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ПРЕИНСТИТУЦИОНАЛНАФАЗА
НАСТАНКАИРАЗВОЈАСОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Sрп ско дру штво, сти ца јем број них исто риј ских и ге о по ли тич ких 
окол но сти (пре све га, због ви ше ве ков ног роп ства под Тур ци ма 

и ду гог за др жа ва ња ин сти ту ци ја фе у да ли зма на овим про сто ри ма) 
спо ро се из об ли ка пред ка пи та ли стич ких тра ди ци о нал них за јед-
ни ца, фор ми ра ло и раз ви ја ло у гра ђан ско дру штво. То је у Ср би ји 
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ус по ри ло не са мо раз вој про из вод них сна га, већ и об ли ка дру штве-
не све сти, од но сно кул ту ре у нај ши рем сми слу ре чи. Без об зи ра на 
успон Ср би је у до ба Не ма њи ћа, по себ но у обла сти раз во ја умет-
но сти и пра во сла вља, тре ба ре ћи да тек у XIX ве ку, са срп ском ре-
во лу ци јом (1804-1815) и осло бо ђе њем од Ту ра ка, об но вом срп ске 
др жав но сти, по чет ком и на стан ком гра ђан ског дру штва, по чи ње 
си сте мат ски раз вој но вих об ли ка све сти и кул ту ре. Нај пре, у фор-
ми ре фор ме је зи ка, ства ра њем је дин стве не срп ске кул ту ре из број-
них ди ја ле ка та; за тим раз во ја на ци о нал не књи жев но сти, фор ми ра-
ња обра зов них и прав но-по ли тич ких ин сти ту ци ја у но во на ста лој 
не за ви сној др жа ви Ср би ји. 

У овом со цио-кул тур ном кон тек сту на ста је и раз вој фи ло-
зо фи је и по че ци оста лих дру штве них на у ка у Ср би ји XIX ве ка.1)  
По чет ке раз во ја со ци о ло ги је у Ср би ји мно ги ве зу ју за ет но-кул ту-
ро ло шка ис тра жи ва ња ВукаКараџићаи ДоситејаОбрадовића(о 
жи во ту и оби ча ји ма срп ског на ро да, на стан ку дру штве них и кул-
тур них ин сти ту ци ја и срп ској на род ној ре во лу ци ји), а за тим код 
СветозараМарковића(СрбијанаИстоку,Начеланароднееконо
мије)и ДимитријаЦенића (Српскодруштво,СоцијализамуСр
бији),ко ји су ства ра ли под ути ца јем за пад не и ру ске фи ло зо фи је и 
дру штве не ми сли, пре но се ћи дух ра ци о на ли зма и со ци ја ли зма на 
овај про стор. Пр ви ко ји је у XIX ве ку пи сао о со ци о ло ги ји у нас, 
био је Р. Стај ко вић, ко ји је об ја вио чла нак под на сло вом „За да так 
со ци о ло ги је“.2)

У XX ве ку, осо би то из ме ђу два ве ли ка ра та, по че ци со ци о-
ло шке ми сли из ра же ни су у ства ра ла штву: Димитрија Туцовића 
(ње го ва ис тра жи ва ња о рад нич ком по кре ту у Ср би ји, син ди ка-
ти ма, со ци јал де мо кра ти ји и од но су Ср ба и Ар ба на са), Тихомира
Ђорђевића (о на род ном жи во ту, за на ти ма, о со ци јал ној струк ту ри 
срп ског дру штва, о Ро ми ма), ЈованаЦвијића (о ан тро по ге о гра фи-
ји, ге о кул ту ри, ет ноп си хо ло ги ји и со ци о ло ги ји Бал ка на), ко ја су по 
свом ква ли те ту има ла не са мо на ци о нал ни већ и европ ски зна чај.

Со ци о ло шка ми сао код Ср ба осо би то се раз ви ја ла са раз во-
јем ет но кул ту ро ло шке и прав но-по ли тич ке ми сли. Због то га и ни је 
слу чај но да је Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, још из ме ђу два ра та по-

1) Оп шир ни је о то ме мо же те про чи та ти са же ти при каз у сту ди ја ма А. Стој ко ви ћаПочеци
развојафилозофијекодСрба,као и у ИсторијиразвојакултуреСрба, код С. Пе тро ви-
ћа,али и у дру гим пре гле ди ма со ци јал не и кул тур не исто ри је Ср би је (од ре но ми ра них 
на ших исто ри ча ра В.Ћоровића,Р.Самарџића,М.Екмечића....).

2) Ви де ти о то ме текст Ми тро вић 1993.
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стао ра сад ник и жа ри ште раз во ја со ци о ло шке ми сли и про мо ци је 
зна ча ја фи ло зоф ске и со ци о ло шке кул ту ре за фор ми ра ње прав ни ка 
у нас. У том сми слу нај зна чај ни ји до при нос уте ме ље њу пред рат-
не со ци о ло ги је да ли су: СлободанЈовановић (у обла сти исто риј-
ске со ци о ло ги је и прав но-по ли тич ке со ци о ло ги је), МиркоКосић(у 
обла сти оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је), ЂорђеТасић(у обла сти 
со ци о ло ги је пра ва), Драгољуб Јовановић (у обла сти со ци о ло ги је 
се ла и се ља штва и за дру гар ства), СретенВукосављевић(у обла сти 
со ци о ло ги је се ла и се о ског на чи на жи во та), МирославЂорђевић(у 
обла сти исто риј ске со ци о ло ги је) (опш. Ми тро вић 1982).

Из ме ђу два ра та де ло ва ла је и зна чај на шко ла ми сли ла ца марк-
си стич ке и со ци ја ли стич ке ори јен та ци је ко ја је има ла ве ли ки ути-
цај на раз вој со ци о ло ги је: Фи лип Фи ли по вић, Си ма Мар ко вић, 
Жив ко То па ло вић...

По сле Дру гог свет ског ра та раз во ја дру штве них на у ка у пр вој 
де це ни ји, по сле осло бо ђе ња, био је у зна ку марк си стич ке док три не 
и хи сто-ма та. Со ци о ло ги ја је у том пе ри о ду, под ути ца јем ста љи-
ни стич ког дог ма ти зма, сма тра на бур жо а ском на у ком. Из у ча ва на је 
на ин сти ту ти ма за марк си зам и дру штве не на у ке, док ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња дру штве них фе но ме на ско ро да ни је би ло. Дру штве-
не про ме не „об ја шња ва не“ су де дук ти ви стич ки, по ли тич ким ре зо-
лу ци ја ма пар ти је и де кре ти ма мо но пар тиј ске вла де. 

Со ци о ло ги ја се у Ср би ји, у од но су на дру ге ис точ но е вроп ске 
зе мље, нај пре еман ци по ва ла из за гр ља ја док три нар ног хи сто-ма та. 
Иако је де се так го ди на по сле Дру гог свет ског ра та би ла у сен ци 
ове па ра диг ме и слу жбе не иде о ло ги је, по ли тич ка кон фрон та ци ја 
са сна га ма Ко мин фор ма и по тра га за са мо стал ним пу тем у из град-
њи со ци ја ли зма у ли ку рад нич ког са мо у пра вља ња на су прот ре ал-
со ци ја ли зму, би ле су од лу чу ју ће – не са мо за ина у гу ри са ње но вог 
мо де ла и прак се со ци ја ли зма, јед не ва ри јан те ли бе рал ног раз во ја у 
Ју го сла ви ји, већ и за де мо кра ти за ци ју и де дог ма ти за ци ју кул ту ре 
и на у ке. Са мо у пра вља ње као об лик по ли тич ке и со ци јал не еман-
ци па ци је и са мо о дре ђе ња рад нич ке кла се, да ло је им пулс за раст 
кри тич ких об ли ка са зна ва ња ствар но сти, па у том кон тек сту и под-
ста кло ар ти ку ла ци ју по тре бе за ем пи риј ским со ци о ло шким ис тра-
жи ва њи ма. На том фо ну по кре ну те су и ин тен зи ви ра не рас пра ве 
у фи ло зо фи ји – у обла сти гно се о ло ги је – о огра ни че но сти те о ри је 
од ра за, у есте ти ци и ли те ра ту ри – о до ме ти ма со ци јал ног ре а ли-
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зма, у со ци о ло ги ји и дру гим на у ка ма – о од но су  на у ке и вла да ју ће 
те о ри је, на у ке и иде о ло ги је. 

На су прот слу жбе ним марк си сти ма и апо ло ге та ма ко ји су у име 
по ли тич ке по доб но сти сле ди ли на че ло пар тиј но сти у на у ци, кри-
тич ка је згра на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца по чи њу отво ре но и сту ди-
о зни је про ми шља ти бит на со ци јал на пи та ња ста ту са, пред ме та и 
функ ци је дру штве них на у ка и њи хо ву уло гу у дру штве ном раз во ју, 
со ци ја ли зму и са вре ме ном дру штву. 

Блед ске рас пра ве фи ло зо фа о до ме ти ма и гра ни ца ма те о ри је 
од ра за у гно се о ло ги ји и есте ти ци; рас пра ве о од но су исто риј ског 
ма те ри ја ли зма и со ци о ло ги је, као и рас пра ве о ста ту су со ци о ло ги је 
и од но су оп ште и по себ них со ци о ло ги ја – утр ли су пут еман ци па-
ци ји и ди фе рен ци ја ци ји со ци о ло ги је као са мо стал не на у ке у кор-
пу су дру штве них на у ка, и до при не ли зре њу све сти у дру штву – о 
по тре би фор ми ра ња са мо стал не сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (1959).

