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Сажетак. Значај упоредног метода у друштвеним истраживањима данас гото-
во да и није споран. У савременој социолошкој литератури постоје бројни радови који
указују на коришћење овог социолошког (и не само социолошког) метода. Поред тога, у
међународним анкетним истраживањима и у оквиру упоредно-историјских проучавања,
већ дужи период постоји традиција бављења проблематиком усавршавања упоредног ме-
тода у истраживању друштвених појава. Овај текст замишљен је као један прилог допри-
носу схватања значаја упоредног метода у савременим друштвеним истраживањима. Ко-
рисност примене упоредног метода увиђали су и класици социологије, К. Маркс, Е.
Диркем и М. Вебер, па чак и много раније Конт. Њихови радови (са изузетком Конта), и
поред многобројних критика које се најчешће крећу у правцу недостатка поуздане и сис-
тематске изворне грађе, изузетан су допринос у истицању значаја и примене упоредног
метода. Е. Диркем је међу првима чак покушао да одреди његов епистемолошки значај.
Критичари њихових дела, ипак, недовољно узимају у обзир оновремена ограничења, на-
рочито у стандардизацији и неразвијеној класификацији прикупљених података. Период
шездесетих година означио је да након краћег застоја следи поновна афирмација и усавр-
шавање упоредног метода у друштвеним истраживањима. Томе су у великој мери допри-
неле критике класичних схватања о овом методу, али и готово „лажни спор” између при-
сталица квалитативне и квантитативне методологије. Учињено је доста у погледу
стандардизације упоредног метода, али и искуствених обавештења, усавршавањем сред-
става за класификацију и мерење и савремених техничких средстава помоћу којих је мо-
гуће постићи једноставније прикупљање и обраду упоредивих података. Усавршавањем
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ове методе отклонили би се и недостаци који су пратили упоредна истраживања у ранијем
периоду, као на пример, непотпуност и непоузданост извора, фрагментираност грађе, из
чега произилази и некритичка анализа података.

Кључне речи: упоредни метод, класична схватања, савремена схватања, развој,
основне карактеристике.

„Упоредна социологија није посебна грана социологије, већ
је то сама социологија, уколико престаје да буде чисто описна и тежи
да схвати чињенице.”

Емил Диркем

Познато је да тражење узрочно-последичних веза представља примарни за-
датак научног сазнања. Основне методе научног мишљења и истраживања у
друштвеним наукама јесу: аналитичке основне методе (метода анализе, метода
апстракције, методе специјализације, дедукција као основна метода научног
сазнања); синтетичке основне методе (синтеза, конкретизација, генерализација и
индикација). Поред ових, у научном истраживању врло су значајне опште научне
методе у друштвеним наукама (хипотетичко-дедуктивна метода, статистичка оп-
ште научна метода, опште научна метода моделовања, аксиоматска метода, ана-
литичко-дедуктивна метода и компаративна метода)3 (уп. Милосављевић, Радо-
сављевић, 2006:200–284). 

Што је појава која се испитује сложенија, теже је и открити узроке који је
условљавају. Због специфичности друштва, где је спектар неопходних и довољ-
них услова веома велики, постоје тешкоће у одређењу каузалних веза. То је и раз-
лог зашто је упоредни метод можда најприкладније аналитичко средство при
проучавању друштвених појава, јер је његовом адекватном применом могуће
доћи до научних сазнања о друштву, која би имала довољан степен општости. По-
ред тога, ова метода нам омогућава и да се проширивањем искуственог оквира ре-
ализује замисао о квазиексперименталном нацрту, истраживањима која омогућа-
вају досезање кључних детерминанти које условљавају неку појаву. 

