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СОЦИОЛОГИЈАКАОИЗДАНАКГРАЂАНСКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕИНАУКАДРУШТВЕНЕКРИЗЕ

Социологија је на ста ла из ду ха про све ти тељ ства и гра ђан ске 
ре во лу ци је. Ка ко ве ли Реј мон Арон, фран цу ска гра ђан ска ре во лу-
ци ја из не дри ла је две те ко ви не – гра ђа ни на, као об лик по ли тич ке 
еман ци па ци је, и со ци о ло ги ју, као из раз ду хов не ре во лу ци је.1) Као 
на у ка дру штве не кри зе она је на ста ла нај пре у За пад ној Евро пи у 
окви ру на ци о нал них гло бал них дру шта ва, да би се по том тран сна-
ци о нал но – ин тер на ци о нал но ши ри ла це ли ном гло бу са та ко да да-
нас мо же мо го во ри ти не са мо о ње ној ин тер на ци о на ли за ци ји већ и 
су штин ској гло ба ли за ци ји со ци о ло ги је, у  сми слу не са мо кван ти-
та тив ног про ши ре ња ње ног пред ме та ис тра жи ва ња, већ и осва ја ња 
ква ли та тив но но вог  те о риј ско-ме то до ло шког ста но ви шта (у скла-
ду са свет ско-си стем ском те о ри јом И.Волерстина) за раз у ме ва ње 
струк ту ре и ди на ми ке свет ског дру штва. 

Со ци о ло ги ја, иако је на ста ла у окви ру на уч ног по зи ти ви зма, 
те жи ла је да се афир ми ше као об лик кри тич ког ми шље ња. О то ме 
је, по чет ком се дам де се тих го ди на у сво јој књи зи „Позивзасоци
ологију„ (1963)ПитерБергер, из ме ђу оста лог пи сао да је она акт 
ци ви ли зи ра ња ума у на шој епо хи што до ла зи из Мо дер не, те оту да 
број на на сто ја ња да се она раз ви је као „кри ти ка дру штва“ (Т.Бо
томор), као „кри тич ка лек ти ра дру штве не прак се“ (А.Турен), као 
и да се по ве же са по кре ти ма дру штве них про ме на.2) 

У свом раз во ју, од на стан ка до да нас, ка ко то ис ти че Ха бер мас, 
со ци о ло ги ју као на у ку дру штве не кри зе јед на ко сво ја та ју сна ге ре-
во лу ци је, кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је. 3)

У све ту су на пи са не  се ри о зне сту ди је о на стан ку и раз во ју 
со ци о ло ги је а по себ но о од но су со ци о ло ги је и дру штве не кри зе. У 
1) Цитирано према наводу из „CahiersInternacauxdeSociologie”, 1953, свеска XIV, стр. 

3-4.
2) А. Турен, „За социологију“, у књизи Постиндустријско друштво, Глобус, Загреб, 

1980, стр. 247.
3) Ј. Хабермас, „Теоријаипракса“, БИГЗ, Београд, 1980, стр. 300.
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овом кон тек сту под се ћа мо и на од лич ну сту ди ју у нас ко ле ге Владе
Милића „Социологијанаукадруштвенекризе“(1997).

Ме ђу тим, ва ља ре ћи да је раз вој со ци о ло ги је усло вљен не са-
мо ду хом кри зе, већ и на ра слим по тре ба ма и иза зо ви ма јед не епо-
хе, те се сто га у ње ној на уч ној ла бо ра то ри ји фо ку си ра ју ка ко про-
бле ми струк ту ре та ко и ди на ми ке са вре ме ног свет ског дру штва и 
стал но про ши ру ју на уч на по ља ње них ис тра жи вач ких за хва та и 
по ме ра хо ри зонт ин тер ди сци пли нар них и тран сди сци пли нар них 
ис тра жи ва ња.УрлихБек, из ме ђу оста лог, у сво јим ис тра жи ва њи-
ма, ко је мо же мо на зва ти  социологијомглобализације, о со ци о ло ги-
ји го во ри као о кри тич кој ре флек си ји и  тран сна ци о нал ној на у ци, 
ко ја је ко смо по лит ски усме ре на на про у ча ва ње гло ба ли зма и гло-
ба ли за ци је и њи хо ве по сле ди це на са вре ме не дру штве не про ме не. 
АленТурен је пак у свом про фе си о нал ном раз во ју, у од ре ђи ва њу 
те жи шта пред ме та со ци о ло ги је и по ен те ан га жо ва ња со ци о ло га, 
пре шао пут од ак ци о на ли стич ке со ци о ло ги је у чи јем су сре ди шту 
ис тра жи ва ња ми кро дру штве них струк ту ра, пре ко дру штве них по-
кре та као ко лек тив них ак те ра, до ис ти ца ња зна ча ја еман ци па ци је 
ин ди ви дуе и уло ге кул ту ре у са вре ме ним дру штве ним про ме на ма. 