ОСВРТНАСТВАРАЛАШТВО
ИПРОФЕСИОНАЛНИПРИСТУПУТЕМЕЉИВАЧА

ИДОАЈЕНАСАВРЕМЕНЕСОЦИОЛОГИЈИУСРБИЈИ

У овом кон тек сту ар ти ку ла ци је со ци јал не и кул тур не по тре бе 
за за сни ва њем и раз во јем со ци о ло ги је као са мо стал не на у ке у си-
сте му дру штве них на у ка у Ср би ји, нај зна чај ни ју уло гу има ју: ака-
де мик РадомирЛукић, про фе со ри ВојинМилић,МихаилоПоповић 
и МирославПечујлић. Ни шта ма ње зна ча јан до при нос со ци о ло ги-
ји у Ср би ји и ње ном уте ме ље њу и раз во ју да ли су: ВељкоКораћ, 
као про фе сор Исто ри је со ци јал них те о ри ја, МихаилоЂурићсво-
јим раз ма тра њем про бле ма со ци о ло шког ме то да, ЦветкоКостић, 
као уте ме љи вач Со ци о ло ги је на се ља у нас, ЗагоркаГолубовић, као 
уте ме љи вач со ци јал не и кул тур не ан тро по ло ги је и ЉубомирТадић 
као уте ме љи вач Со ци о ло ги је по ли ти ке и пра ва. Ов де чи ни мо кра-
так осврт на про фе си о нал ни пор трет до а је на са вре ме не со ци о ло-
ги је у Ср би ји, њи хов до при нос ње ном уте ме ље њу и раз во ју.

У кру гу до а је на са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји, чи ји ће мо 
про фе си о нал ни лик и де лоов де са мо у ски ци пред ста ви ти, не ма 
сум ње ака де мик РадомирЛукић пред ста вља ро до на чел ни ка и „пр-
ву ви о ли ну“ срп ске со ци о ло ги је. 
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РадомирД.Лукић(19141999)

Ака де мик Ра до мир Д. Лу кић ро ђен је 1914. у Ми ло шев цу, а 
умро у Бе о гра ду 1999. го ди не. По оче вом по ре клу је Пи ро ћа нац. 
Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао на 
Прав ном фа кул те ту у Па ри зу (1939), од бра нив ши те зу „Обавезна
снага правне норме и проблем објективног права“. На Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду пре да вао је од 1940. го ди не до пен зи о ни са-
ња (1982), а хо но рар но на број ним дру гим фа кул те ти ма у зе мљи 
и ино стран ству. Об ја вио је број не сту ди је: Теоријадржавеипра
ва III (1953/54), Основи социологије (1959), Политичкатеорија
државе (1962), Политичке странке (1966), Социологија морала 
(1964), Друштвенасвојинаисамоуправљање(1964),Формализам
усоциологији(1987).3)

Шко ло ван на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, из ме ђу два ра та, 
Лу кић је сте као не са мо прав ну, већ и фи ло зоф ску и со ци о ло шку 
кул ту ру. На и ме, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, био 
је сре ди ште на стан ка на ше со ци о ло шке ми сли. На ње му је фор-
ми ра на пр ва Ка те дра за со ци о ло ги ју (1935). У окви ру ње, де ло ва-
ли су „ди во ви“ прав не, по ли тич ке и со ци о ло шке ми сли у нас: С. 
Јо ва но вић, Ђ. Та сић, М. Ко сић, Д. Јо ва но вић, С. Ву ко са вље вић, 
М. Ђор ђе вић, Ј. Ђор ђе вић. У овом „дру штву“ ве ли ких про фе со ра, 
Ра до мир Лу кић имао је шта на у чи ти и раз ви ти сво је ин те лек ту ал-
не спо соб но сти. Од ла зак у Фран цу ску je та ко ђе, обо га тио ње го во 
со ци о ло шко зна ње и под ста као да ље уса вр ша ва ње. Се љач ка ви-
тал ност и ум на ра до зна лост пред ста вља ле су уну тра шњи енер гет-
ски по тен ци јал ко ји га је до вео до са мог вр ха у на у ци. С пра вом 
је иза бран за ака де ми ка Срп ске ака де ми је на у ка и по стао је дан од 
нај и стак ну ти јих ства ра ла ца у на шој прав ној и со ци о ло шкој на у ци. 
Идеј ни је тво рац и глав ни ре дак тор пр вог Социолошкоглексикона 
у нас (об ја вље ног 1982. го ди не), али и Правнеенциклопедије,По
литичкеенциклопедије као и дру гих при руч ни ка и ен ци кло пе ди ја 
у нас. За вод за из да ва ње уџ бе ни ка је у окви ру ка пи тал них про је ка-
та об ја вио СабранаделаРадомираЛукића(1995). 

У то ку сту ди ја со ци о ло ги је Лу кић је био не за о би ла зна ли те-
ра ту ра – ка ко из Оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је, та ко из Исто ри је 
со ци јал них те о ри ја, Со ци о ло ги је пра ва и Со ци о ло ги је мо ра ла.

3) Ви де ти СабранаделаРадомираЛукића (1995). 
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Од за ви чај них ко ре на на сле дио је вред но ћу, рад ни елан и ви со-
ку етич ност. Још за вре ме сту ди ја у Бе о гра ду слу шао је пре да ва ња 
кла си ка на ше прав не на у ке и со ци о ло ги је: С. Јо ва но ви ћа, Ђ. Та си-
ћа, Д. Јо ва но ви ћа, Ж. Пе ри ћа и др. У Фран цу ској је до пу нио сво ју 
со ци о ло шку кул ту ру – упо знав ши ства ра ла штво европ ских со ци-
о ло га: Е. Дир ке ма, М. Ве бе ра, не мач ких фор ма ли ста. По по врат ку 
у зе мљу на ста вио је свој рад на Прав ном фа кул те ту где је др жао 
на ста ву из број них пред ме та: Увод у пра во, Фи ло зо фи ја пра ва, Оп-
шта со ци о ло ги ја, Исто ри ја прав них и по ли тич ких док три на, Со-
ци о ло ги ја пра ва, Со ци о ло ги ја мо ра ла, Ме то до ло ги ја дру штве них 
на у ка...

Лу кић је, не спор но, уте ме љи вач и до а јен по сле рат не со ци о ло-
ги је у Ср би ји и Ју го сла ви ји. Он се, ме ђу пр ви ма, за ла гао за при зна-
ва ње пра ва ста ту са ове на у ке у си сте му дру штве них на у ка и ње ну 
ин сти ту ци о на ли за ци ју у обра зов ни си стем у нас. 

Пра ве ћи ја сну ди стинк ци ју из ме ђу со ци о ло ги је као на у ке и 
исто риј ског ма те ри ја ли зма као оп ште те о ри је и ме то де, овај аутор 
је од био број не по ку ша је дис ква ли фи ка ци је/де мо ни за ци је со ци о-
ло ги је као бур жо а ске на у ке. У јав ним рас пра ва ма ко је су во ђе не 
код нас ше зде се тих го ди на – по во дом фор ми ра ња пр ве сту диј ске 
гру пе за со ци о ло ги ју, Лу кић је уче ство вао у број ним по ле ми ка ма. 
На су прот дог мат ским марк си сти ма, он је афир ми сао гле ди ште о 
со ци о ло ги ји као је дин стве ној на у ци (по свом пред ме ту) са раз ли-
чи тим те о риј ским прав ци ма ко ји се уну тар ње раз ви ја ју и раз ли чи-
тим те о риј ским суб кул ту ра ма ко је ње ни про та го ни сти мо гу има ти.

Ра до мир Лу кић је на пи сао пр ви уни вер зи тет ски уџ бе ник из 
Уво да/Осно ви со ци о ло ги је у ко ме је си сте мат ски од ре дио пред мет 
со ци о ло ги је, дао ин тер пре та ци ју глав них те о риј ских шко ла, де фи-
ни сао основ не пој мо ве и ка те го ри је и ука зао на основ на про блем-
ска по ља (из со ци јал не ста ти ке и со ци јал не ди на ми ке) ко ји ма се 
ба ви са вре ме на со ци о ло ги ја. 

Пи са ње уџ бе ни ка из си сте мат ске со ци о ло ги је би ла је јед на 
од на став но-на уч них ак тив но сти, а не по че так ба вље ња со ци о ло-
шким пи та њи ма. На и ме, Лу кић је био нај бо љи по зна ва лац Исто ри-
је со ци јал них те о ри ја у нас о че му све до чи ње го ва сту ди ја Исто
ријаполитичкихиправнихтеорија. Од са вре ме них со ци о ло шких 
те о ри ја нај бо ље је по зна вао фор ма ли стич ку, о че му је на пи сао по-
себ ну сту ди ју Формализамусоциологијии при ре дио хре сто ма ти ју 
на ту те му.
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У ства ра ла штву Ра до ми ра Лу ки ћа ви ди се ути цај, по ред Марк-
со ве те о ри је, Мак са Ве бе ра и не мач ких фор ма ли ста. У сво јој Оп
штојсоциологији Лу кић ис ти че да је пред мет со ци о ло ги је ис тра-
жи ва ња дру штве них по ја ва. У ве зи с тим, он пи ше: „Со ци о ло ги ја 
утвр ђу је по јам људ ског дру штва као це ли не свих дру штве них по-
ја ва, за ко не по ве зи ва ња тих по ја ва у јед ну це ли ну и за ко не раз во ја 
дру штва као це ли не. Она, да кле, утвр ђу је не са мо оно што је за-
јед нич ко свим дру штве ним по ја ва ма не го и оно што је за јед нич ко 
свим људ ским дру штви ма, ка ко у по гле ду њи хо вог са ста ва та ко и 
у по гле ду њи хо вог раз во ја“ (Лу кић 1962: 26). У кљу чу ве бе ров ске 
со ци о ло шке тра ди ци је, за да так је на уч ни ка да ис тра жи те су штин-
ске, објек тив не ве зе ме ђу по ја ва ма у дру штву као то та ли те ту по ја-
ва и об ја сни их.

Лу ки ћев до при нос оп штој те о риј ској со ци о ло ги ји огле да се у 
то ме:

1. што је пр ви ја сно раз гра ни чио по јам со ци о ло ги је као на у ке 
од до ми нант не (марк си стич ке) те о ри је;

2. што је ски нуо стиг му да је со ци о ло ги ја a pri o ri бур жо а ска 
на у ка;

3. што се из бо рио да она до би је ста тус у си сте му дру штве них 
на у ка;

4. што је пре ци зно од ре дио пред мет оп ште со ци о ло ги је;
5. што је пр ви у на шој со ци о ло ги ји на пра вио си сте ма ти за ци ју 

кључ них про блем ских по ља ко ји ма се ба ви оп шта со ци о ло-
ги ја.