Стога се намеће питање: шта подразумева упоредни метод, односно, који
су домети и задаци његове примене? Критикујући поистовећивање упоредног ме-
тода и поређења као мисаоне радње, В. Милић изводи следећи закључак: „Упо-
редни метод се може дефинисати као настојање да се одређена друштвена појава
или друштво у неком свом комплексном облику проучавају у свим својим или
бар у што многобројнијим различитим облицима, који настају услед различитих
друштвено-историјских и природних услова” (Милић,1996:657). Исти аутор
даље додаје – „…ова тежња да се испита цео искуствени распон квалитативних

3 Видети опширније у нав. делу. 
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облика и квантитативних ступњева одређене појаве, а не општа мисаона опера-
ција поређења, јесте специфична особина упоредног метода” (исто: 657). С. Анд-
рески одређује упоредни метод на следећи начин: „Поређења (вербална или ну-
меричка) улазе у сваку индукцију, али према општем прихватању упоредни метод
означава само она упоређења која користе податке из различитих друштава… а
упоредна социологија није ништа друго до скуп идеја које се тичу најопштијих
проблема друштвеног живота, каткад зване општа теорија, каткад упоредна соци-
ологија, јер поређења широког домета чине једини метод проверавања хипотезе
која се односи на такве проблеме” (Андрески,1965:66). Исти аутор такође, нагла-
шава да упоређивање нема за циљ само тражење сличности, већ и разлика, и да је
једино на тај начин могуће открити узроке правилности и њиховог одступања. 

Како сматра Р. Нерол –„Развијање упоредног метода је водећи задатак на-
ука које истражују понашање будући да се њиме утврђују не само правилности
веза већ и односи детерминације који могу бити блиски законским тенденција-
ма” (Нерол, 1968:243). 

Према В. Илићу: „Примена упоредног метода подразумева систематско и
контролисано испитивање сличности и разлика облика или варијетета појединих
друштвених или културних појава, у складу са претходно развијеним теоријским
претпоставкама и с циљем откривања чинилаца с претпостављеним узрочним де-
јством” (Илић, 2006:13). То даље подразумева, како закључује В. Илић, да се –
„контрола релевантних фактора остварује у складу са канонима Милове логике
експерименталног истраживања, али упоредни метод није, за разлику од експери-
мента, оперативни аналитички поступак. Зато примена овог поступка изискује
крајње обзиран однос према тзв. оповргавајућим случајевима” (исто:13). 

Који су задаци упоредних истраживања? Како наводи В. Милић: „… задаци
упоредног метода деле се у две групе. У прву групу спадају системско описивање
различитих облика глобалних друштава и појединих друштвених појава, а у дру-
гу њихово објашњење” (Милић, 1996:657). 

Исти аутор своја даља разматрања о упоредном методу развија у правцу
критике Контових и Диркемових схватања ове методе. Критикујући Конта да је
ограничио употребу упоредног метода прилагодивши га својој теорији о „три ста-
дијума у развоју друштва”, према којој овај метод има два задатка: прво, да пока-
же мање развијеним друштвима њихов развојни пут, и друго, да утврди узроке
због којих се сва друштва не развијају истим темпом, В. Милић закључује – „Кон-
та су интересовали првенствено општи и јединствени закони развоја човечанства,
а он је био убеђен да је те законе открио и објаснио у својој теорији о основним
фазама историјског развоја. Упоредна истраживања имају због тога у његовој ме-
тодологији врло ограничену улогу. Она треба да послуже за испитивање ранијих
фаза у друштвеном развоју, и затим помоћу њих треба да се утврде особени, али
ипак, другостепени узроци због којих се развој свих друштава није кретао подјед-
наком брзином по општем заједничком развојном историјском путу” (исто:75).
На тај начин Милић своја схватања о упоредном методу приближава Диркему.4 



414 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

Разматрајући укратко савремена схватања и домете развоја упоредног ме-
тода, В. Илић сматра да се она крећу у домену „…ширења извора и начина при-
купљања података” (Илић, 2006:15), јер је, како овај аутор сматра, минули пери-
од представљао фазу у којој је главну улогу у прикупљању података имала анкета.
Поред критике извора и начина прикупљања података, најновија настојања у раз-
вијању примене упоредног метода усмерена су и на: „…тзв. контекстуализацију
упоредних студија, при чему се пажња усредсређује на истраживачко уклапање
упоредно посматраних сличности и разлика у њихове шире друштвене и култур-
не контексте. Ово настојање појачава интердисциплинарни и мултидисциплинар-
ни карактер социолошког упоредног метода, снажније га повезује са другим ана-
литичким поступцима и, перспективно, изискује чвршћу интеграцију постојећих
методолошких и теоријских традиција у савременој социологији” (исто:15–16). 

