је тврдио да „кроз незадрживо насиље… човек себе
поново ствара“, да је лудачки бес оно кроз „шта презрени на свету“ могу по-
стати људи.“ (према: Арент, 2002:21) Он чак иде дотле да каже: 

„Убити једног Европљанина значи једним ударцем постићи два
циља… остају један мртав човек и један слободан човек.“ (према: Арент,
2002:113)

Проналажење субјекта побуне и промене у „бескласним доколичари-
ма“ у „лумпенпролетеријату“ или „ганстерима који народу треба да осветле
пут“, Хана Арент је оштро критиковала. Она не признаје насиљу било какав
квалитет и прави појмовну дистинкцију између насиља и моћи, сматрајући
да насиље расте када се моћ смањује. Сорел, Фанон, Сартр давали су насиљу
легитимитет у рушењу хипокризије, давали су му углед у чијој основи је био
недостатак угледа и легитимитета саме државе. 

Губитак угледа јавног насиља а приори овенчава славом приватну по-
буну која му оспорава монопол. (Арент, 2002:185) Тиме насиље постаје ема-
нација човекове емотивне суштине, реакција оправданог беса на почињену
неправду, те се излечење људи од насиља појављује као дехуманизовани чин
„кастрације“. Хана Арент поступке којим људи узимају правду у своје руке
види као непобитно сукобљене с устројством цивилизованих заједница; она
пак у исто време наглашава њихов антиполитички карактер. Насиље као је-
дини начин да се „теразије правде врате у исправни положај“ чини суштину
потребе, а затим и мита о заштитницима – изван закона. 

Проблем релативизације злочина, било са правног, моралног било пси-
холошког становишта потиче из давнашње идеје о биполарној природи до-
бра. Хегелова и Марксова дијалектичка „моћ негације“ по Хани Арент, поти-
че из једне давнашње филозофске предрасуде: „да зло није ништа друго до
један негативни модус добра, да добро може настати из зла; да је, једном
речју, зло само привремена манифестација једног још скривеног добра. Та-
ква уврежена схватања постају опасна.“ (Арент, 2002:71) Из њих произилази
појава „исквареног милосрђа и извртања жртава“ о коме говори Х. Арент,
упућујући на Аристотелову „Реторику“. (Арент, 2002:194) Милосрђе и са-
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осећајност, и љутња која их прати, као осећања која прате правичност, нај-
подложнија су кварењу. Њихова изопаченост, услед непромишљености гра-
ђана, најпре се очитује у лакоћи са којом они буду преварени. Тај процес увек
започиње тако што они који трпе зло у себи изједначавају свако зло и не-
срећу, без обзира на порекло. Тражи се милосрђе исто за све, за убице и жр-
тве, за породице убијених и за убице. Неподношљиви терет бола ствара мо-
ралну конфузију која не допушта никаква разликовања. Трпљење бола у
физичком и психолошком смислу постаје оправдање за наношење даљег бо-
ла. Тиме се губи поента утврђивања кривца и одговорности, јер није свако
зло исто. Стање неиздиференциране патње представља добар амбијент за из-
бегавање етичког и законског процењивања учињеног злочина. Вапај за
правдом не може се остварити универзализовањем људске патње и милоср-
ђа, јер ако правди прети опасност да буде немилосрдна, милосрђу прети
опасност да буде неправедно. Коначно, џелат и жртва измењују улоге баш
као и истина и њена имагинарна представа: џелат постаје жртва своје жртве,
а ова џелат свог џелата.“ (Арент, 2002:199)

Историјски гледано најстарија социолошка теорија којом се објашња-
вају душевни поремећаји у друштвеном контексту је теорија аномије Е. Дир-
кема (1968) и Р. Мертона (968). 

Као што је познато, Диркем је дефинисао аномију као мањкавост кон-
троле страсти и жеља, болни немир и напетост појединаца у друштву и њом
објашњавао стопу самоубистава, док је у образложењу порекла душевних
болести био више склон биологистичком и психолошком објашњењу. Ано-
мијом је уз то Диркем (1973:65, 66) сматрао стање одсуства аутентичне соли-
дарности у друштву (било да је солидарност механичка, органска било при-
силна), тј. као стање недовољне постојаности у односима између различитих
функција друштва. 