Но, без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске ори јен та ци је у де фи-
ни са њу уло ге со ци о ло ги је у мо дер ном и пост мо дер ном дру штву 
и на њен раз ли чит по ло жај и  ре а лан трет ман у раз ли чи тим гло-
бал ним си сте ми ма, у ра спо ну од ши ре ња про сто ра за из ра жа ва ња 
ње ног про фе си о нал ног иден ти те та или ње ну ин стру мен та ли за ци-
ју, из ве сно је да је у усло ви ма са вре ме но сти због ду го трај не кри зе 
со ци о ло ги је и дру штва у Аме ри ци, Бер гер мо гао за кљу чи ти у свом 
ра ду Социологија: опозив? (1992) да је со ци о ло ги ја из не ве ри ла 
оче ки ва ња.4) Иден ти тет со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је 
угро жен је да нас две ма тен ден ци ја ма: јед на је из ра же на у фор ми 
раз мр вље ног ра да и ато ми за ци је у со ци о ло ги ји („со ци о ло ги ја без 
дру штва“), а дру га, кроз ње но по ти ски ва ње уво ђе њем гло бо ло ги је, 
мон до ло ги је, као тран сди сци пли нар не, „ом ни бус на у ке“ у си стем 
обра зо ва ња и про фе си о нал ну по де лу ра да.

ОСВРТНАЛИНИЈУИНСТИТУЦИОНАЛНОГРАЗВОЈА
СОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Социoлогија се у Ср би ји по че ла раз ви ја ти из ме ђу два свет ска 
ра та, нај пре на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, где је фор ми ра на 
4) П. Бергер, „Sociology: A disinvitation“, in Society, November/december, 1992.
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пр ва ка те дра за со ци о ло ги ју 1935. го ди не. Ов де је  био скон цен три-
сан зна ча јан број на уч ни ка и ис тра жи ва ча ко ји су се ба ви ли про-
бле ма ти ком исто риј ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги јом прав них и по-
ли тич ких ин сти ту ци ја, со ци о ло ги јом се ла, као и оп ште то риј ским 
про бле ми ма у обла сти со ци о ло ги је (С. Јо ва но вић, Ђ. Та сић, Д. Јо-
ва но вић, Р. Лу кић..., оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ји М. Ми тро-
ви ћа „ЈугословенскаПредратнасоциологија“(1982).5)

У по сле рат ном раз во ју дру штва Ср би је, по сле де це ниј ске 
вла да ви не хи сто ма та, на отво ре ним про це си ма де ста љи ни за ци је, 
и де мо кра ти за ци је жи во та у обла сти кул ту ре на уни вер зи те ти ма, 
на ста ла је де дог ма ти за ци ја и отво рен пут бор бе за ин сти ту ци о на-
ли за ци ју со ци о ло ги је као на у ке. Ко из раз пре ва ге те бор бе је сте и 
фор ми ра ње пр ве сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју 1959. на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Осни ва ње и рад ове 
гру пе од ве ли ког је зна ча ја за раз вој не са мо дру штве них и ху ма ни-
стич ких на у ка на бе о град ском уни вер зи те ту, већ у  це лој Ср би ји. 
Ње ним осни ва њем су по ло же ни те ме љи за раз вој јед не но ве ху-
ма ни стич ке на у ке, ко ја ће ути ца ти на раз вој кри тич ког ду ха и си-
сте мат ску еду ка ци ју јед ног но вог ти па ин те ли ген ци је ко ја је ма ње 
док три нар на а ви ше шко ло ва на у ду ху мо дер не, еман ци па тор ске 
уло ге ин те лек ту а ла ца у  са вре ме но сти. Учин ци ова кве ми си о нар-
ске ан га жо ва не уло ге со ци о ло ги је и со ци о ло га, ко ји су се еду ко ва-
ли на овој сту диј ској гру пи би ће пре по зна тљи ви у пред сто је ћим 
дру штве ним бор ба ма у де це ни ја ма до кра ја 20. ве ка.

У да љим про це си ма раз во ја уни вер зи тет ске мре же у Ср би ји, 
као из раз де ме тро по ли за ци је и де мо кра ти за ци је си сте ма обра зо ва-
ња у Ср би ји, ка сни је ће на ста ти но ве сту диј ске гру пе за со ци о ло ги-
ју: на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу (1971) го ди не, у При шти ни 
(1973) и у Но вом Са ду (1988), (ви де ти о то ме оп шир ни је у сту ди ји 
Ма ри је Бог да но вић „СоциологијауЈугославији: Институционални
развојсоциологије(1990).6)

5) Oпширније видети у :М. Митровић, Југословенскапредратнасоциологија, ИИЦ ССО, 
Београд, 1982.