Стварање искуствене евиденције 

у упоредним истраживањима

Може се, дакле, закључити да последњих деценија, приликом разматрања
о употреби и развијању поступка примене упоредног метода, доминирају следећи
задаци, који се у најкраћем могу свести на: стварање јединствене базе података
која би се користила у упоредним истраживањима5, стварање општег система
класификовања друштвених показатеља, чијом стандардизацијом се омогућавају
међународна поређења података, интензиван развој теоријског оквира који би ус-
меравао оваква истраживања, и однос између квалитативних и квантитативних
приступа у упоредним истраживањима (уп. Илић, 2006:16). 

Постојали су покушаји да се прва два задатка реше тзв. Јелском документа-
цијом. Међутим, како сматра Н. Дрезгић – „HRAF је изграђен на основу пос-
тојеће етнографске литературе и управо на тој чињеници је заснован један део

4 Прихватајући Е. Диркемову поделу упоредних истраживања, он износи став о три нивоа
упоредних истраживања, и то: 1. истраживања у истом друштву, 2. истраживања у различитим
друштвима истог друштвеног типа, и 3. свеопшта поређења која се у начелу односе на сва историјс-
ки позната друштва. Међутим, прихватајући Е. Диркемову поделу упоредних истраживања, В. Ми-
лић се ипак ограђује у односу на схватање прва два нивоа која се односе на проучавање актуелних
структуралних стања, и сматра да се то проучавање може проширити и на испитивање развојних
процеса у којима су настале структуралне разлике (уп. Милић,1996:662–663).

5 Главна замерка упоредних истраживања у XIX и почетком XX века била је управо „у не-
достатку поуздане и систематске изворне грађе. Стога се крајем прошлог века (XIX века, прим. И.
Б.), јављају и први покушаји да се изграде појмовни, методолошки и организацијски оквири при-
купљања искуствених обавештења за упоредно проучавање развијених друштава. Ова настојања
добијају свој најпотпунији израз тридесетих година овог века (XX века, прим. И. Б.) у радовима Џ.
П. Мардока. Године 1936. он је започео са групом сарадника изградњу Cross Cultural Survey-a, из
кога је 1937. године израстао систем података познат под називом Human Relations Area Files
(HRAF), или Јелска документација. HRAF сачињавају два подсистема. Први подсистем представ-
ља предметни регистар (разни аспекти друштвеног живота разврстани су у 710 категорија), у дру-
гом подсистему извршена је класификација друштвених заједница према регионима и културним
областима” (Дрезгић, 1986:163). 
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критика6 овог система података. Џ. П. Мардоку се, наиме, замера што је користио
етнографску литературу неуједначеног обима, квалитета и насталу у истражи-
вањима разних теоријских приступа. Критике су упућене и на рачун узорка, због
тога што није коришћен ни случајан ни стратификовани узорак, већ су друштва
укључивана у узорак уколико је о њима постојала одговарајућа етнографска
грађа тј. етнографске монографије. Најзад, критикује се и непостојање поузданих
критеријума на основу којих би се друштва и културне творевине сврставале под
одређене категорије” (Дрезгић, 1986:163–164). 

Према Д. Мркшићу, „У статистичким истраживањима на упоредном нивоу
питање језичке еквивалентности добија изузетан значај. Управо због еквивален-
тности значења јавља се велики број грешака, јер се научна обавештења добијају
у различитим језичким и културним срединама” (Мркшић, 1969:134).7 Поред то-
га, „постоји [и] проблем недовољно развијеног појмовно-хипотетичког оквира за
свестраније социолошко проучавање глобалних друштава, а који би представљао
основу за прикупљање грађе. Несугласности и висок апстрактни ниво постојећих
социолошких теорија отежавају превођење појмова са теоријског на операцио-
нални ниво чиме би се постигла извесна сагласност о врсти нужних обавештења”
(исто:132). 