У свом уџ бе ни ку Лу кић ни је са мо из ло жио ка те го ри јал ни апа-
рат и ше му про бле ма ко ји ма се ба ви со ци о ло ги ја. Он је у њу уно-
сио и ре зул та те са вре ме них со ци о ло шких ис тра жи ва ња. У овом 
кон тек сту он ће пи са ти о про ме на ма у со ци јал ној струк ту ри срп-
ског/ју го сло вен ског дру штва, али и ди на ми ци раз во ја са вре ме ног 
свет ског дру штва и чо ве чан ства, као „бу дућ но сти ко ја је по че ла“ и 
про це су гло ба ли за ци је свет ског дру штва.

Иако је у по чет ку имао од бо јан став пре ма за сни ва њу по себ-
них/при ме ње них со ци о ло ги ја, јер је сма трао да та на уч на по ља 
при па да ју по себ ним дру штве ним на у ка ма, ка сни је ће на пра ви ти 
ко рек ци ју свог ста ва и сам ће на пи са ти сту ди ју Социологијамо
рала, ко јом је дао зна ча јан до при нос овој ди сци пли ни, не са мо у 
на ци о нал ним већ и у европ ским раз ме ра ма.
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Ра до ми ра Лу ки ћа, као на уч ни ка и јав ног рад ни ка, за ни ма ла су 
број на под руч ја на уч них ис тра жи ва ња. Но, сва ка ко да су про бле ми 
се ла и се ља штва за о ку пља ли ње го ву нај ве ћу па жњу. Сма трао је да 
је се ља штво стуб и ин те гра тив на сна га дру штва. Ни је се ми рио са 
про це си ма ра ди кал ног из у ми ра ња се ла и де струк ци је ње го вих тра-
ди ци о нал них ин сти ту ци ја. Због то га је – ра ди си сте мат ског ис тра-
жи ва ња се ла и се ља штва – по кре нуо ини ци ја ти ву за фор ми ра ње 
Од бо ра за про у ча ва ње про бле ма се ла при СА НУ и пи са ње мо но-
гра фи ја. На че лу тог од бо ра про фе сор Лу кић остао је до кра ја жи-
во та, под сти чу ћи ак тив но сти на из у ча ва њу про бле ма и раз вој них 
пер спек ти ва се ла и пу бли ко ва ње мо но гра фи ја о се ли ма Ср би је.

Лу кић је сма трао да је се ло не са мо ре зер во ар но ве рад не сна-
ге, очу ва ња ви тал но сти већ и па три о ти зма у јед ном дру штву. Он је 
ис пи сао нај леп ше стра ни це о на шим се ља ци ма, њи хо вој рад ној и 
ро до љу би вој ети ци, о за дру гар ству као нај при род ни јој фор ми са-
мо-ор га ни зо ва ња се ља штва и ар ти ку ла ци је ње го вих ин те ре са, као 
и од брам бе ном шти ту про тив би ро крат ске вла сти и са мо во ље. 

Лу кић је био све стра ни ми сли лац: фи ло зоф пра ва, те о ре ти чар 
дру штва, ис тра жи вач дру штве них по ја ва, пле бе јац и три бун, по-
себ но се ла и се ља штва. Он је био народни социолог (В.Милић). 
Они, ко ји су га до бро по зна ва ли, ве ле да се ба вио и по е зи јом. Све 
то го во ри о ње го вом ши ро ком ге ни ју и  ра зно вр сним дис по зи ци-
ја ма за ства ра лач ко из ра жа ва ње. У ве зи са лич но шћу и де лом ака-
де ми ка Лу ки ћа, с пра вом је је дан ува же ни фи ло зоф у нас, из ме ђу 
оста лог, ре као: „Ра до мир Лу кић је не сум њи во наш  нај бли ста ви ји 
ум дру ге по ло ви не XX ве ка и, исто вре ме но, јед на од нај суп тил-
ни јих ду хов них ве ли чи на на ше кул ту ре и ства ра ла штва“ (Ја рић 
2001:212).

Сво јим де лом оста вио је трај ни траг у раз во ју дру штве них на-
у ка у Ср би ји и трај но за ду жио со ци о ло шку ака дем ску за јед ни цу 
пи о нир ским на по ри ма на уте ме ље њу со ци о ло ги је и по зи ва со ци-
о ло га у нас. 

ВојинМилић(19221996)

Во јин Ми лић је је дан од уте ме љи ва ча со ци о ло ги је као сту диј-
ске гру пе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

О ње го вој лич но сти у по себ ној од ред ни ци у Енциклопедији
српскогнарода, Бо жо Ми ло ше вић и То дор Ку љић пи шу: „Ми лић 



стр:119144.

- 127 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

Во јин ро ђен је 1922., у Пив ни ци, умро је 1996. у Бе о гра ду, со ци о-
лог. Док то ри рао је 1958. на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. За јед-
но са Р. Су пе ком, М. Ђу ри ћем и В. Ко ра ћем и пољ ским со ци о ло-
гом Ј. Шће пан ским са чи нио 1959. про грам сту ди ја со ци о ло ги је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Др жао те чај на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе чу 1972/73. и пре да ва ња у Не мач кој, Фран цу ској и 
Пољ ској. Био пред сед ник Срп ског со ци о ло шког дру штва (1959-
1960), се кре тар ис тра жи вач ког ко ми те та за со ци о ло ги ју са зна ња 
Ме ђу на род ног со ци о ло шког удру же ња. Об ја вљи вао члан ке и сту-
ди је у ино стра ним ча со пи си ма. Де ла: Социолошкиметод(1963),
Социологијасазнања(1980),Прилозиисторијисоциологије(1989),
Социологијанауке(1995),Друштвенаструктураипокретљивост
(1996). До бит ник Ок то бар ске на гра де Бе о гра да“ (Ми ло ше вић, Ку-
љић 2008:652).

Во јин Ми лић, као на уч ник и пе да гог, при мер је мо на шке ода-
но сти на у ци и про фе си ји. Лич ност са еру дит ском фи ло зоф ском 
кул ту ром, ви со ки про фе си о на лац, сав по све ћен на уч ној ети ци и 
по зи ву со ци о ло га. Је дан од нај за слу жни јих за ис тра жи ва ње про-
бле ма иден ти те та со ци о ло шке ме то де и афир ма ци ју со ци о ло ги је у 
нас као на у ке, по зи ва и про фе си је.4) 

Во јин Ми лић је аутор са обим ном ства ра лач ком би бли о гра-
фи јом. Пи сац број них сту ди ја и кре а тор те о риј ско-ме то до ло шке 
осно ве број них про је ка та. Пр ви је у на шој со ци о ло ги ји, по чет ком 
70-тих го ди на, био ру ко во ди лац ма кро про јек та на те му Друштве
наструктураипокретљивостЈугославије (у Ин сти ту ту за дру-
штве не на у ке), за ко ји је раз вио те о риј ско-ме то до ло шки оквир, чи-

4) О зна ча ју Во ји на Ми ли ћа за срп ску (и бив шу ју го сло вен ску со ци о ло ги ју), као и спе-
ци фич но сти ма милићевскогприступа,Бо жо Ми ло ше вић у сво јој сту ди ји Социологија
исавременисвет, из ме ђу оста лог пи ше: 1. да се тај при ступ са сто ји у на сто ја њу да се 
ис тра же, при ку пе и ана ли зи ра ју сва до ступ на по сто је ћа про у ча ва ња од ре ђе ног про бле-
ма; 2. да се оба ве сти о про у ча ва њу срод них про бле ма; 3. да кри тич ки ис пи та све бит не 
иде је и те о риј ска ста но ви шта ко ја се од но се на да ти про блем или су у ве зи са њим; 4. 
да утвр ди њи хо ву из вор ност и, евен ту ал но, њи хо ву ис ку стве ну за сно ва ност и 5. да све 
то си сте ма ти зу је у јед ну хе у ри стич ки плод ну це ли ну, у окви ру ја сно из гра ђе не по чет не 
те о риј ске ви зи је ко ја се то ком ду жег про у ча ва ња стал но уса вр ша ва и про ши ру је. Та кав 
при ступ је омо гу ћио Во ји ну Ми ли ћу да, од по че та ка свог на уч ног ра да, уочи раз ли ку 
из ме ђу про ла зних («атрак тви них» и ефе мер них) и трај них (са мо на из глед ма ње за ни-
мљи вих) сег ме на та дру штве не де лат но сти и обла сти со ци о ло ги је и да се усред сре ди на 
про у ча ва ње по след њих. Та квим при сту пом Ми лић је отво рио пут срп ској (и це лој ју-
го сло вен ској) со ци о ло ги ји, ко ји во ди ка раз у ме ва њу нај зна чај ни јих со ци о ло шких про-
бле ма. То је пут ко ји су «тра си ра ли» кла си ци со ци о ло шке те о ри је и дру штве не ми сли 
уоп ште (Дир кем, Ве бер, Маркс). Ви де ти у: Ми ло ше вић 2007:41.
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ја плат фор ма има трај ни ин струк тив ни зна чај у са вре ме ној со ци о-
ло ги ји (Ми лић 1966). 

Био је са ве стан и па жљив, ка ко у на уч но-ис тра жи вач ком, та-
ко и у пе да го шком ра ду. По ред то га што је био ви со ко по све ћен 
на у ци, на да све је био са мо ди сци пли но ван као на став ник. Јед на ко 
тач но, до ла зио је на на ста ву и, без об зи ра на број сту де на та, др жао 
на ста ву као да је пре пу на учи о ни ца. 

У ин тер пре та ци ји на став ног про гра ма из Социолошкогмето
да, ар гу мен то ва но је  из ла гао ма те ри ју ве за ну за сва ки ме то до ло-
шки пра вац, тех ни ку и про це ду ру ис тра жи ва ња (Ми лић 1963).