6) Oпширније видети у : М. Богдановић, Социологијау Југославији:институционални
развојсоциологије, Институт за социолошка истраживања, ФФ Београд, 1990.
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ТЕНДЕНЦИЈЕИРАСКРШЋА
УРАЗВОЈУСОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Раз вој со ци о ло ги је на Бе о град ском уни вер зи те ту има не са мо 
на уч но обра зов ни већ и кул тур ни зна чај. Рад ове сту диј ске гру пе, 
као ра сад ни ка со ци о ло шке кул ту ре, под ста као је фор ми ра ње со ци-
о ло шких удру же ња, ча со пи са и дру гих ре ви ја, пре во ђе ње со ци о-
ло шке ли те ра ту ре са за па да, фор ми ра ње ин сти ту та за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња и спро во ђе ње ем пи риј ских ис тра жи ва ња.  Та ко ђе, 
под стак нут је про цес ар ти ку ла ци је и афир ма ци је пи та ња ме ста по-
зи ва и про фе си је со ци о ло га у про фе си о нал ној по де ли ра да. У овом 
кон тек сту, на ши су со ци о ло зи сво јим ра до ви ма све ви ше би ли пре-
по зна тљи ви у ра ду Свет ске асо ци ја ци је со ци о ло га. До шло је до 
пре во ђе ња њи хо вих књи га на стра не је зи ке. Ра сла је све бо га ти ја 
би бли о гра фи ја ра до ва из со ци о ло ги је у нас. Ин те лек ту ал ну сна гу 
ши ре ња кри тич ке ми сли чи ни ли су со ци о ло зи и фи ло зо фи, (при-
пад ни ци тзв. кри тич ке ин те ли ген ци је оку пље ни око „Прак си са“, 
Кор чу лан ске шко ле и Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду), ко ји су 
пред ња чи ли ши ри ном и ду би ном сво јих зна ња; ко ји су ути ца ли на 
де дог ма ти за ци ју те о риј ске ми сли у нас, на афир ма ци ју тран сди-
сци пли нар ног при сту па, на упо зна ва ње са ре зул та ти ма мо дер не 
на уч не и фи ло зоф ске ми сли на За па ду, као и сво јом до след но шћу у 
кри тич кој упо тре би свог ума у от по ру ста љи ни зму, би ро кра ти зму 
и кри ти ци број них дру гих де фор ма ци ја у со ци ја ли стич ком са мо у-
прав ном си сте му. Ова гру па про фе со ра од и гра ла је пре суд ну уло гу 
у фор ми ра њу кри тич ке ан ти си стем ске ин те ли ген ци је у Ср би ји.

У овом со цио-кул тур ном кон тек сту, со ци о ло ги ја је као но ва на-
у ка, по зив и про фе си ја, би ла ра за пе та из ме ђу про фе си о на ли за ци је 
и ин стру мен та ли за ци је од стра не цен та ра мо ћи. Кри тич ки осврт 
на пе де се то го ди шњи раз вој со ци о ло ги је у Ср би ји упу ћу је нас на 
пре по зна ва ње нај ма ње три тен ден ци је: 1. схва та ње со ци о ло ги је 
као еман ци па тор ске дру штве не кри ти ке и фак то ра раз во ја ра ци о-
нал не кри тич ке све сти (по угле ду на Ту ре на, Бо то мо ра, Гулд не ра); 
2. прак ти ко ва ње ин сти ту ци о на ли стич ке со ци о ло ги је, за сно ва не на 
не ре флек то ва ном, при ми тив ном функ ци о на ли зму, као сво је вр сни 
про па ганд ни ко мен тар те ку ћих за ко на у функ ци ји „есте ти за ци је 
по ли тич ке мо ћи“: 3. раз вој ана ли тич ке ем пи риј ске со ци о ло ги је као 
ис тра жи вач ке на у ке о со ци јал ним чи ње ни ца ма. 

Нај ве ћи до при нос про мо ци ји со ци о ло ги је као кри тич ке на у ке 
о дру штву и ху ма ни стич ког по зи ва у функ ци ји раз во ја кри тич ке 
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све сти да ли су представницихуманистичкеоријентације. Она је у 
нас до шла до из ра жа ја се дам де се тих го ди на. Ње ни пред став ни ци 
су афир ми са ли зах тев за мо дер ном син те зом са зна ња из фи ло зо-
фи је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је и оста лих ху ма ни стич ких на у ка, 
ре ха би ли то ва ли Марк со ву те о ри ју оту ђе ња и осло бо ђе ња чо ве-
ка, ре а фир ми са ли аутен тич не вред но сти Марк со вог на че ла ди ја-
лек тич ког то та ли те та и ра ди кал не кри ти ке све га по сто је ћег. Сва 
су ова на че ла би ла апли ци ра на у функ ци ји кри ти ке ста љи ни зма, 
би ро кра ти зма, мо но пар ти зма и број них де фор ма ци ја, про бле ма 
и про тив реч но сти ка ко у гра ђан ском дру штву та ко и у со ци ја ли-
стич ком по рет ку. На овом фо ну на ста ла је и ре ха би ли та ци ја, не 
са мо прин ци па ума и сло бо де, већ и ин сти ту ци ја гра ђан ске де мо-
кра ти је, као и афир ма ци ја зна ча ја уло ге со ци о ло ги је у раз ви ја њу 
ра ци о нал не кри тич ке све сти у дру штву. Реч ју, из ње ног де ло ва ња 
про из и шла је и упо тре ба со ци о ло ги је као со ци о ло шке има ги на ци је 
и јав ног зна ња за оп ште до бро. Као та ква, она је ути ца ла на зре ње 
и фор ми ра ње кри тич ке све сти мла де ге не ра ци је, по себ но сту де на-
та и њи хо ву ма сов ну по ли ти за ци ју у сту дент ском по кре ту 1968. У 
су да ру са сна га ма по рет ка и у иде о ло шким пре ви ра њи ма се дам де-
се тих го ди на, со ци о ло ги ја је стиг ма ти зо ва на  као „сум њив“ по зив, 
суб вер зив на про фе си ја а је дан број про фе со ра и сту де на та су би ли 
санк ци о ни са ни од стра не ре жи ма. 