Анализирајући однос између квалитативне и квантитативне оријентације,
В. Илић закључује да се разлика најчешће своди на проверавање у квантитатив-
ним, односно на модификацију хипотеза у квалитативним упоредним истражи-
вањима, и да она без намере да се потцени, није толико велика, и никако не може
упућивати на постојање две социолошке методологије (уп. Илић: 371–372). Јер,
како истиче Б. Шешић, чак и методе које се изричито сматрају квалитативним
(квалитативна анализа садржаја, биографски метод, студије случаја) најчешће
раде са одређеним квантификацијама, јер резултати њиховог спровођења остају
непотпуни у случају избегавања квантификација8 (уп. Шешић, 1980). 

Из тог разлога У. Шуваковић с правом закључује „имајући у виду став ма-
теријалистичких дијалектичара да свако научно истраживање мора бити пред-
метно, заступа се становиште да је немогуће извести било какво квантитативно
истраживање коме не би макар претходило утврђивање квалитета који се истра-
жује. Пошто не може да се истражује ништа, већ увек само нешто, то значи да је

6 „Р. Маш разматра питање поузданости великх збирки података и анализирајући Јелску
документацију констатује да постоје две врсте грешака у њеној структури: грешке настале у проце-
су прикупљања информација и грешке настале у току класификације и систематизације од стране
редактора” (Мркшић, 1969:134). 

7 „Р. Маш указује на нека решења којима се настоји смањити јаз између формалног и функ-
ционалног значења. Фактори који условљавају неадекватност значења а тиме и резултата су двовр-
сни: 1. непрецизност инструмената истраживања и улога испитивача, а и облици одговора испита-
ника стварају већи део грешака ове врсте, … 2. неадекватност превода извор је једног дела
грешака. Питање културе у којој је преводилац учио језик има значајно место у прецизности по-
ређења” (исто:134).

8 Видети опширније у Богдан Шешић, Општа методологија, Научна књига, Београд, 1980,
стр. 62–65. 
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најпре неопходно прецизно утврдити (дефинисати) квалитет који се истражује, а
и да би се то учинило неопходно је одговарајуће истраживање. У циљу методо-
лошке коректности, стога би било најисправније постојећу дихотомију на квали-
тативна и квантитативна истраживања сматрати превазиђеном, и успоставити ти-
пологију научних истраживања на квалитативно-квантитативна (претежући еле-
мент квалитативни) и квантитативно-квалитативна (претежући елемент
квантитативни) истраживања, у зависности од тога који је елемент у истраживању
доминантнији, уз јасно констатовање чињенице о њиховој међузависности” (Шу-
ваковић, 2011:420).

Мишљења су различита и код питања колики број случајева треба по-
сматрати у упоредној анализи. И ту се такође, огледа разлика у схватањима при-
сталица квалитативне и квантитативне оријентације у методологији друштвених
истраживања. Док Е. Диркем сматра да проучавање масовних појава представља
идеалну врсту података, поједине савремене присталице квалитативне оријента-
ције истичу да при упоредном проучавању највише пажње треба посветити пос-
матрању важнијих историјских догађаја, на пример, револуција. У оба случаја
сматра се да посматрање нетипичног догађаја може потпуније приказати специ-
фичности појаве која се упоређује, за разлику од посматрања типичних или про-
сечних случајева. 

Поред тога поједини аутори сматрају да број случајева и није примаран у
упоредном проучавању, већ да се треба усредсредити на начин њиховог комби-
новања, јер узроци неке појаве најчешће нису идентични са узроцима који су иза-
звали или изазивају проучавану упоредну појаву. 

Дакле, може се рећи, да постоји доминантан став, да се приликом стварања
плана упоредних истраживања мора водити рачуна о броју посматраних случаје-
ва, на начин да тај број не буде превелик, али да је ипак довољно прихватљив, при
чему се никако не сме изгубити из вида и начин њиховог комбиновања (уп. Илић,
2006:375–380). Према истом аутору, „просечни, девијантни или екстремни слу-
чајеви могу се на различите начине користити у упоредним истраживањима.…
некада је доста тешко разазнати шта треба да постане једним од случајева који ће
бити посматрани у упоредном оквиру. Као јединица анализе некада се јавља једна
друштвена појава, посматрана релативно аутономно преко својих варијетета, док
се други пут пажња усредсређује на појаву уклопљену у њен контекст. Избор јед-
ног или другог решења најчешће зависи од општијег теоријског приступа. При
томе употребљивост неке теорије као директивног становишта јесте врло сложе-
но и сасвим посебно епистемолошко питање” (исто, 2006:380–425). 