Во јин Ми лић је стал но ис ти цао нео п ход ност је дин ства те о-
ри је и ме то до ло шких на че ла, као и те о риј ских и ем пи риј ских ис-
тра жи ва ња у со ци о ло шкој прак се о ло ги ји. По ла зе ћи од ста ва да је 
су штин ски циљ сва ке на у ке са зна ва ње објек тив не исти не о ствар-
но сти, те да она ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња мо же слу жи ти 
раз во ју и ху ма ни за ци ји дру штва и еман ци па ци ји чо ве ка и чо ве чан-
ства, Ми лић је осо би то ин си сти рао на те о риј ско-ме то до ло шком 
на че лу то та ли те та, те о риј ском уте ме ље њу ем пи риј ских ис тра жи-
ва ња и да љем раз во ју и до град њи со ци о ло шке те о ри је на осно ву 
ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња. У со ци о ло шкој прак се о ло ги-
ји, он се за ла гао за афир ма ци ју ин те гра ци о ног ме то да ис тра жи ва-
ња, уз ком пле мен тар ну упо тре бу ра зних ме то да и тех ни ка у ем пи-
риј ским со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма. 

Ис ти чу ћи да је ис тра жи ва ње не са мо са знај ни про цес већ и 
дру штве ни од нос, про фе сор Ми лић је по себ но ука зи вао на зна чај 
ети ке по зи ва со ци о ло га и про фе си о на ли зма у свим фа за ма ис тра-
жи ва ња – од елaборације и де фи ни са ња про јек та, пре ко при ку пља-
ња ис ку стве них по да та ка, њи хо вог сре ђи ва ња, ин тер пре та ци је и 
на уч не ве ри фи ка ци је. 

По ред до при но са из у ча ва њу со ци о ло шке ме то до ло ги је ис тра-
жи ва ња, В. Ми лић је нај зна чај ни ји до при нос дао уте ме ље ну со-
ци о ло ги је са зна ња у нас, а по себ но раз во ју со ци о ло ги је на у ке. У 
сво јој сту ди ји Социологија сазнања (1986), В. Ми лић је у уво ду 
нај пре од ре дио пред мет со ци о ло ги је са зна ња, за тим је дао пре глед 
основ них ста но ви шта у раз во ју со ци о ло ги је са зна ња (К. Марк са и 
Ф. Ен гел са, Е. Дир ке ма, В. Па ре тоа, М. Ше ле ра, К. Ман хај ма, П. 
Со ро ки на, Ф. Зна њец ког), а по том је из ло жио основ не про бле ме и 
на уч на по ља у си сте ма ти ци со ци о ло ги је са зна ња. 
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У сту ди ји Социологијасазнања Во јин Ми лић, из ме ђу оста лог, 
ис ти че да се пред мет со ци о ло ги је са зна ња мо же „нај оп шти је од ре-
ди ти као про у ча ва ње ра ци о нал но-ис ку стве не ми сли о ствар но сти 
и мо гућ но сти ма ње ног ме ња ња у скла ду са људ ским по тре ба ма и 
те жња ма у то ку це ло куп ног по сто ја ња људ ског дру штва (Ми лић 
1986:413). У гру пу основ них про бле ма ко ји ма се ба ви со ци о ло ги ја 
са зна ња овај аутор од ре ђу је: 1. дру штве не функ ци је иде ја и зна ња; 
2. дру штве на ор га ни за ци ја са знај них де лат но сти; 3. ши ре ње иде ја 
и зна ња; 4. ме тод со ци о ло ги је са зна ња. 

У том сми слу, пре ма Во ји ну Ми ли ћу, со ци о ло ги ја са зна ња ис-
тра жу је: а) ме сто иде ја и зна ња у ши рем скло пу дру штве не све сти 
и кул ту ре; б) струк ту ру идеј них тво ре ви на и на че ла ис пи ти ва ња 
њи хо ве са знај не вред но сти; в) глав не дру штве не окви ре у ко ји ма 
се ства ра ју усло ви и чи ни о ци што усло вља ва ју са зна ње; г) ства ра-
о це и пре но си о це иде ја и са зна ња; д) при ро ду дру штве ног усло-
вља ва ња све сти и са зна ња (Ми лић 1986:417).

У овом кон тек сту, он се по себ но ба вио осо бе но сти ма со ци о-
ло шког ме то да у обла сти со ци о ло ги је са зна ња. Ње го ва раз ма тра ња 
ове про бле ма ти ке су це ло ви та и ме то дич на. Он у ин тер пре та ци-
ји да је пре глед фи ло зоф ских ста но ви шта ауто ра, со цио-кул тур ни 
кон текст у ко ме се она ра ђа ју и раз ви ја ју и нај зад, у том ми љеу 
го во ри о њи хо вом до при но су и зна ча ју у раз во ју са вре ме не со ци-
о ло ги је са зна ња; о до ме ти ма и огра ни че њи ма по је ди них шко ла и 
пра ва ца, од но сно аутор ских при ло га и при сту па од ре ђе ним те о риј-
ским или ме то до ло шким пи та њи ма. 

Ње го ве сту ди је по ка зу ју да је В. Ми лић имао бо га то по зна ва-
ње свих то ко ва са вре ме не фи ло зо фи је, да је био еури ди та, да је 
про бле ми ма при ла зио ме то дич ки, по ве зу ју ћи ма кро и ми кро ни-
во ана ли зе, му ни ци о зно обра зла жу ћи ло ги ку и про це ду ре на уч ног 
при сту па у ис тра жи ва њу од ре ђе них про бле ма. 

У Социологији науке (1995) Ми лић се ни је ба вио са мо пи о-
нир ским на по ром на пред мет ном од ре ђе њу со ци о ло ги је на у ке и  
те о риј ској ин тер пре та ци ји про бле ма из со ци о ло ги је и исто ри је 
на у ке, већ је пр ви у нас из вр шио упо ред ну со ци о ло шку ана ли зу 
раз во ја раз ли чи тих об ли ка са знај не прак се у обла сти при род них и 
дру штве них на у ка на на шим уни вер зи те ти ма, от кри ва ју ћи бит не 
трен до ве и ка рак те ри сти ке њи хо вог раз во ја: раз ли ке, ди фе рен ци-
ја ци је у обла сти на у ка, као и за јед нич ки име ни тељ. Сво ја на уч на 
ис тра жи ва ња из обла сти со ци о ло ги је на у ке, аутор је пу бли ко вао у 
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ви ше на вра та у ча со пи су Социологија, али и у дру гим пу бли ка ци-
ја ма и ча со пи си ма у зе мљи и ино стран ству.

Нај зад, проф. Ми лић, као ре зул тат сво јих си сте мат ских ис тра-
жи ва ња исто ри је раз во ја со ци о ло шке ми сли, пу бли ко вао је сту ди-
ју Прилозиисторији социологије (1989). У њој про фе сор Ми лић 
нај пре, у пред го во ру, ука зу је на зна чај про у ча ва ња исто ри је со-
ци о ло ги је за са вре ме ну со ци о ло ги ју. У пр вом де лу сво је сту ди је, 
аутор се ба ви раз ма тра њем ре ле вант них те о риј ских при сту па из 
исто ри је со ци о ло ги је (Дир ке мо вим со ци о ло шким си сте мом, ства-
ра ла штвом М. Ве бе ра, со ци о ло шком кон цеп ци јом Ј. Цви ји ћа, ме-
та со ци о ло ги јом П. Со ро ки на, фи ло зо фи јом исто ри је А. Тојн би ја, 
ду бин ском со ци о ло ги јом Ж. Гур ви ча, уло гом Марк со ве те о ри је 
оту ђе ња у са вре ме ној со ци о ло ги ји, бур жо а ским кон зер ва ти ви змом 
у со ци о ло шкој те о ри ји 50-их и 60-их го ди на два де се тог ве ка). У 
дру гом де лу сту ди је, из ло же ни су ауто ро ви ра до ви из исто ри је ме-
то до ло ги је (Ен гелс о ме то ду на уч ног про у ча ва ња дру штва, Дир ке-
мов со ци о ло шки ме тод, ме то до ло шке осо бе но сти Цви ји ће вог про-
у ча ва ња дру штва, ме тод кри тич ке те о ри је). Као по се бан до да так 
у овој сту ди ји пре зен то ва на је би бли о ме триј ска ана ли за при сут-
но сти ми сли ла ца и на уч ни ка, чи ја се де ла раз ма тра ју у књи зи, у 
са вре ме ној на уч ној пе ри о ди ци и лек си ко граф ским из да њи ма. 

Ова сту ди ја из исто ри је со ци о ло ги је и со ци о ло ги је со ци о ло ги-
је, по ма же раз у ме ва њу из во ра и пу те ва на стан ка по је ди них шко ла, 
те о риј ских пра ва ца и уло ге по је ди них ауто ра у раз во ју са вре ме не 
со ци о ло ги је. Во јин Ми лић је сма трао да со ци о ло шки ме тод мо ра 
стал но да се уса вр ша ва, пра те ћи рад на уна пре ђе њу оп ште со ци о-
ло шке те о ри је. 

Нај зад, тре ба ре ћи да је ре зул та ти ма сво јих на уч них ис тра жи-
ва ња, по себ но у обла сти со ци о ло шке ме то до ло ги је, В. Ми лић, об-
ли ко вао про фе си о нал ну свест број них ге не ра ци ја со ци о ло га ко ји 
су за вр ши ли сту ди је у Бе о гра ду али и ши ре на про сто ру Ју го сла ви-
је. Ти ме је дао тра јан до при нос ши ре њу со ци о ло ги је и афир ми са-
њу зна ча ја со ци о ло шке екс пер ти зе за раз вој са вре ме ног дру штва, 
ути ру ћи пут да со ци о ло ги ја као по зив и про фе си ја на ђе пра во ме-
сто у са вре ме ној по де ли ра да.