По зи тив ни учин ци ова кве ху ма ни стич ко-еман ци па тор ске ори-
јен та ци је да нас се мо гу ме ри ти ни зом ин ди ка то ра: про ме на ма у 
па ра диг мат ској суб кул ту ри ака дем ске за јед ни це со ци о ло га, тј. ши-
ре њем те о риј ског плу ра ли зма; афир ма ци јом ин тер ди сци пли нар-
ног и тран сди сци пли нар ног при сту па у дру штве ним на у ка ма; али 
пре све га, по учин ци ма на де дог ма ти за ци ју по гле да на свет мла де 
ге не ра ци је, ње но ан га жо ва ње у дру штве ним про ме на ма, фор ми ра-
њу ан ти си стем ске ин те ли ген ци је и ње ној мо би ли за тор ској сна зи и 
ути ца ју на свест ак те ра дру штве них про ме на. Реч ју, ре ле ван тан је 
ути цај пред став ни ка ове ори јен та ци је со ци о ло га у на шој кул ту ри, 
ака дем ској за јед ни ци и дру штву. Без об зи ра на број не стиг ма ти-
за ци је (со ци о ло га као сум њи вог ли ца), со ци о ло ги ја је по че ла да 
се афир ми ше као кри тич ка, ху ма ни стич ко-еман ци па тор ска на у ка о 
дру штву и пу те ви ма и мо гућ но сти ма еман ци па ци је чо ве ка.

Пред став ни ци тзв. институционалистичкесоциологије у нас 
не го ва ли су јед ну вр сту дог мат ског марк си зма, апо ло гет ског функ-
ци о на ли зма, или ка ко би то А. Гулд нер де фи ни сао „функ ци о на-
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ли зи ра ног марк си зма“. Они су со ци о ло ги ју ре ду ци ра ли на ан ци лу 
те ку ће по ли ти ке  у слу жби ак ту ел них цен та ра мо ћи. На сво је вр сну 
пу бли ци стич ку де лат ност, у функ ци ји „есте ти за ци је по ли тич ког 
про сто ра“; на по зи ти ви стич ко ко мен та ри са ње си стем ских за ко на и 
иде о ло шких про грам ских ин тен ци вла да ју ће пар ти је. На тај на чин 
вр ше на је иде о ло шка и по ли тич ка ми сти фи ка ци ја са мо у пра вља ња 
као без кон фликт ног по рет ка. Са сва ком про ме ном Уста ва или си-
стем ских за ко на ви дљи во су „де бља ли“ уџ бе ни ци из со ци о ло ги је 
као пу ки ко мен та ри у функ ци ји по пу ла ри за ци је ин сти ту ци о нал ног 
по рет ка. На тај на чин со ци о ло ги ја је ин стру мен та ли зо ва на за по-
тре бе цен та ра мо ћи, ре ду ко ва на на „ин же њер ску на у ку“ о но вом 
дру штву и но вом чо ве ку. У прак си је би ла све ви дљи ви ја ње на мар-
ги на ли за ци ја и по ти ски ва ње у си сте му обра зо ва ња, као и ње на за-
ме на но вим „ом ни бус“ пред ме том „Марк си зам и со ци ја ли стич ко 
са мо у пра вља ње“.