Међутим, како истиче А. Гордић, „побијање теорије не мора осујетити ње-
ну хеуристичку атрактивност” (Гордић, 1998:175). У прилог таквом ставу наводи
се пример марксизма, чије накнадно одбацивање није могло да засени његове не-
сумњиве доприносе у стварању новог појмовног апарата, богатим емпиријским
истраживањима, и указивањем, на до тада неистражена и занемаривана подручја
(уп. Илић, 2006:425).
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Поред тога, веома је важно истаћи да развијеност и употребљивост неке те-
орије стоји у директној вези са стандардизацијом поступка проучавања упореди-
вих појава. У поступку стандардизације, значајно место припада и изради адек-
ватних класификација. Адекватност класификација могуће је постићи и побољ-
шањем квалитета изворних података. Овде се првенствено мисли на
квалитативну оријентацију у методологији социолошких истраживања. Стандар-
дизација се постиже израдом стандардизованих мерила, или претварања квалита-
тивних особина проучаване појаве у језик бројева,9 што се најчешће решава упот-
ребом Булових алгебри и компјутерских алгоритама. То омогућава да се добије-
ни квалитативни подаци упросте помоћу таблица истинитости, након чега се
изводе многострука поређења. Булове алгебре се, дакле, односе искључиво на по-
датке у квалитативном облику. 

Домети примене упоредног метода у делима 

социолошких класика

Значај примене упоредног метода у друштвеним истраживањима увиђао је
и К. Маркс. У својим истраживањима он се трудио да увек полази од конкретних
емпиријских чињеница, настојећи да своју теорију о друштву што непосредније
емпиријски заснује. У прикупљању и класификовању искуствених података слу-
жио се документима, званичном статистиком, посматрањем и другим методама.
Његова методологија је изразито дијалектичка са богатом искуственом евиден-
цијом. Извори података које Маркс користи у својим истраживањима, могу се по-
делити у две групе10. 

К. Марксова тежња да своју теорију о друштву што непосредније заснује на
емпиријским чињеницама, како сматра М. Богдановић, огледа се у његовом ставу
– „да би се стварно кретање изложило на одговарајући начин, да се продуктивно

9 Видети опширније у Илић, 2006:395–400.
10 Прву групу извора чини социјална статистика, која је уједно и највећи део искуствене

грађе Капитала, и њу чине тзв. званичне публикације:
– пописи становништва,
–документација пореске управе,
– витална статистика,
– пописи доњег дома парламента, које је К. Маркс изразито поштовао и чак сматрао непри-

страсним, а то су: извештаји фабричких инспектора, извештаји о народном здрављу, извештаји ко-
мисија за запошљавање деце,

– плаве књиге, тј. документација министарства иностраних послова,
– фабричко законодавство и
– листови и часописи.
Други извор података, које К. Маркс користи у свијим истраживањима, мање је обиман,

али за његов рад свакако користан, а то су преписке, односно писма његових сарадника (уп. Богда-
новић, 1994:179–203). Битно је напоменути да К. Маркс често наводи када му недостаје изворних
података, и током истраживања се критички односи према постојећим подацима, указујући на об-
мане које се могу вршити помоћу статистике, на начин да пружају погрешну слику о појавама (уп.
исто:179–203).



418 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

конзумира, теоретски има за претпоставку и сазревање самог предмета проуча-
вања” (Богдановић, 1994:181). Поред „сазревања предмета”, ради адекватнијег
проучавања, потребно је да се створе и одређене методолошке погодности. А „са
становишта предмета и циљева Марксовог истраживања ова два услова су се
стекла у Енглеској… [и] она постаје друштвени оквир, главна илустрација за тео-
ријско излагање… само зато што је класични представник капиталистичке про-
изводње и што једино она има непрекидну званичну статистику о стварима о ко-
јима је реч” (исто:182). Резултати до којих Маркс долази у проучавању Енглеске,
непрекидно проширује и проверава у упоредном оквиру, прво земаља европског
континента, а потом САД и Русије (уп. исто:183). 