Овај ум ни, стал но за ми шље ни чо век, ви со ки про фе си о на лац, 
оста вио је трај ни бе лег у раз во ју са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји 
и на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, али и ши ре, у окви ру европ ске и 
свет ске асо ци ја ци је со ци о ло га. 
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МирославПечујлић(Сисак1929–Београд2006)

Ми ро слав Пе чуј лић при ра да пле ја ди со ци о ло га са Бе о град-
ског уни вер зи те та, ко ји су сво јим ства ра лач ким де лом да ли до при-
нос афир ма ци ји со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је у нас. 

Ми ро слав Пе чуј лић је док то ри рао на Прав ном фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, на те му Класеисавременодруштво (1961). 
Био је про фе сор Оп ште со ци о ло ги је до кра ја жи во та. Је дан је од 
осни ва ча Фа кул те та по ли тич ких на у ка и рек тор Бе о град ског Уни-
вер зи те та (1977-1981). До бит ник је Ок то бар ске на гра де Бе о гра да 
и дру гих при зна ња за на уч ни и јав ни рад. Био је на сту диј ском бо-
рав ку у Ен гле ској и САД, и пре да вао на број ним уни вер зи те ти ма у 
зе мљи и ино стран ству. Је дан је од уред ни ка и ре дак то ра Социоло
шкоглексикона и збор ни ка Марксизам–мисаоепохе.5) Пи сац је са 
обим ном би бли о гра фи јом. Нај по зна ти је ње го ве сту ди је су: Класе
исавременодруштво(1964), Будућносткојајепочела(1969), Хо
ризонтиреволуције(1970),Социологијаизмеђуреволуцијеиаполо
гије(1973), Заробљенодруштво(1986), Драмасоцијализма(1989),
Савременасоциологија(1991),Критичкатеоријасавременогдру
штва(у ко а у тор ству са З. Ви да ко ви ћем и В. Ми ли ћем, 1991),Де
мократијаиауторитаризам(у ко а у тор ству са В. Ми ли ћем, 1994),
Универзитетбудућности(1980),Изазовитранзиције(1997),Гло
бализација–дваликасвета(2002),Методологијадруштвенихна
ука(1980),Глобалнодоба(у ко а у тор ству са Р. На ка ра дом, 2010).

Ми ро слав Пе чуј лић спа да у ред нај да ро ви ти јих по сле рат них 
со ци о ло га у нас, ко ји се ба вио јед на ким ин тен зи те том ка ко про бле-
ми ма оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је, та ко и по ли тич ком со ци о ло-
ги јом и со ци о ло ги јом раз во ја са вре ме ног дру штва. Иако је спа дао 
у ред ства ра лач ких нео марк си ста и ан га жо ва них јав них рад ни ка, 
Ми ро слав Пе чуј лић је био ан ти дог мат ски ум, отво рен за мо гу ћи 
ди ја лог и кон вер ген ци ју раз ли чи тих те о риј ских пра ва ца у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји. За раз ли ку од тра ди ци о нал них марк си ста, ко ји 
су вул га ри зо ва ли Марк со во схва та ње дру штва, Пе чуј лић се за ла-
гао за но ву кри тич ку со ци јал ну те о ри ју, за за сни ва ње ин те грал не 
па ра диг ме у со ци о ло ги ји, сма тра ју ћи да је она par ex cel lan ce по ли-
па ра диг мат ска на у ка. 

5) О лич но сти Ми ро сла ва Пе чуј ли ћа ви де ти од ред ни цу С. Ан то ни ћа (2008 :838).
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У сво јој док тор ској ди сер та ци ји Класеисавременодруштво 
(1964) Ми ро слав Пе чуј лић је нај пре ана ли зи рао раз ли чи те со ци о-
ло шке те о ри је о дру штве ним кла са ма, ис ти чу ћи пред но сти Марк-
со ве кон цеп ци је кла са за раз у ме ва ње ка пи та ли зма и под вла че ћи да 
је је дан од ин те грал них елеменaта де фи ни са ња пој ма кла са – кла-
сна бор ба. У овој сту ди ји он да је те о риј ско-ем пи риј ску ана ли зу 
про ме на кла сне струк ту ре са вре ме ног дру штва, са по себ ним освр-
том на про ме не у кла сној струк ту ри ју го сло вен ског дру штва. 

У сту ди ји Будућносткојајепочела (1969) М. Пе чуј лић, пр ви 
ме ђу на шим со ци о ло зи ма, раз ма тра од нос мо дер них про из вод них 
сна га (на ста лих у на уч но-тех но ло шкој ре во лу ци ји) и са мо у пра-
вља ња. Ука зу ју ћи на ре во лу ци о нар не про ме не до ко јих је у „ери 
тре ћег та ла са“ до шло у раз во ју мо дер них про из вод них сна га (ми-
кро е лек тро ни ка, ки бер не ти ка, на но тех но ло ги је, ин фор ма ти ка), 
аутор раз ма тра по сле ди це ко је на ста ју у со ци јал ној ор га ни за ци ји 
ра да, сво јин ским од но си ма, со ци јал ној струк ту ри, стра ти фи ка ци-
о ном си сте му, си сте му рас по де ле дру штве не мо ћи, као и ути цај на 
раз вој и пер спек ти ву са мо у пра вља ња. Аутор по ка зу је да је да љи 
раз вој са мо у пра вља ња, као об ли ка са мо о дре ђе ња и еман ци па ци је 
рад нич ке кла се, по ве зан са кре та њем мо дер них про из вод них сна га 
и про це си ма осло бо ђе ња ра да и де мо крат ске ин те гра ци је еко ном-
ске, со ци јал не и по ли тич ке струк ту ре са вре ме ног дру штва. Аутор 
у овој сту ди ји афир ми ше те зу да са мо у пра вља ње, као об лик дру-
штве них од но са и по крет, омо гу ћу је пре ла зак од ауто ри тар не ка 
де мо крат ској ор га ни за ци ји ра да и упра вља ња, од ан та го ни стич ког 
си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи ка асо ци ја тив ном; као и да оно 
по чи ва на прин ци пу де мо крат ске ин те гра ци је гло бал ног дру штва, 
у ко јој је сло бо да сва ког по је дин ца и/или де ла, услов сло бо де свих. 

У сту ди ја ма Хоризонти револуције (1970) и Социологија из
међу револуције и апологије (1973), Ми ро слав Пе чуј лић се ба ви 
те о риј ском про бле ма ти за ци јом, нај пре од но са функ ци о на ли зма и 
марк си зма и мо гућ но сти њи хо ве кон вер ген ци је и син те зе у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји, а за тим ме стом по зи ти ви зма/нео по зи ти ви зма 
као фи ло зо фи је и дру штве не те о ри је у са вре ме ној со ци о ло ги ји. У 
фо ку су ње го вих раз ма тра ња, на ла зи се са знај на и со ци јал на уло га 
са вре ме не со ци о ло ги је, ко ја се да нас на ла зи ра за пе та из ме ђу апо-
ло ги је и ре во лу ци је, из ме ђу апо ло ги је и ра ди кал не ре фор ме. 

У сту ди ја ма Заробљенодруштво (1986) и Драмасоцијализма 
(1989) М. Пе чуј лић раз ма тра узро ке и по сле ди це кри зе мо но пар-
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тиј ског со ци ја ли зма и то та ли тар ног си сте ма, ко ји је за ро био дру-
штво и бло ки рао раз вој не сна ге со ци ја ли зма. У овим сту ди ја ма, М. 
Пе чуј лић, кри ти ку ју ћи би ро кра ти за ци ју со ци ја ли стич ког си сте ма, 
на го ве стио је бу ду ћу им пло зи ју со ци ја ли стич ких дру шта ва, јер је 
мо но пар тиј ски, „те шки со ци ја ли зам“ (А. Горц) би ро крат ским ме-
ха ни зми ма си стем ски гу шио плу ра ли стич ку ини ци ја ти ву гра ђан-
ског дру штва и про из во ђа ча, ре про ду ку ју ћи би ро кра ти ју као кон-
тра кла су и ути ру ћи пут сна га ма би ро крат ске ан ти ре во лу ци је. 

У сту ди ја ма Изазовитранзиције(1997) и Демократијаиауто
ритаризам (Пе чуј лић, Ми лић, 1994), М. Пе чуј лић је ана ли зи рао 
по чет не до ме те и стран пу ти це тран зи ци је и де мо кра ти за ци је дру-
штве ног си сте ма у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, са по себ ним 
освр том на наш ге о по ли тич ки про стор. Ње го ва ана ли за ука зу је да 
ода бра ни мо дел нео ли бе рал не за ви сне мо дер ни за ци је, ути ре пут 
пе ри фе ри за ци ји при вре де, дру штва и кул ту ре у пост со ци ја ли стич-
ким дру штви ма, за др жа ва ју ћи ова дру штва у зо ни свет ске пе ри-
фе ри је са раз ли чи тим об ли ци ма оли гар хиј ског и но мен кла тур ног 
ка пи та ли зма и пре о бра же них об ли ка ауто ри тар ног вла да ња.

У сту ди ји Глобализација–дваликасвета(2002) М. Пе чуј лић 
је ана ли зи рао гло ба ли за ци ју као ме га тренд, ука зу ју ћи на њен про-
тив реч ни ка рак тер, ње но Ја ну со во ли це: еман ци па тор ско и по ро-
бљи вач ко. Аутор у овој сту ди ји раз ма тра раз ли чи те ди мен зи је про-
це са гло ба ли за ци је (тех но ло шку, еко ном ску, со ци јал ну, по ли тич ку, 
кул тур ну) и ње не дру штве не ак те ре. По ла зе ћи од Во лер сти но ве 
свет ско-си стем ске ана ли зе, аутор раз ма тра ути цај нео ли бе рал не 
гло ба ли за ци је на раст со ци о кла сних и ре ги о нал них про тив реч но-
сти и су ко ба у све ту (из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, Се ве ра и Ју га, 
цен тра и пе ри фе ри је) и ука зу је на пер спек ти ву де ло ва ња дру штве-
них ак те ра у бор би за де мо крат ску гло ба ли за ци ју (са људ ским ли-
цем) и со ци јал де мо крат ску пер спек ти ву и бу дућ ност све та.