Тре ћа тен ден ци ја из ра же на у емпиријскоаналитичкојоријен
тацији да ла је нај ве ћи до при нос про фе си о на ли за ци ји со ци о ло ги-
је. Она је сле де ћи на лог  Во ји на Ми ли ћа, јед ног од уте ме љи ва ча 
со ци о ло ги је у нас, о  не раз дво ји вом је дин ству те о риј ског и ем пи-
риј ског еле мен та у со ци о ло ги ји као кри тич кој на у ци о мо дер ном 
дру штву и чо ве ку, нај ви ше афир ми са ла со ци о ло ги ју као нов по зив 
и но ву про фе си ју. Иако ни је мно го број на у про фе си о нал ној по де-
ли ра да, јер је ве ћи на ди пло ми ра них со ци о ло га ра ди ло у про све ти, 
ме ди ји ма или као ана ли ти ча ри у тзв. струч ним слу жба ма цен та ра 
мо ћи, ова стру ја је стр пљи вим ра дом у ин сти ту ти ма, пред у зе ћи-
ма, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма, нај ви ше учи ни ла за афир ма ци ју 
про це са про фе си о на ли за ци је со ци о ло ги је у нас. При че му је на и-
ла зи ла на број не по дру гљи ве кри ти ке о „вул гар ном ем пи ри зму“, 
„са ку пљач ком ра ду“ и др. Ова ем пи риј ска ис тра жи ва ња кре та ла су 
се од ин ду стриј ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги је се ла, до со ци о ло ги је 
по ли ти ке, кул ту ре и со ци о ло ги је сва ки да шњег жи во та. У ње ном 
фо ку су  се на шао ре ги стар број них пи та ња и про бле ма: у ра спо ну 
од ин ду стри ја ли за ци је до про ме на у дру штве ној струк ту ри; од  на-
уч но-тех но ло шке ре во лу ци је до пар ти ци па ци је и са мо у пра вља ња; 
ис тра жи ва ње про ме на на се лу; ин ду стриј ских од но са и рас по де-
ле мо ћи, ме ђу на ци о нал них од но са и по ли тич ких про це са, ур ба не 
кул ту ре; со ци јал них не јед на ко сти и со ци јал не стра ти фи ка ци је; по-
ло жа ја омла ди не и ин тер ге не ра циј ских од но са; им пло зи је со ци ја-
ли зма и тран зи ци је.
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Ова квим ан га жо ва њем, пре ко број них ем пи риј ских со ци о ло-
шких ис тра жи ва ња, пред став ни ци ове ори јен та ци је у со ци о ло ги ји 
као да су до бро схва ти ли по дру гљи ву по ру ку проф. Цвет ка Ко сти-
ћа о „целофанскимсоциолозима“ (ко ји су со ци о ло ги ју све ли на јед-
ну на ра тив ну де лат ност у функ ци ји есте ти за ци је по ли тич ке мо ћи 
„шмин ка ња мр тва ца“), чи ме су пре ко при ме ње них, раз вој них и ак-
циј ских ис тра жи ва ња из вла чи ли по зив и про фе си ју со ци о ло га из 
окри ља „сум њи вог ли ца“ (стиг ма ти зо ва не и про ка же не про фе си је) 
и ути ра ли пут ши ре њу про сто ра за афир ма ци ју ње ног ис тра жи вач-
ког иден ти те та, за нат ства и  мај стор ства у са вре ме ној по де ли ра да.

Београдска студијска група за социологију мо же мо ре ћи да 
је јед на ко за слу жна ка ко у афир ма ци ји ху ма ни стич ке ори јен та ци-
је со ци о ло ги је, та ко и ана ли тич ко-ем пи риј ске, те је ве ћи на ње них 
ка дро ва тј. ди пло ми ра них со ци о ло га са овог де парт ма на, из бе гла 
по губ ним зам ка ма ка ко вул гар ног ем пи ри зма та ко и прак ти ко ва ња 
со ци о ло ги је као но вог об ли ка иде о ло шке кри ти ке, као и ин стру-
мен та ли за ци ји у за во дљи вим днев но-по ли тич ким бор ба ма у по-
след ње две де це ни је.

Учи ни ли се осврт на со ци о ло шку прак се о ло ги ју од 1990. до 
2000. го ди не, у вре ме ну кри зе и рас па да СФРЈ, за па зи ће се из ве сна 
осе ка ем пи риј ских ис тра жи ва ња, као и по ли ти за ци ја јед ног де ла 
со ци о ло га у кон фрон та ци ја ма из ме ђу по зи ци је и опо зи ци је, као и 
њи хо во пре гру пи са ва ње уну тар раз ли чи тих ори јен та ци ја као што 
су: тра ди ци о на ли стич ка, апо ло гет ска и мо дер ни стич ка. По сле пе-
то ок то бар ских про ме на, на ва лу нео ли бе рал не иде о ло ги је, „тур бо 
ка пи та ли зма„ и гло ба ли зма и ши ре на стра те ги је за ви сне мо дер ни-
за ци је и тран зи ци је „без со ци јал не од го вор но сти“, ја вља ју се но ви 
об ли ци иде о ло ги за ци је и ин стру мен та ли за ци је со ци о ло ги је и со-
ци о ло га. Ви дљи ва је по ја ва „бе га“ со ци о ло га у тзв. ана ли ти ча ре, 
као и под фир мом бо лоњ ске ре фор ме ато ми за ци ја на став них про-
гра ма из со ци о ло ги је (раз би ја ње ди сци пли на на кур се ве) и по ти-
ски ва ње фун да мен тал них те о риј ских ди сци пли на, као и ре стрик-
ци је ху ма ни стич ких са др жа ја.  Сто га је вр ло бит но на по ме ну ти 
да се у ак ту ел ној ре фор ми из бег ну по губ не зам ке ефек та раз мр-
вље ног ра да у со ци о ло ги ји као на у ци да не би смо ре про ду ко ва ли 
у прак си оно ста ње „со ци о ло ги је без дру штва“ ко је је по зна то из 
исто ри је раз во ја со ци о ло ги је.  Све сни смо то га да се уни вер зи те ти 
као и со ци о ло ги ја мо ра ју при ла го ђа ва ти ду ху вре ме на, али мо ра ју 
и очу ва ти сво ју ауто но ми ју и ин те гри тет у од но су на нео ли бе рал-
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ну ло ги ку тр жи шног фун да мен та ли зма, јер ће у су прот ном и са ми 
до при не ти  соп стве ној ин стру мен та ли за ци ји: да бу ду про ду же на 
ру ка па ство ре не мо ћи са вре ме них кор по ра ци ја и по ли ти ке, а не ак-
те ри на уч них ис тра жи ва ња и  фак то ри кри тич ке све сти.