Крајњи циљ „Марксовог упоредног проучавања друштвеног развоја… би-
ла (је) провера његовог објашњења настанка капитализма” (Илић, 2006:40). К.
Маркс, наиме разликује две врсте закона, опште који би важили за све друштве-
но-економске формације и посебне, који важе само у оквиру једне друштве-
но-економске формације. Он долази до закључка да ови други, својом нужношћу,
условљавају да сва друштва у оквиру исте друштвено-економске формације про-
лазе исти развојни пут, што значи да развијена земља показује мање развијеној
земљи изглед њене сопствене будућности. Таква теоријско-методолошка ограни-
чења наводе К. Маркса на закључак да примена упоредног метода у откривању
посебних закона није нужна, већ се то решава применом апстрактно-аналитичког
оквира, који је у његовом случају Енглеска тога доба (уп. исто:47–48). 

Дакле, „покушаји упоредних истраживања које је Маркс извео или наме-
равао да предузме имали су, међутим, махом другоразредну улогу…” (исто:48).
На тај начин се К. Маркс у схватању о значају коришћења упоредног метода мож-
да највише приближио О. Конту, иако између њих постоје суштинска теоријс-
ко-методолошка и идејно-идеолошка неслагања. Па ипак, ако се имају у виду
оновремена ограничења, пре свега у квалитету доступне грађе а затим и у стан-
дардизацији и неразвијеној класификацији прикупљених података, постаје јас-
није зашто упоредни метод у К. Марксовом проучавању друштва, није могао би-
ти потпуно разрађен.11

Е. Диркем сматра, да идеје и етичке вредности настају спонтано и предус-
лов су нормалног друштвеног живота. Идеје и етичке вредности су основ колек-
тивне свести, која је супротстављена индивидуално-психолошкој свести поједин-
ца, и принудна је у односу на њих; „Неки од судова које на тај начин прихватају
сви грађани показују, осим тога, двоструко својство – односе се на начин посту-
пања и обавезни су. Они врше неку врсту утицаја на воље које осећају као да су
принудне да им се повинију” (Е. Диркем, цит. пр. Мимица, 2007:34). Колективна
свест почива на солидарности која се јавља у различитим облицима, а најчешће у
два основна типа – механичкиј и органској солидарности. Ова два типа солидар-
ности одговарају и двема морфолошким структурама друштва, и све се у друштву

11 Видети опширније у нав. делу.



Иван М. Башчаревић: У прилог значају развоја упоредног метода у социологији 419

развија у зависности од стања друштвене морфологије. Тако, према Диркему, по-
стоје и два основна типа друштва – друштво механичке солидарности и друштво
органске солидарности. Главни су облици испољавања колективне свести, према
Е. Диркему, правни систем, етичка схватања и етичке норме, религија, политички
систем, уметност и обичаји једнога друштва. Е. Диркем то јасно каже – „Наиме,
ако се можда и може оспорити да се све друштвене појаве без изузетка намећу
појединцу споља, изгледа да такве сумње не може бити када је реч о религијским
веровањима и обичајима, моралним правилима, безбројним правним прописи-
ма, то јест о свим најизразитијим манифестацијама колективног живота” (Е. Дир-
кем, цит. пр. Мимица, 2007:75). 

Према Е. Диркему, социологија је нужно упоредна наука12 (уп. Дир-
кем,1963: 123). Како истиче В. Милић, „Диркем је међутим, био убеђен да се на
упоредном плану решавају сви основни теоријски задаци социологије, јер се само
упоређујући појаве у разним друштвима може открити оно што је у њима за-
једничко, као и оно што утиче да оне у разним друштвима добијају врло разноли-
ке облике, различиту учесталост и да се развијају у различитим правцима. Стога
је Диркемово проучавање узрочности уклопљено у упоредни истраживачки при-
ступ” (Милић, 1996:127). Према В. Илићу, „особености Диркемовог доприноса
развоју упоредних истраживања најбоље се могу уочити преко анализе његових
најзначајнијих истраживачких радова…” (Илић, 2006:164). 