У Савременојсоциологији (1991) и Критичкојтеоријисавре
меногдруштва(Пе чуј лић, Ви да ко вић, Ми лић, 1991) М. Пе чуј лић 
је дао мо дер ну те о риј ску ана ли зу про ме на у струк ту ри и ди на ми ци 
са вре ме ног дру штва. Он је из угла свет ско-си стем ске те о ри је ана-
ли зи рао са вре ме не дру штве не про ме не у свим зо на ма гло бал ног 
свет ског си сте ма, раз от кри ва ју ћи ствар ну при ро ду дру штве них 
од но са и си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи у са вре ме ном ка пи-
та ли зму и тра га ју ћи за мо гу ћим ак те ри ма пост со ци ја ли стич ке ал-
тер на ти ве. 
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У сту ди ји Универзитетбудућности (1980), по ла зе ћи од зна ча-
ја ко ји има на у ка и зна ње, М. Пе чуј лић је ана ли зи рао ме сто и уло гу 
ре фор ми са ног и ин те гри са ног уни вер зи те та у дру штве ним про ме-
на ма са вре ме ног дру штва. Пра ве ћи ди стинк ци ју из ме ђу ино ва тив-
них, ими та тив них и бло ки ра них дру шта ва у са вре ме но сти, М. Пе-
чуј лић ука зу је на ре во лу ци о нар ну уло гу ко ју има ју  на у ка, зна ње и 
ин фор ма ти ка у ства ра њу отво ре ног дру штва зна ња, али и у про це-
си ма да ље де мо кра ти за ци је са вре ме ног дру штва. 

Про фе сор Пе чуј лић спа дао је у ред ан га жо ва них ин те лек ту а-
ла ца у нас. Ње гов ан ти дог мат ски ум, де мо крат ски стил по на ша ња 
и људ ска не по сред ност ни су му до зво ља ва ли да се, и кад је вр шио 
нај ви ше ду жно сти у СКЈ, би ро кра ти зу је. Очу вао је до кра ја сво-
га жи во та ви сок ин те лек ту ал ни Ерос у кри тич ком из у ча ва њу са-
вре ме ног дру штва у усло ви ма гло ба ли за ци је и пост со ци ја ли стич-
ке тран сфор ма ци је. У сво јим ра до ви ма увек је за сту пао на че ло о 
со ци о ло ги ји као кри тич кој и ху ма ни стич кој на у ци. Сво јим сту ди-
ја ма, пи са ним бри љант ним сти лом и са жа ром из ду ха Мил со ве 
со ци о ло шке има ги на ци је, трај но је за ду жио ака дем ску за јед ни цу 
со ци о ло га у нас, афир ми шу ћи по зив со ци о ло га да, у скла ду са Во-
лер сти но вим зах те вом, тре ба сво јим про фе си о на ли змом да слу же 
Исти ни, До бро ти и Еман ци па ци ји. 

МихаилоПоповић(Београд1925)

Ми ха и ло По по вић, про фе сор Оп ште и Са вре ме не со ци о ло ги-
је, је дан од осни ва ча Оде ље ња 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. За вр шио је фи ло зо фи ју и док то ри-
рао 1956. на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Био је пред сед ник Срп ског 
со ци о ло шког дру штва и Ју го сло вен ског удру же ња за со ци о ло ги ју. 
Био је на сту диј ским бо рав ци ма и пре да вао у САД, Пољ ској, Че-
шкој и Ки ни. 

Ми ха и ло По по вић, за јед но са В. Ми ли ћем, је дан је од уте ме-
љи ва ча са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји. Дао је нај ве ћи до при нос 
за сни ва њу Оп ште со ци о ло ги је у нас и ис тра жи ва њу про бле ма дру-
штве не струк ту ре, као и афир ми са њу по зи ва и про фе си је со ци о-
ло га (Ан то нић 2008: 872). Ње го ва би бли о гра фи ја је бо га та: Савре
менасоциологија(1961), Проблемидруштвенеструктуре(1980), 
Теоријеипроблемидруштвеногразвоја, у ко а у тор ству са М. Ран-
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ко ви ћем (1981), По ли ти ка идруштво (1984), Теоријаи емпирија 
(1994), Тоталитарнисистеми (1997).6)

Ми ха и ло По по вић је у сво јој сту ди ји Савременасоциологија
(1961) пр ви у нас ука зао на но ве те о риј ске прав це ко ји су се по че ли 
раз ви ја ти у са вре ме ној со ци о ло ги ји у све ту. Сво јим ан ти дог мат-
ским при сту пом, Ми ха и ло По по вић је ис ти цао зна чај те о риј ског 
плу ра ли зма за раз вој со ци о ло ги је као на у ке. Сто је ћи прин ци пи јел-
но на ста но ви шту – да је со ци о ло ги ја је дин стве на по свом пред ме-
ту, те о риј ска и ем пи риј ска на у ка, а да у окви ру ње де лу ју број ни 
те о риј ски и ме то до ло шки прав ци – Ми ха и ло По по вић је ука зао на 
зна чај ди ја ло га, про жи ма ња и син те зе тих раз ли чи тих пра ва ца у 
са вре ме ној со ци о ло ги ји за раз вој и на уч ни на пре дак са ме со ци о-
ло ги је. 

Свој си сте мат ски при ступ из у ча ва њу пред мет не од ре ђе но сти 
со ци о ло ги је у си сте му дру штве них на у ка, Ми ха и ло По по вић је 
нај пре из ло жио у сво јој сту ди ји Предметсоциологије, ко ји је об ја-
вио Ин сти тут дру штве них на у ка из Бе о гра да. У уни вер зи тет ском 
уџ бе ни ку Општасоциологија, аутор је из ло жио пој мов но ка те го-
ри јал ни апа рат, као и сво ја те о риј ска схва та ња о струк ту ри и со ци-
јал ној ди на ми ци. 

Но сва ка ко, да је нај ду бљи и нај ве ћи до при нос са вре ме ној со-
ци о ло ги ји Ми ха и ло По по вић дао сво јом сту ди јом Проблемидру
штвенеструктуре(1980). У њој је аутор, по ла зе ћи, с јед не стра не 
од Марк со ве те о ри је и са дру ге стра не, струк ту ра ли стич ког при-
сту па, си сте мат ски из ло жио је дан но ви те о риј ско-ме то до ло шки 
при ступ из у ча ва њу дру штве не струк ту ре. По ла зна ка те го ри је у 
овој сту ди ји су друштвенаделатностиподеларада, из ко је он из-
во ди број не ди мен зи је хо ри зон тал ног и вер ти кал ног струк ту и ра ња 
гло бал ног дру штва, струк ту ру дру штве них по ло жа ја и дру штве-
них уло га у си сте му, раз от кри ва ју ћи на чин ре про дук ци је кла са и 
дру штве них сло је ва, рас по де ле дру штве не мо ћи и њи хов ути цај на 
ка на ле и со ци јал ну мо бил ност по је ди на ца и дру штве них гру па у 
со ци јал ном си сте му. 

Ми ха и ло По по вић је овај си сте мат ски из ло жен те о риј ски при-
ступ пре вео на ме то до ло шки је зик и успе шно га при ме нио у не ко-
ли ко ем пи риј ских со ци о ло шких ис тра жи ва ња дру штве не струк ту-
ре у нас, ко јим је ру ко во дио (као што по ка зу ју сту ди је: Друштвени

6) Ши ре о би бли о гра фи ји ра до ва М. По по ви ћа у збор ни ку Споменица М. Поповића
(2002). 
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слојевиидруштвенасвест,Социјалненеједнакости,Србијакра
јемосамдесетих). 

У сту ди ји Теоријаиемпирија(1994), Ми ха и ло По по вић син-
те тич ки ре зи ми ра ре зул та те сво јих те о риј ско-ме то до ло шких ис-
тра жи ва ња, ис ти чу ћи зна чај је дин ства те о риј ског и ем пи риј ског 
еле мен та за раз вој со ци о ло ги је као на у ке, ре ле вант ност те о ри је за 
уте ме ље ње ем пи риј ских ис тра жи ва ња у со ци о ло ги ји, као и зна чај 
ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња за да љи раз вој и уна пре ђе ње 
те о ри је у са вре ме ној со ци о ло ги ји.

У сту ди ји Теоријеипроблемидруштвеногразвоја(1981), ко-
ју је аутор на пи сао у ко а у тор ству са про фе со ром М. Ран ко ви ћем, 
ауто ри се ба ве ме стом про бле ма ти ке со ци јал не ди на ми ке  у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји и мо дер ним те о ри ја ма дру штве ног раз вит ка. 

Ми ха и ло По по вић, на пи сао је и број не дру ге со ци о ло шке сту-
ди је. По себ но зна чај на је ње го ва сту ди ја Тоталитарни систем
(1997) у ко јој аутор об ра ђу је при ро ду и ка рак тер то та ли тар них си-
сте ма, њи хо ве уну тра шње про тив реч но сти и си стем ска огра ни че-
ња ко ја до во де не са мо до су спен зи је де мо кра ти је и број них дру гих 
дис функ ци ја, већ и до бло ка де и кри зе у дру штве ном раз во ју. У фо-
ку су ње го ве ком па ра тив но-исто риј ске со ци о ло шке ана ли зе, на ла зе 
се мо но пар тиј ски по ли тич ки си сте ми, ко ји по ти ску ју ис по ља ва ње 
ини ци ја ти ве плу ра ли стич ких сна га гра ђан ског дру штва, ко ји во де 
огра ни ча ва њу људ ских пра ва и сло бо да и спре ча ва ју де мо кра ти за-
ци ју дру штве ног жи во та, те у крај њој ин стан ци, ова дру штва чи не 
за тво ре ним и кон фликт ним. 