КРОКИ–СКИЦАОРАЗВОЈУСОЦИОЛОГИЈЕУНИШУ

Со ци о ло ги ја као по себ на сту диј ска гру па на ни шком Уни-
вер зи те ту на Фи ло зоф ском фа кул те ту фор ми ра на је 1971. го ди не. 
Пре то га, на Уни вер зи те ту у Ни шу, со ци о ло ги ја се пре да ва ла као 
оп ште о бра зов ни пред мет на дру гим фа кул те ти ма Уни вер зи те та 
и Ни шу. На по чет ку, сту диј ска гру па је има ла у стал ном рад ном 
од но су три про фе со ра и два аси стен та, док је  да нас тај број пре-
ко два де сет. По струк ту ри на став ног пла на, сту диј со ци о ло ги је у 
Ни шу тре бао је да еду ку је оп шти про фил со ци о ло га са бла гим на-
гла ском на со ци о ло ги ју обра зо ва ња и кул ту ре. У ка сни јем раз во ју 
ове на став не гру пе оства ре на је хар мо ни ја из ме ђу оп штих ди сци-
пли на и по себ них при ме ње них со ци о ло ги ја.  У на уч но-ис тра жи-
вач ком по гле ду (Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња, Ин сти тут 
за со ци о ло ги ју и Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња) ис тра жи вао 
је: про бле ме ин ду стриј ских од но са и су ко бе у при вре ди ре ги о на 
Ниш, фе но мен рад ног мо ра ла и ап сен ти зма; ре ги о нал ну хе те ро ге-
ност про ме на дру штве не струк ту ре у Ср би ји; здра вље и бо ле сти 
школ ске де це. У по след њих пет на е стак го ди на со ци о ло зи са ове 
сту диј ске гру пе ба ве се ис тра жи ва њем уло ге кул ту ре у тран зи ци ји 
пост со ци ја ли стич ких дру штва на Бал ка ну, а по себ но кул тур ним и 
ме ђу ет нич ким од но си ма,  иден ти те ти ма и кул ту ром ми ра на Бал-
ка ну у про це су евро ин те гра ци ја. На свим овим про јек ти ма ан га-
жо ван је ве ли ки број ис тра жи ва ча из зе мље и ино стран ства и об-
ја вље но је пре ко два де сет збор ни ка и мо но гра фи ја. У те о риј ском 
по гле ду сту диј ска гру па је зна чај но опре де ље на на ис тра жи ва ње 
ме ста и уло ге кул ту ре и ге о кул ту ре раз во ја у са вре ме ним дру штве-
ним про ме на ма.

За раз ли ку од ко ле га и ко ле ги ни ца са Ин сти ту та за со ци о ло-
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду ко ји се ба ви со ци о ло ги-
јом сва ко днев ног жи во та, ква ли те том жи во та дру штве них гру па у 
са вре ме но сти, не гу ју ћи пре те жно струк ту ра ли стич ки те о риј ско-
ме то до ло шки при ступ, со ци о ло зи оку пље ни око Цен тра за со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
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Ни шу нај ве ћим де лом сле де кул ту ра ли стич ку па ра диг му у ис тра-
жи ва њу про бле ма ко јим се ба ве.

Сту диј ска гру па за со ци о ло ги ју у Ни шу по ред обар зов но-на-
став не и на уч но-ис тра жи вач ке уло ге, од и гра ла је и ши ру со цио-
кул тур ну функ ци ју у раз во ју Уни вер зи те та у Ни шу и ју га Ср би је.

ЗАСОЦИОЛОГИЈУСОЦИОЛОГИЈЕ

Од ма лог је згра на став ни ка, аси сте на та и сту де на та из Ка пе тан 
Ми ши ног зда ња, за пе де сет го ди на од свог осни ва ња, со ци о ло ги ја 
је по ра сла у мно го људ ну ака дем ску за јед ни цу у Ср би ји. На пу ту 
свог про фе си о нал ног ста са ња она је про шла тр но вит пут. Пре ле-
жа ла је број не деч је бо ле сти и лу та ња. Од стиг ма ти за ци је - сум њи-
вог ли ца и ал хе ми ча ра бун та и сту дент ске ре во лу ци је - до ана ли ти-
ча ра и есте ти ча ра но вих струк ту ра мо ћи у усло ви ма тран зи ци је и 
тзв. отво ре ног дру штва у на ста ја њу и пре ви ра њу. 