О значају Е. Диркемових истраживања, мишљења су подељена. Док поједи-
ни аутори покушавају да умање његов допринос социолошкој методологији, дру-
ги тај допринос сувише наглашавају. На пример: „Р. Марис сматра да је Само-
убиство још увек не само најбољи пример проучавања самоубиства, већ социо-
лошке студије уопште, а Р. Мертон да се ради о једном од најбољих примера
социолошког истраживања неке друштвене појаве које је икада изведено” (Раду-
ловић, 1997:9). Према Е. Диркему, најужи делокруг упоредних истраживања јес-
те једно конкретно друштво. Поред тога, он сматра, да што је нека појава сложе-
нија, то је ради њеног објашњења потребно испитивати њене облике и развој у
већем броју различитих друштава. Зато је по његовом схватању, социологија
упоредна наука, која се не може ограничити на проучавање једног друштва или
једног његовог типа, већ мора проучавати друштво у свим његовим развојним фа-

12 У практичној примени, Е. Диркем види најдубљи смисао бављења социологијом. На ви-
ше места он то јасно и каже. Пошто је у својој уводној речи студентима курса друштвене науке
објаснио којој категорији слушалаца је намењен његов курс, Е. Диркем наводи: „Али, осим тога
она може имати благотворан утицај и на практичан живот. Живимо у земљи која не познаје другог
господара до јавно мњење. Да тај господар не би постао неразуман, нужно га је просветлити, а како
ако не науком” (Е. Диркем, цит. пр. Мимица, 2007:39). Такође, и у делу О подели друштвеног ра-
да, француски социолог истиче: „Али из тога што ми пре свега намеравамо да проучавамо ствар-
ност, не проистиче да се одричемо жеље да је поправимо – сматрали бисмо да наша истраживања
не заслужују ни један час труда ако би им сврха била чисто спекулативна. Ако ми брижљиво од-
вајамо теоријске проблеме од практичних проблема, разлог томе није да бисмо ове последње зане-
марили – ми то напротив чинимо како би се дошло у положај да их боље решимо” (Диркем, 1972:
78).
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зама, и узимајући у обзир читав његов развој може одговорити на своја основна
теоријска питања (уп. Диркем, 1963: 121–123). 

Када говоримо о социолошким класицима и њиховим схватањима о зна-
чају примене упоредног метода у проучавању друштва, немогуће је изоставити
допринос М Вебера. Он сматра да не постоји неки објективни критеријум избора
предмета истраживања, и да приликом његовог избора истраживач полази од
вредности – (и) „једино с вредносног становишта се може оценити шта је у бес-
крајно сложеној друштвеној стварности у сазнајном погледу важно и интересант-
но и на шта треба да се усмери истраживање” (Милић, 1996:158). Избор предмета
али и његово теоријско објашњење зависе у друштвеним наукама од вредности,
али и од садржаја културе. Међутим, немогуће је постићи један општи и хијерар-
хијски организован систем вредности, зато што је стварност ирационална, и људи
водећи се крајње ирационалним поривима заузимају своја вредносна становиш-
та, која се због тога и неминовно сукобљавају. 

У М. Веберовој методологији веома важно место заузима разумевање13.
Научно објашњење се заснива на извођењу појединачних појава из неког општег
теоријског становишта, односно на неким општим знањима о одређеној врсти
појава. Овде научне теорије и научни закони имају улогу општости, односно слу-
же као главно средство за објашњење појединачних случајева. Разумевање је је-
дан потпуно другачији вид приступа одређеној појави, које се састоји у сазнању
унутрашњег смисла и значења неке појаве. 