Аномију као стање безнормности Роже Бастид (Бастид, 1965, 128) је
први прихватио као теоријски оквир објашњења настанка свих душевних по-
ремећаја, а не само самоубистава, која ни Диркем као ни многи други после
њега нису узимали за искључиво ментални поремећај. Бастид је аномију
схватио као стање у којем влада сувише ригидна интеграција, пренаглашени
индивидуализам, присилна солидарност и недостатак контроле индивидуал-
них страсти. 

Ослањањем на теорију друштвене аномије Роберта Мертона у
дијагностиковању промене у друштвеној структури која за последицу има
девијантно понашање, као најзначајнији се издваја – повремено готово ис-
кључиви – несклад између прокламованих циљева (културних аспирација
које обезбеђују престиж и осећање прихватања) у друштву, и дозвољених
средстава за постизање тих циљева. Стање културне дезинтеграције одлику-
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је се применом поступака у постизању културно интегрисаних циљева, које
карактерише мала брига о њиховој легалности. Углавном се води рачуна о те-
хничким својствима поступака који омогућавају остварење циља. Губитак
равнотеже у прихватању друштвено интегрисаних циљева и институционал-
но каналисаних могућности њиховог остваривања темељи се на ускраћеним
могућностима равноправног социјалног такмичења које би обезбеђивало
сваком појединцу освајање адекватног положаја унутар дистрибутивног по-
ретка. Несразмерно истицање циљева и немогућност да се они остваре за-
конски и институционално прихватљивим средствима, доводе у оквиру поје-
диних друштвених група, до раздвајања циљева који су део културне
матрице и њима саображених средстава. У тим случајевима се као важна из-
дваја само техничка могућност остварења циља. 

„Технички најизводљивијој процедури, била легитимна или не даје се
предност над институционално прописаним понашањем. Како се овај
процес наставља, интеграција друштва постаје скоро немогућа, и услед
тога настаје аномија.“ (према: Игњатовић, 2006:163) 

Суштина процеса се огледа у чињеници да је онима који избегавају
норме у остваривању пренаглашених културних циљева познато њихово по-
стојање, али да се емотивна подршка тим правилима губи појачаном мотива-
цијом да се циљ оствари, јер је постизање успеха предимензионирано. Кон-
венционални стандарди успеха у једној заједници искључују велики број
група и појединаца да се такмиче (услед неравноправности средстава које
поседују за то такмичење). Један од одговора може бити антисоцијално по-
нашање, употреба конвенционално забрањених средстава и противзаконско
(али делотворно) решавање ове колизије. Обим оваквог понашања се повећа-
ва ширењем диспропорције на релацији циљ – средство. Мертон пише: 

„Антидруштвено понашање се јавља у великом обиму само онда када
систем културних вредности уздиже, дословно изнад свега осталог, одре-
ђене заједничке симболе успеха за читаву популацију, док његова дру-
штвена структура строго ограничава или потпуно онемогућава приступ
дозвољеним начинима постизања тих симбола великом делу те исте по-
пулације.“ (према: Игњатовић, 2006:170)

Конформизам, иновација, ритуализам, повлачење и побуна пред-
стављају, према Мертону пет основних алтернативних начина прилагођа-
вања или адаптације појединца унутар културно оријентисаног друштва или
групе. 

Ерозија вредности, према Ентонију Гиденсу, наступа када приватна
сфера постане „дезинституционализована“, што је последица доминације ве-
ликих бирократских организација и општег утицаја масовног друштва. Сфе-
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ра јавног живота је, с друге стране, постала „прекомерно институционализо-
вана“. Као последица тога, лични живот постаје све сиромашнији и бива
лишен чврстих референтних тачака: појединци се окрећу према унутра, пре-
ма људској субјективности и траже стабилност у својој унутрашњости. Сфе-
ра приватности, је, тако, постала слаба и аморфна, иако се у њој могу про-
наћи нека од главних животних задовољстава, док је свет „инструменталног
разума“ – унутрашње ограничен у погледу вредности које се у њему могу ре-
ализовати. (Гиденс, 1998:114)