У овом кон тек сту со ци о кул тур не ди на ми ке jугословенског 
дру штва и Ср би је, со ци о ло ги ја се, у по тра зи за сво јим про фе си о-
нал ним иден ти те том,  ди фер нци ра ла на три ори јен та ци је:

а) кри тич ко-ху ма ни стич ку;
б) нор ма ти ви стич ко-ин сти ту ци о на ли стич ку;
ц) ем пи риј ско-ана ли тич ку.
На исто ри ји со ци о ло ги је и со ци о ло ги ји со ци о ло ги је је да об ја-

сни ка кво је ме сто и уло гу со ци о ло ги ја има ла у по је ди ним фа за ма 
раз во ја ју го сло вен ског дру штва и дру штва Ср би је.

Сво је вре ме но је Бекер за пи сао – да со ци о ло зи па си о ни ра но 
ис тра жу ју дру штве не гру пе и њи хо ве сти ло ве жи во та, а не ра до го-
во ре о сво јој про фе си ји и се би. При ме на со ци о ло шког ме то да у 
ис тра жи ва њу  на ше про фе си је, утр ла би пут сво је вр сној социоло
гијисоциологије, и омо гу ћи ла би нам да са зна мо ка кав је био удео 
уну тра шњих фак то ра на уч не ор га ни за ци је сту ди ја со ци о ло ги је, а 
ка кав спољ них - со ци о кул тур них и по ли тич ких фак то ра на раз вој 
со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је. И по ред не ких на по ра 
да се ис тра жи раз вој со ци о ло ги је у нас и на пи ше ње на исто ри ја - 
тај за да так као оба ве за сто ји пред но вом ге не ра ци јом со ци о ло га.7) 

Кри тич ка са зна ња о раз во ју ка ко са знај не та ко и со цио-кул-
тур не функ ци је со ци о ло ги је у нас, у кон тек сту гло бал ног раз во ја 
7) О социологији социологије, њеном предмету, циљевима и задацима видети опширније 

у књизи Љ. Митровића „Социологија“, Институт за политичке студије, Београд, 1997.
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са вре ме не со ци о ло ги је у све ту, има ла би не са мо ин фор ма тив ну 
и ха ги о граф ску уло гу, већ би мо гла под сти цај но де ло ва ти у ком 
прав цу да нас тре ба раз ви ја ти по зив и про фе си ју со ци о ло га. 

Савременимегатрендови глобализације и транзиције са вре-
ме ног дру штва има ли су од ре ђе не им пли ка ци је на пред мет но про-
ши ре ње со ци о ло ги је као на у ке од но сно глобализацијусамесоци
ологије. Они су, та ко ђе, до ве ли и до по ја ве глобологије као но ве 
тран сди сци пли нар не на у ке и про фе си је  и гло бо ло га, и до но вих 
фа кул те та и сту диј ских гру па, струч ња ка за гло бал не про це се ко-
ји озбиљ но кон ку ри шу про фе си о нал ним пре тен зи ја ма со ци о ло га 
у ис тра жи ва њу са вре ме ног дру штва. У тој игри про фе си ја на тр-
жи шту ра да, со ци о ло зи мо гу ла ко би ти ре ду ци ра ни на тех ни ча ре и 
ана ли ти ча ре за ло кал ну упо тре бу (ет но со ци о ло ге и ет но ме то до ло-
ге ми кро дру штве них струк ту ра и ло кал них за јед ни ца).

Дру ги об лик по ти ски ва ња на ше про фе си је иде из на ва лент не 
по зи ци је по ли ти ко ло ги је и прав них на у ка у са вре ме но сти, што је 
по ве за но са успономнеоинституционализма, као и за по ја ву но вих 
ди сци пли на ко је су ве за не за но ву и иде о ло шку ин док три на ци ју (у 
ра спо ну од устав ног уре ђе ња, гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке). 
У сред њим шко ла ма, на при мер, у су сед ној Бу гар ској, отво ре но се 
вр ши по ти ски ва ње со ци о ло ги је, уво ђе њем ом ни бус пред ме та Чо
векисавременисвет.

Тре ћа гру па про бле ма, ко ја је ве за на за по ло жај и трет ман со-
ци о ло ги је у са вре ме но сти и о ко јој тре ба по ве сти рас пра ву, је су 
ак ту ел ни болоњскипроцесиреформевисокогобразовања. Они се, 
из ме ђу оста лог, ма ни фе сту ју кроз но ву тен ден ци ју раз мр вље ног 
ра да и фе но мен об но ве „социологијебездруштва“. На и ме, за па жа 
се тен ден ци ја усит ња ва ња ди сци пли на, уво ђе њем но вих кур се ва 
у на став не пла но ве, по ти ски ва њем оп ште те о риј ске со ци о ло ги је, 
али и зна ча ја фи ло зо фи је, исто ри је со ци јал них те о ри ја и ху ма ни-
стич ких на у ка у еду ка ци ји сту де на та со ци о ло ги је.