Укуп ним сво јим ства ра ла штвом, про фе сор Ми ха и ло По по вић, 
до при нео је не са мо раз во ју те о риј ске со ци о ло ги је у нас, већ и ме-
то до ло шком уте ме ље њу број них ем пи риј ских ис тра жи ва ња дру-
штве не струк ту ре у со ци о ло шкој ис тра жи вач кој прак си. Ти ме је 
Ми ха и ло По по вић до при нео да се со ци о ло ги ја у Ср би ји раз ви је 
и афир ми ше, не са мо као на у ка, већ и као нов по зив и про фе си ја. 
Ми ха и ло По по вић је, на тра гу Мил со вог зах те ва – да без иде је со-
ци јал не струк ту ре не ма осва ја ња мо ћи со ци о ло шке има ги на ци је 
у на шој про фе си ји – нај ве ћи део свог ства ра ла штва по све тио ис-
тра жи ва њу про бле ма дру штве не струк ту ре. То је чи нио на је дан 
мо де ран и ино ва ти ван на чин, да ју ћи ти ме до при нос уна пре ђе њу 
ка ко те о риј ске ми сли о дру штве ној струк ту ри та ко и на уч но ис тра-
жи вач кој со ци о ло шкој прак се о ло ги ји. 
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Стал ним ис ти ца њем зна чај је дин ства те о ри је и ем пи ри је у са-
вре ме ној со ци о ло ги ји, као да без со лид ног те о риј ског уте ме ље ња 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња не ма успе ха у ис тра жи ва њу дру штве-
них по ја ва, од но сно да без ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња 
не ма но вих син те за и на прет ка и те о ри ји, Ми ха и ло По по вић је 
дао пи о нир ски до при нос не са мо осни ва њу пр ве сту диј ске гру пе 
за со ци о ло ги ју (1959), већ и афир ма ци ји са вре ме не со ци о ло ги је 
и про фе си о нал ног иден ти те та по зи ва со ци о ло га. Сво јим де лом и 
пе да го шким ра дом Ми ха и ло По по вић је трај но за ду жио број не ге-
не ра ци је со ци о ло га шко ло ва них на Бе о град ском уни вер зи те ту – да 
сво ју про фе си ју во ле и да сво јим ства ра ла штвом (про фе си о нал ном 
екс пер ти зом) чу ва ју њен диг ни тет и да ље је раз ви ја ју.

ЗагоркаГолубовић(Дебрц1930)

ЗагоркаГолубовић, као со ци о лог и ан тро по лог да ла је ве ли ки 
до при нос уте ме ље њу со ци јал не ан тро по ло ги је на Уни вер зи те ти ма 
у Ср би ји и афир ма ци ји со ци о ло ги је као кри тич ке и ху ма ни стич ке 
на у ке о са вре ме ном дру штву.

За гор ка Го лу бо вић је ди пло ми ра ла фи ло зо фи ју и док то ри ра ла 
1962. на те му Проблемисавременетеоријеличности. Пре да ва ла је 
у зе мљи и ино стран ству. При па да ла је срп ском де лу гру пе „Прак-
сис“ и због сво је кри тич ке ори јен та ци је и су ко ба са ре жи мом, би-
ла је уда ље на са још сед мо ро про фе со ра са уни вер зи те та, а по том 
вра ће на 1990. го ди не (Ан то нић 2008:238). 

Нај зна чај ни ја де ла За гор ке Го лу бо вић су Проблемисавремене
теоријеличности(1966),Човекињеговсвет(1973),Стаљинизам
исоцијализам(1982),Антрополошкипортрети(1991),Антропо
логијауперсоналистичкомкључу (1997),Изазовидемократијеу
савременомсвету (2003).7)

Од по чет ка сво је ка ри је ре до да нас За гор ка Го лу бо вић уз о ран 
је при мер со ци о ло га кри тич ке и ху ма ни стич ке ори јен та ци је. Њен 
по ла зни прин ци пи јел ни пле до а је је да се у со ци о ло шкој ана ли зи 
ни ка да не сме из гу би ти ху ма ни стич ки ко е фи ци јент. Пре ма За гор-
ки Го лу бо вић, со ци о ло шка струк ту рал на и исто риј ска ана ли за дру-
штва не сме да из гу би из ви да шта се зби ва са чо ве ком и мо гућ-
но сти ма ње го ве еман ци па ци је. Ова кав при ступ до вео је За гор ку 
Го лу бо вић не са мо до ис ти ца ња ве зе и зна ча ја ис тра жи ва ња со ци-

7) Оп шир ни је о би бли о гра фи ји ра до ва и лич но сти За гор ке Го лу бо вић ви де ти у Го лу бо вић 
2001. и Го лу бо вић 2007.
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јал не ан тро по ло ги је за са вре ме ну со ци о ло ги ју, већ и са те о ри ја ма 
ра ди кал не еман ци па ци је и афир ма ци јом зна ча ја кри тич ке уло ге со-
ци о ло ги је у са вре ме ном дру штву. Та кав њен ан га жман и ње на мо-
дер на ле ви чар ска и сло бо дар ска ори јен та ци ја, до во ди ла је у прак си 
у су коб са ауто ри тар ним струк ту ра ма не са мо мо но пар тиј ске мо ћи 
у усло ви ма со ци ја ли зма, већ и са но во фор ми ра ним, оту ђе ним цен-
три ма мо ћи у усло ви ма пост со ци ја ли стич ког дру штва. 

За гор ка Го лу бо вић је пи о нир ан тро по ло шког и пер со на ли стич-
ко-ху ма ни стич ког  при сту па у на шој со ци о ло ги ји. Од сво је док-
тор ске ди сер та ци је Проблемисавременетеоријеличности(1996), 
пре ко ис тра жи ва ња про бле ма по ро ди це (Породицакаољудсказа
једница(1981), до нај но ви јих со ци о ло шких ис тра жи ва ња тран зи-
ци је и ква ли те та жи во та дру штве них гру па и раз ли чи тих об ли ка 
со ци јал не се гре га ци је и мар ги на ли за ци је у на ста ју ћем нео ли бе-
рал ном ка пи та ли зму у нас, она до след но сле ди ло ги ку нео п ход не 
по ве за но сти струк ту рал не со ци о ло шке ана ли зе са ан тро по ло шко 
ху ма ни стич ком. А то зна чи да се у со ци о ло шкој ана ли зи мо ра ју ма-
кро дру штве не про ме не, струк тур не тен ден ци је и про це си, по ве зи-
ва ти са ана ли зом груп не ди на ми ке, си сте мом рас по де ле дру штве не 
мо ћи али и суд би ном и уло гом по је дин ца у свим тим про це си ма. 
А ту је упра во ме сто тран сди сци пли нар ном дис кур су ко ји по ве зу је 
ан тро по ло ги ју са со ци јал ном пси хо ло ги јом и со ци о ло ги јом. 

У сту ди ји Проблемисавременетеоријеличности (1966), З. Го-
лу бо вић се нај пре ба ви ис тра жи ва њем про бле ма лич но сти у мо-
дер ној фи ло зо фи ји и со ци о ло ги ји, по себ но ука зу ју ћи на зна чај и 
вред ност Марк со ве те о ри је оту ђе ња у ње го вој фи ло зоф ској ан тро-
по ло ги ји, али и кри тич ке те о ри је дру штва (ства ра ла штво Е. Фро-
ма) и пер со на ли стич ке фи ло зо фи је Е. Му ни ја. За тим из ла же ре зул-
та те ис тра жи ва ња про бле ма лич но сти у са вре ме ној ан тро по ло ги ји 
и со ци о ло ги ји и да је син те тич ки ре зи ме фи ло зоф ских, ан тро по-
ло шких и со ци о ло шких прет по став ки за раз вој са вре ме не те о ри је 
лич но сти.

У сту ди ји Човекињеговсвет–уантрополошкојперспективи 
(1973) З. Го лу бо вић нај пре из ла же те о риј ске прет по став ке за јед-
ну марк си стич ку ан тро по ло ги ју; за тим, да је ком па ра тив ну ана ли зу 
ре зул та та ис тра жи ва ња ди фе рен ци ра но сти људ ског све та раз ли чи-
тих кул ту ра као и о уни вер зал ном и дру штве ном ка рак те ру људ-
ске ег зи стен ци је. У фо ку су ње не ана ли зе у овој сту ди ји је од нос 
кул ту ре и лич но сти у са вре ме но сти; кри ти ка оту ђе но сти чо ве ка у 
усло ви ма ма сов не по тро шач ке кул ту ре и то та ли тар них си сте ма. У 
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јед ном по гла вљу из не та је кри тич ка ана ли за та да шњег ју го сло вен-
ског дру штва, због че га се ова књи га на шла пред за бра ном, „ин-
кри ми ни са ни“ де ло ви тек ста (50-так стра ни ца) су мо ра ли би ти ис-
трг ну ти, а књи га као „тор зо“ је по но во пу ште на у про да ју.

У сту ди ји „Породица каољудска заједница“ (1981), З. Го лу-
бо вић ис тра жу је основ на про блем ска по ља со ци о ло ги је по ро ди-
це, као ди сци пли не у са вре ме ној со ци о ло ги ји; од нос по ро ди це и 
дру штве ног си сте ма; по ро ди це као сво је вр сне дру штве не гру пе и 
за јед ни це  и од нос по ро ди це и лич но сти. З. Го лу бо вић по ро ди цу 
раз ма тра као при мар ну дру штве ну гру пу и об лик не по сред не дру-
штве но сти, тј. људ ске за јед ни це. У фо ку су ње не ана ли зе су ка ко 
функ ци ја со ци ја ли за ци је лич но сти та ко и по тра га за ал тер на ти вом 
ауто ри тар ном схва та њу по ро ди це, као си сте ма при ла го ђе ног по-
на ша ња. У овом кон тек сту, З. Го лу бо вић афир ми ше те зу о ан ти а у-
то ри та р ном ка рак те ру и ње го вом зна ча ју за раз вој и еман ци па ци ју 
лич но сти.