Анђелка Милић запажа да постмодерна епоха доводи до ослобађања
појединца од принуде припадања разним врстама структуралних групних је-
дињења као што су раса, класа, етно-културна припадност, национална при-
падност, религијска припадност, професионална припадност, полна припад-
ност, урбано-рурална припадност одређеној локалној заједници, припадност
породици. У модерном друштву ове структурално условљене припадности
осим тога што су вршиле сасвим одређену принуду над појединцима, осује-
ћивале њихове властите потребе, жеље, амбиције и могућности, са друге
стране, појединцима су пружале могућности за осећање сигурности, стабил-
ног друштвеног положаја (ма колико био подређен), јасне идентификације са
околином. Укратко, иако ограничавајући, ови колективни групни ентитети су
били извориште из кога су појединци црпели свој лични индивидуални иден-
титет. У мери у којој су успевали да пронађу креативнији спој са групним
идентитетом, утолико је њихов лични идентитет био чвршћи, стабилнији, от-
порнији, али и независнији од истог наметнутог групног идентитета. У
„отвореном“ постмодерном друштву појединци су ослобођени од принуде
рада, али не и од принуде беде, сиромаштва, свеколике маргинализованости,
бачености на периферију света. На тој светској периферији, коју чини две
трећине света, економско насиље замењено је оружаним насиљем свакојаке
врсте – ратова, геноцида, криминала, мафијаша, државног насиља све до по-
родичног насиља. Чињеница да „отворено друштво“ појединца ставља пред
широк избор (готово непрегледан) објеката властитог задовољења и остваре-
ња, не значи истовремено да му је као конкретној индивидуи тај широк дија-
пазон избора стварно доступан и приступачан. Они постоје само као теориј-
ска шанса за највећи број појединаца. Дакле, као илузија којом се храни
вечита нада да ће бити боље. Док „безбрижни“ појединци уживају у својој
„невезаној“ слободи, дотле се на другој страни повезују разне интересне по-
литичке клике, уортачују терористичке мафије и разне друге врсте узурпато-
ра. Отворено друштво делује данас у условима где је стварање нове вреднос-
ти доведено у питање (деиндустријализација, осиромашење ресурсима, итд.)
и где настаје огорчена битка за нову расподелу ренти и монопола на ренте.
Тако светско „глобално“ друштво нуди чврсте претпоставке за нови „плане-
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тарни варваризам“ и нове „крсташке походе“ а све у име слободе, демокра-
тије и људских права. (Милић, 2004:136, 137)

Kaда је реч о историјском наслеђу резултати социолошких истражи-
вања у Србији с краја прошлог века показали су, пре свега, да су код већине
појединаца различити (па и међусобно супротстављени) облици друштвене
свести наглашено испреплетени. Иста се ствар у целини јавља и код дру-
штвених слојева. Притом се традиционализам јавља као најдубља основа
свих других облика. Он је непосредно изницао из доскорашње апсолутне до-
минације сеоских услова живота и пољопривредне делатности (обележен
патријархалношћу, затвореношћу према свету, а сва та својства карактерише
изразита непокретност). 

Колективистичка идеологија социјализма се доста једноставно могла
надоградити на затечене традиционалистичке обрасце, најчешће само при-
видно проширујући неке оквире оријентације (егалитаризам уместо сеоског
солидаризма, супротстављање „непријатељском капиталистичком окружењу
уместо уског локализма“, итд.). Некадашње (предсоцијалистичке) грађанске
елементе друштва чинили су превасходно зачеци трговачке класе, која је би-
ла оријентисана на аутократску државу и зато углавном несклона либерал-
ним идејама. 

Корпус митолошких представа које творе нову идеологију национа за-
снива се на политичкој употреби митова, који се појављују у књижевној, пу-
блицистичкој, фолклорној или научној форми. Политички мит постаје дру-
штвено високо вреднована симболичка комуникација. Када се мит јави у
некој фолклорној форми он добија легитимитет као „глас народа“. 

„Оживљени митови са етнички центрираном идејом представљају об-
нављање политичког имагинаријума, с етничким колективом као првим
принципом и јединим хоризонтом.“ (Чоловић, 1997:17) 

Претпоставке о постојању ауторитарног менталитета, неинтегрисане
(моралне и институционалне) друштвене структуре и о егзистирању подани-
чке политичке културе у Србији, у садејству с трајним испољавањем непове-
рења према институцијама власти (склоност ка ванинституционалном оства-
ривању правде) условиле су постојање специфичног симболичког значаја
бунтовништва, пркоса и ината, који се са становишта друштвене промене по-
казао као јалов. Потпомогнута реалном спрегом државе, полиције и крими-
нала, која у амбијенту разбукталог национализма постаје готово нешто при-
родно и непрекидним медијским порукама о истакнутим криминалцима,
политичка елита је лако инсталирала нови мит. 