Ука зу ју ћи у ски ци на не ка од ових пи та ња, же лео бих да ис-
так нем по тре бу ве ће са рад ње на ших  сту диј ских гру па и ка те дри за 
со ци о ло ги ју у Ср би ји као и про фе си о нал ног удру же ња со ци о ло га, 
у ве зи са ста ту сним пи та њи ма про фе си је со ци о ло га. Ова про грам-
ска, али и број на дру га ста ту сна пи та ња ди пло ми ра них со ци о ло га, 
зах те ва ју про бле ма ти за ци ју и ак ци ју на ших де парт ма на  и удру же-
ња за со ци о ло ги ју.
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Без об зи ра на све ове тен ден ци је, ко је во де оспо ра ва њу или 
ми ни ми зи ра њу уло ге со ци о ло ги је и со ци о ло га у нас, ве ру јем да 
позивсоциолога, (иако је у кри зи - Бер гер), ни је не по тре бан за ра-
ци о нал но са зна ва ње про бле ма и мо гућ но сти раз во ја са вре ме ног 
дру штва.

Социолози су да нас разапетиизмеђукритичкеиапологетске
функције на ше на у ке и по зи ва. И за њих ва жи оно упо зо ре ње ста-
рог Па ши ћа, ко је се од но си на по ли ти ча ре, о бли зи ни или уда ље-
но сти од ва тре мо ћи и сла сти вла сти, од но сно да мо гу да озе бу (ако 
су по да ље од њих) и да се опе ку (ако су пре бли зу).

Ре зи ми ра ју ћи ову рас па ра ву о по ло жа ју и уло зи со ци о ло ги је и 
со ци о ло га у нас за вр шио бих је пле до а је ом - дасоциологијатреба
иморадаостанеаналитичкаикритичка,еманципаторсканаука
очовекуидруштву. У су прот ном, она по ста је пу ка апо ло ги ја ко ју 
ин стру мен та ли зу ју цен три мо ћи за сво је пар ти ку лар не ин те ре се. 
Ов де бих под се тио на афоризамРужичке – ако, због по ли тич ке ко-
рект но сти, на ста ви мо да пу зи мо, хо ри зонт ни ка да не ће мо до та ћи. 
Са мо ће пен дрек (као ме та фо ра за не кон тро ли са ну моћ и на си ље) 
по но во по ра сти до не ба! А со ци о ло зи - ана ли ти ча ри ће на род те-
ши ти ка ко је ба ти на, за њи хо во до бро,  из ра сла из ра ја!

***
Пе де сет го ди на ју би ле ја сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју Фи ло-

зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду при ли ка је да се ка же 
да је ова гру па од и гра ла пи о нир ску уло гу  у уте ме ље њу со ци о ло-
ги је као на став но обра зов не и ис тра жи вач ке де лат но сти у на шој 
ака дем ској за јед ни ци. Да се су ми ра ју ре зул та ти и учи ни под сти цај 
за да љи рад и раз вој со ци о ло ги је у Ср би ји. Вре ме је да се ка же да 
је со ци о ло ги ја „пре ле жа ла де чи је бо ле сти“ у свом раз во ју те да се 
мо ра раз ви ја ти у је дин ству као те о риј ско-ем пи риј ска на у ка о са вре-
ме ном дру штву  и чо ве ку; као ху ма ни стич ка кри тич ка ре флек си ја о 
пу те ви ма и мо гућ но сти ма еман ци па ци је чо ве ка у кон тек сту са вре-
ме них дру штве них про ме на. Њен  за да так ни је са мо да фе но ме но-
ло шки опи су је ин сти ту ци о нал ни по ре дак, већ да иза ње га от кри је  
„не ви дљи во дру штво“, оп ште и по себ не за ко ни то сти про из вод ње 
дру штве них од но са и по ло жај дру штве них гру па и ин ди ви дуа. Да 
раз ви је ним си сте мом кри тич ких ис тра жи ва ња (фун да мен тал них, 
раз вој них, при ме ње них) пру жи од го вор не са мо на ак ту ел но ста ње, 
ква ли тет жи во та, си стем рас по де ле дру штве не мо ћи, већ и утре 
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пут у тра га њу за ал тер на тив ним об ли ци ма жи во та ко ји би омо гу-
ћи ли бр жу еман ци па ци ју чо ве ка и дру штве ни про грес. 
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Summary

Inthispaper,theauthordiscussesthehistoryofthedeve
lopmentofsociologyasascienceinSerbia,aswellasdif
ferentresearchorientationsinit.Hepaysspecialattention
totheanalysisoftheinfluenceofthereeresearchorienta
tions in sociologicalpraxeology: theoreticalhumanistic,
institutional,andempyricalanalyticone.Authorfocuses
onthecontributionoftheDepartmentofSociologyatThe
PhilosophicalFacultyinBelgradetothedevelopmentand
affirmationofsociologyinSerbia.
Theauthorunderlinedtheneedforgreatercooperationof
ourstudygroupsanddepartmentsforsociologyinSerbia
andtheneedforprofessionalassociationsofsociologists
dealingwiththequestionsregardingthestatusandprofes
sionofsociologistsingeneral.Thisprogramorientedqu
estions,aswellasothernumerousquestionsregardingthe
statusofgraduatedsociologistsneedathoroughanalysis
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