У сту ди ји Стаљинизамисоцијализам (1982), З. Го лу бо вић раз-
ма тра ко ре не и при ро ду фе но ме на ста љи ни за ци је со вјет ског дру-
штва и ста љи ни зма уоп ште и ње гов по ра зни ути цај на со ци ја ли-
стич ку прак су. Ње на ис тра жи ва ња по ка зу ју да ста љи ни стич ки тип 
„но вог чо ве ка“ пред ста вља не га ци ју марк си стич ке иде је људ ске 
еман ци па ци је. Пре ци зно иден ти фи ку ју ћи при ро ду ста љи ни зма, З. 
Го лу бо вић сма тра да се из ме ђу та квог си сте ма и со ци ја ли зма не 
мо же ста ви ти знак јед на ко сти. Она на тра гу ста ва че шког фи ло зо-
фа К. Ко си ка, сма тра  да со ци ја ли зам има исто риј ско оправ да ње 
са мо док је „ре во лу ци о нар на и осло ба ђа ју ћа ал тер на ти ва“, ко ја ну-
ди пер спек ти ву уки да ња бе де, тла че ња, не прав де, ла жи, ми сти фи-
ка ци је, не сло бо де, не до сто јан ства и по ни же ња (Го лу бо вић 2007а: 
294).

У сту ди ји Кризаидентитета савременогјугословенскогдру
штва (1987), З. Го лу бо вић да је со ци о ло шко-ан тро по ло шку ана ли-
зу кон цеп ци је и прак се „ју го сло вен ског пу та у со ци ја ли зам“. Ре-
зул та ти ње не ана ли зе прог но стич ки ука зу ју на ду би ну дру штве не 
кри зе ко ја је има ла струк ту рал ни ка рак тер и про тив реч но сти са-
вре ме ног ју го сло вен ског дру штва 80-тих го ди на, на го ве шта ва ју ћи 
пред сто је ћу им пло зи ју со ци ја ли зма.

У сту ди ји Изазовидемократијеусавременомсвету (2003), З. 
Го лу бо вић нај пре раз ма тра са вре ме ни свет и де мо кра ти ју у кон тек-
сту гло ба ли за ци је све та, а за тим де мо кра ти ју у про це су тран зи ци је 
(на при ме ру Ср би је). Она ука зу је на иза зо ве мо дер не де мо кра ти-
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је али про блем де мо крат ске тран зи ци је у Ср би ји као и те мељ ног 
рас кр шћа из ме ђу со ци јал де мо крат ске и нео ли бе рал не стра те ги је 
срп ског дру штва у са вре ме но сти. 

З. Го лу бо вић сe, са гру пом мла ђих ис тра жи ва ча у пр вој де це-
ни ји XXI ве ка, ба ви оп се жним ан тро по ло шким, со ци о ло шким и 
кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма на те му Политикаисвакодневни
живот,Етнополитичкиодносии КудаидепостоктобарскаСр
бија. 

Сво јим ис тра жи ва њи ма у обла сти со цио-кул тур не ан тро по ло-
ги је З. Го лу бо вић је вра ти ла „ду шу“ со ци о ло ги ји. У ње ним сту-
ди ја ма со ци о ло ги ја ни је де пер со на ли зо ва на и функ ци о на ли стич ки 
ре ду ко ва на на на у ку о  ин сти ту ци ја ма. З. Го лу бо вић увек тра жи, 
иза ин сти ту ци о нал ног по рет ка и мре же дру штве них од но са, не-
ви дљи во дру штво и чо ве ка, са ње го вим ин те ре си ма, по тре ба ма, 
стра хо ви ма и на да ма, али и са сво јим сло бо дар ским, про ме теј ским 
Еро сом, да за те че не окол но сти оспо ра ва, ху ма ни зу је и ме ња, отва-
ра ју ћи но ве хо ри зон те ре во лу ци је  и еман ци па ци је. 

З. Го лу бо вић је и са ма го во ри ла да је нај ве ћа ње на ин те лек-
ту ал на ра дост „от кри ће ан тро по ло ги је, Франк фурт ске шко ле и 
Е. Фор ма, ко ји је ан тро по ло ги ји дао пер со на ли стич ки лик, али и 
фран цу ског фи ло зо фа – пер со на ли сте – Ема ну е ла Мо ну и е ра“ (Го-
лу бо вић 2001:7). Од та да до да нас, у фо ку су ње них ис тра жи ва ња, 
увек су би ли кул ту ра и лич ност. О то ме, она, из ме ђу оста лог ве ли: 
„При мар на сфе ра мо га ин те ре со ва ња је сте ка ко кул ту ра об ли ку је 
лич ност, али и ка ко се људ ско би ће као лич ност опи ре мно гим зах-
те ви ма кул ту ре, ка да ова, у функ ци ји не ког дру штве ног си сте ма, 
те жи да уни фор ми ше оно што је по при ро ди ди вер зи фи ко ва но, јер 
ни јед на ин ди ви дуа ни је као дру га (лич ност је иди о мат ска ка те го-
ри ја)“ (Го лу бо вић 2001:8).

Као бор бе на ин те лек ту ал ка, чи ји су идо ли би ли Про ме теј и Н. 
Чом ски, ру ко во де ћи се кри те ри ју ми ма и уни вер зал ним вред но сти-
ма: сло бо да, јед на кост и брат ство, под ко јим је под ра зу ме ва ла ауто-
но ми ју лич но сти, до сто јан жи вот и со ли дар ност, З. Го лу бо вић је 
оста ла ху ма ни ста и ле ви чар, бо рац про тив сва ког об ли ка кон фор-
ми зма и то та ли та ри зма, ис ти чу ћи свој кре до: „Мој став је увек био 
да со ци о ло ги ја мо ра да бу де кри тич ка на у ка, у пр вом ре ду пре ма 
соп стве ном дру штву“ (Го лу бо вић 2001:7).

Це ло куп ни ства ра лач ки опус З. Го лу бо вић, го во ри о то ме да 
се она за ла га ла не са мо за ин тер ди сци пли нар ну са рад њу ан тро по-
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ло ги је и со ци о ло ги је, већ и за афир ма ци ју тран сди сци пли нар ног 
при сту па у дру штве ним ис тра жи ва њи ма, прин ци пи јел но за сту па-
ју ћи мо дер ну ра ди кал ну ле ви чар ску ори јен та ци ју у дру штве ној 
кри ти ци и ан га жо ван про ме теј ско-ак ти ви стич ки од нос. Упр кос 
им пло зи ји со ци ја ли зма, она ве ру је да је мо гу ћа ње го ва об но ва, ако 
се бор ба за со ци ја ли зам по ве же са да љом бор бом за де мо кра ти ју 
и уни вер за ли за ци ју људ ских пра ва, са од бра ном ауто но ми је лич-
но сти, до сто јан ства чо ве ка и со ли дар но сти у раз во ју чо ве чан ства.

***

Ов де смо са мо у ски ци, су мар но и гру бо, ука за ли на не ке ди-
мен зи је/аспек те ства ра ла штва и про фе си о нал ни пор трет до а је на 
са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји. Све сни смо не до ста та ка и огра-
ни че но сти ко је са со бом но си ова кав при ступ и уве ре ни да ће се у 
го ди на ма ко је до ла зе ака дем ска за јед ни ца со ци о ло га у Ср би ји оду-
жи ти не и ма ри ма и пи о ни ри ма у на шој на у ци, пи са њем на ше пра-
ве исто ри је со ци о ло ги је у Ср би ји, у ко јој ће се из ло жи ти це ло вит 
при каз на стан ка и раз во ја со ци о ло ги је и да ти ме ри тор на оце на о 
уло зи и до при но су ка ко на ших со ци о ло га та ко и сту диј ских гру па, 
ин сти ту та и про фе си о нал них удру же ња у афир ма ци ји со ци о ло ги је 
као на у ке, по зи ва и про фе си је.

LjubisaMitrovic
THEMOSTPROMINENTFIGURES
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Summary
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sociologyinSerbiaoverthelastfiftyyears,therebyespeci
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Resume
Duetonumeroushistoricalandgeopoliticalcircumstan
ces,theSerbiansocietyhasbeenslowlyformedanddeve
lopedfromtheformsofprecapitalisttraditionalcommu
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nitiesintocivilsociety.Philosophyandthebeginningsof
othersocialsciences inSerbia in thenineteenthcentury
arebeingcreatedinthatsocioculturalcontext.
Manyrelate thebeginningsof thedevelopmentofsocio
logyinSerbiatotheethnoculturalresearchesofVukKa
radžićandDositejObradović,andthenSvetozarMarko
vićandDimitrijeCenić.
Inthetwentiethcentury,especiallybetweenthetwogreat
wars, thebeginningsof the sociological thoughtareex
pressedintheworksof:DimitrijeTucović(hisresearches
about the labourmovement in Serbia, trade unions, so
cialdemocracy and the relations between the Serbs and
the Albanians), Tihomir Đorđević (about the life of the
people,crafts,socialstructureoftheSerbiansociety,Ro
ma), JovanCvijić (about antropogeography, geoculture,
etnopsychologyandthesociologyoftheBalkans),which
byitsqualitywereofnotonlynationalbutalsoEuropean
significance.
Animportantschoolofthethinkersofmarxistandsocia
listorientationhadbeenworkingbetweenthetwowars,
and it had great influence on the development of socio
logy:FilipFilipović,SimaMarković,ŽivkoTopalović...
Inthiscontextofthearticulationofthesocialandcultural
needfortheestablishmentandthedevelopmentofsocio
logyasanindependentscienceinthesystemofsocialsci
encesinSerbia,themostimportantroleiscarriedby:aca
demicianRadomirLukić, professorVojinMilić,Mihailo
PopovićandMiroslavPečujlić.Nolessimportantcontri
butiontothesociologyinSerbiaanditsestablishmentand
developmentweregivenby:VeljkoKorać,astheprofessor
of theHistoryofsocial theories,MihailoĐurićwithhis
considerationoftheproblemofthesociologicalmethod,
CvetkoKostić,asthefounderoftheSociologyofthesettle
mentinthescience,ZagorkaGolubović,asthefounderof
thesocialandculturalanthropologyandLjubomirTadić
asthefounderoftheSociologyofthepoliticsandlaw.We
makeabriefreviewoftheprofessionalportraitofthedoy
ensofthemodernsociologyinSerbia,theircontribution
toitsestablishmentanddevelopment.

 Овај рад је примљен 13. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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