„Као да постоји нека неминовност да наши највећи заштитници мо-
рају бити истовремено и највећи насилници, а наш однос према њима ме-
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шавина љубави и зазирања, што је можда најбоља дефиниција
обожавања.“ (Чоловић, 2002:20)

Вредносне оријентације се могу дефинисати као општи принципи по-
нашања и деловања у вези са одређеним циљевима чијем се остварењу тежи
и које се манифестују у различитим активностима. Жељени начин живота
сматра се као највећа вредност. Друштвене норме представљају део објек-
тивног друштвеног поретка који је сам раздиран процесима деобе друштвене
моћи и борбом међусобно конкурентних групних интереса. 

„Прихватањем друштвеног карактера права и осталих друштвених
норми (уз прихватање релативне психичке аутономије нормативних ин-
териоризација) антропологија права постаје посебно заинтересована за
питање структурирања социјалне егзистенције људи и ефеката које оно
има на биолошки супстрат.“ (Молнар, 1991:507–522) 

Улога непосредног друштвеног субјекта (сродник, пријатељ, сународ-
ник), улога грађанина (посредована токовима капитала) и улога држављани-
на (одређена политичким процесима везаним за вршење власти) раздвајају
се на плану личне, друштвене и политичке детерминације индивидуе. Соци-
јална егзистенција је непрекидно усклађивање ових често сукобљених улога.
Сваки од ова три идентитета формира аутентичну нормативну инстанцу са
властитим преференцијама и аргументационим обрасцима који у будућности
треба да обезбеде „интегритет идентитета при решавању сукоба улога.“
(Молнар, 1991:514) Често се стратегија решавања сукоба улога може показа-
ти као контрапродуктивна и са становишта појединца може постати узрок
распада његовог идентитета. Тенденција социјалне егзистенције је миними-
зирање тензија које настају у процесу усклађивања друштвених улога, што је
често веома тешко. „Право и морал представљају резултат потребе да се
усложњена социјална егзистенција и умножена конфликтност друштва уре-
ди као систем права и обавеза међу људима.“ (Молнар, 1991:115) Номинална
форма репрезентује опште као активност мноштва партикуларности препоз-
најући у њему рационални субјективитет. Правна норма и техника правних
фикција унапред претпостављају изазивање супротних ефеката у комплек-
сној реалности, што није био случај са архајским обичајним поретком који је
прихватан без резерве и са страхопоштовањем. Историјски развој је резулти-
рао повећањем дистанце између креатора и ексклузивних познавалаца права
и оних који морају да га се придржавају. Развојем друштва  увећавала се ди-
станца права од реалности, долази до радикализације апстрактности, чиме се
увећава могућност за још перфидније манипулације оних који имају пресуд-
ну моћ у вршењу власти.
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Немогућност да се у правној регулацији друштва избегне инкорпори-
рање интереса елите која га креира, с друге стране, недостатност обичајног
права у захтевној реалности усложњеног друштва, превазилази се концептом
моралних норми. Ови концепти имају улогу усклађивања средстава и циљева
уз подржавање солидарности припадника заједнице или институције. Тиме
се обезбеђује просперитет на појединачном и општем друштвеном нивоу.
Ипак, појављује се реална немогућност да један општи морал завлада, на ни-
воу државе, а посебно у процесу развитка капитализма, чија је карактеристи-
ка разбијање морала група и заједница. (Молнар, 1991:116.) Истовремено
егзистирање и припадност различитим правним и моралним концептима,
враћа на почетак, на међусобно сукобљене друштвене улоге. Појединац је ра-
стргнут између две супротне тенденције: тенденције усклађивања социјал-
них улога повећањем степена добровољног конформизма, што значи приста-
јање на друштвене норме и, с друге стране свог личног осећања да по-
штовање друштвених норми не доноси личну срећу. 

Ако се девијантно (антидруштвено и криминално) понашање схвати
као један од одговора на немогућност појединца или група да легитимним
средствима остваре циљеве, постаје јасно порекло прихватања одређених де-
лотворних средстава као јединог излаза. Уколико је аномија обухватила ско-
ро цело друштво извесна је његова криминализација. Она се чак указује као
могућност остваривања друштвене интеграције у условима нарасле аномије
(нпр. „сива“ и „црна“ економија постају понуђени одговори од стране влада-
јуће елите). Не само да нелегална и незаконита средства добијају неку врсту
друштвене амнестије већ попримају и аспект бунта против фрустрирајуће
реалности подељене на апсолутно привилеговану елиту и остатак. У нагла-
вачки окренутим друштвеним вредностима и правилима криминализовано
друштво представља негативну рефлексију дотадашњих вредности и норми
(нпр. успешност у малверзацији се сматра легитимном пословном способно-
шћу). Велике могућности које се отварају у периодима кризе која је резулти-
рала криминализацијом друштва повећавају друштвене капацитете и могућ-
ности премештања појединаца и група у нелегалне токове. Криминално
понашање се учи и преноси начинима који су слични оним у позитивном
процесу социјализације. Друштва у којима криминал цвета као стабилна,
урођена институција непрекидно отварају могућности за улазак у криминал,
пре свега, младих људи. Ако се са позиција политичке и економске елите
криминал оснажи као вид привредне делатности (или једине могућности за
егзистенцијални опстанак становништва) криминалне улоге се распоређују
као до тада конвенционалне, а коришћење насиља (које се на различите на-
чине промовише) постаје главни начин за стицање статуса у друштву. То је
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карактеристично за друштвене ситуације у којима су носиоци криминалних
и конвенционалних система вредности  међусобно блиско повезани. 

У таквим околностима, млади људи тешко прихватају да насиље није
једини начин да изразе своје незадовољство и осећање осујећености. Све
већи број младих, па чак и малолетних делинквената, као да указују да дру-
штво али и породица немају довољно снаге и утицаја да их увере да постоје
други и целисходнији и плодоноснији путеви да развију своје личности. Та-
кво стање је, бар делом, последица слабљења традиционалних васпитних ус-
танова као што су школа и црква, на једној страни, али и неспутаног бујања
штетних или, боље рећи, разорних утицаја естрадно-кичерске и медијске
шунд цивилизације. „Фарма“, „Двор“, „Велики брат“ и слични ријалити пре-
пуни су вербалног насиља, суноврата укуса и моралне и свакојаке деграда-
ције вредности а управо млади помно прате та дешавања. Родитељи који
попуштају без резерве пред свим трендовима зарад дететовог доброг рејтин-
га међу вршњацима одустају од своје родитељске улоге покушавајући да се
такмиче с дететовим вршњацима у томе ко ће бити више „кул“. Пратити
трендове које већина следи зарад поистовећивања с већином, зарад при-
хваћености по сваку цену показало се погрешном филозофијом. Посебно у
време када већина, по инерцији, прати оно што је неко наметнуо као тренд, а
може бити опасно и штетно када мањина искористи ту особину великог броја
људи ради манипулације и стицања личне користи. 

У таквој друштвеној клими једина нада је да родитељи у породици која
је носилац примарне социјализације постану јасни у захтевима за пошто-
вање сопствених вредности и моралних начела у која чврсто верују и свих
оних вредности, ставова и врлина које сматрају вредним да буду пренете де-
ци. Јасноћа у погледу најважнијих вредности помаже деци да се снађу у
друштву, да прате трендове онолико колико им то помаже да се уклопе а да не
одустану од себе и онога што је вредно њима самима и њиховој породици. 

РЕЗИМЕ
Човек није само разумно и није несебично биће које уме само да воли,

већ и агресивно и деструктивно створење које уме да убија и мучи када по-
пусте спољашње и унутрашње кочнице. О насиљу као средству друштвеног
„прочишћења“ говорили су многи филозофи, често имајући за узор друшт-
вене догађаје попут револуција, преврата и терора. Конвенционални стан-
дарди успеха у једној заједници искључују велики број група и појединаца да
се такмиче услед неравноправности средстава за то такмичење. Један од од-
говора може бити девијантно понашање. У наглавачке окренутим друштве-
ним вредностима криминализовано друштво представља негативну рефлек-
сију досадашњих норми и вредности. 
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Снежана Миливоевич

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И 
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Резюме

Человек не только разумное и бескорыстное существо, которое умеет любить,
но и агресивное и деструктивное создание, которое умеет убивать и мучить, когда
ослабят “внешние и внутренние тормоза”. О насилии, как средстве общественного
"очишчения", говорили многие философы, часто беря за пример общественные со-
бытия как: революции, перевороты и террор. Конвенциональные стандарды успеха в
одном коллективе исключают большое число групп и индивидов из соревнования,
вследствии неравноправности средств для такого соревнования. Одной из причин
может быть девиантное поведение. В обстоятельствах, когда общественные ценнос-
ти перевёрнуты с ног на голову, уголовное общество представляет собой отрица-
тельное отражение прежних норм и ценностей.

Ключевые слова: значение, аномия, девиантное поведение, насилиe, обще-
ство, культура.