И научно објашњењe и разумевање су, према М. Веберу, подједнако важ-
ни.14 Ако се научно објашњење састоји у откривању узрочних односа, разуме-
вање смисла и значења одређене појаве може само да олакша њено објашњење, а
не да га и у потпуности замени. Зато је, „социологија… наука која хоће да разуме
и тумачи друштвено делање и тиме објасни оно што је узрочно у његовом току и
његовим последицама. При томе „делање” треба да значи људско понашање (би-
ло спољашње, или унутрашње чињење, уздржавање од радње или трпљење), ако
онај или они који делају повезују с њим неко субјективно значење… [А] „друшт-
веним” делањем треба да се назива такво делање које се по смераном значењу
онога или оних који делају доводи у везу са понашањем других и у свом току је
оријентисано према овоме” (Вебер,1976:3–4). У М. Веберовој методологији по-
ред научних закона и научне теорије, веома важно средство које служи за обја-
шњење друштвених појава јесу идеални типови. Како сматра М. Вебер, „једна
иста историјска појава може нпр. у једном од својих саставних делова по својој

13 Видети опширније у Вебер,1976.
14 Према Веберу, разумевање може бити:
– рационално, заснива се на интелекту и 
– ирационално, а заснива се на способности уживљавања.
Свако научно сазнање путем разумевања треба да задовољи следеће критеријуме:
– да буде смисаоно адекватно и
– узрочно адекватно. Социолошко разумевање и објашњење морају да задовоље оба ова

критеријума. (уп. исто:4–15).
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природи да буде ’феудална’, у другом ’патримонијална’, даље у једном ’бирократ-
ска’, у другом опет ’харизматска’. Да би се под тим речима подразумевало нешто
недвосмислено, социологија, са своје стране, мора да створи чисте (’идеалне’) ти-
пове таквих творевина које показују консеквентно јединство што потпуније адек-
ватности значења, али те творевине су управо у овом апсолутно идеалном чистом
виду у стварности можда исто толико ретке колико је то и нека физичка реакција
која је прорачуната уз претпоставку апсолутно празног простора. Социолошка
казуистика је могућа само уз помоћ чистог (’идеалног’) типа” (исто:14). 

Према томе идеални тип је у извесном смислу идеализација којом се пока-
зује како би изгледало неко друштвено делање или неки друштвени облик када
би његов смисао дошао до пуног изражаја. У стварности, под утицајем низа чини-
лаца, друштвени облици и друштвена делања, више или мање одступају од свог
основног смисла, односно идеалног типа. Идеални тип је стандард за утврђивање
колико и у којим правцима од њега одступају поједини конкретни случајеви по-
нашања. Најважнији поступак изградње идеалних типова састоји се у покушају да
се неко друштвено делање замисли на што рационалнији начин, а појам рацио-
налног најчешће се схвата у циљно-рационалном смислу (уп. Милић,
1996:170–171).

У своји радовима, М. Вебер у великој мери користи упоредна истражи-
вања, и већина његових идеалних типова управо и настаје на основу најшире
употребе упоредног метода. У његовим истраживањима постоји веома широк
спектар искуствених обавештења, и перманентна критика извора из којих она на-
стају.15 М. Веберов начин примене упоредног метода најбоље се може описати на
примеру Кине, у Сабраним списима о социологији религије. Како наводи В.
Илић, „У Веберовом огледу о Кини стално наилазимо на поређења са другим кул-
турама и епохама. Та поређења нису случајна, већ су битна за Веберову методо-
логију: да би одредио степен вероватноће својих хипотеза, Вебер је сматрао да је
неопходно упоређивање великог броја историјских и савремених догађаја по-
моћу ’мисаоног експеримента’” (Илић, 1996:290–291). Надаље, „… после
бављења протестантизмом… у наредним томовима Веберових студија о конфу-
чијанизму, хиндуизму и јудаизму, прво се даје слика друштвене структуре пос-
матраних култура, а онда се истраживачка пажња усредсређује на велике верске
иноваторе, односно на доба религиозне креативности… Занимљиво је да Вебер
испитивање везе између верске привредне етике и друштвено-економских
претпоставки настанка модерног капитализма (или њиховог одсуства), већ у сту-
дији о конфучијанизму и таоизму структурише другачије него у радовима о про-
тестантској етици. У испитивању Кине он почиње са анализом друштва, а тек ка-
сније уноси у разматрање специфично верске чиниоце” (исто:291–292). 

Упоредни метод у М. Веберовом схватању замењен је „мисаоним експери-
ментом”. При томе је поступак индуктиван, што је и пракса упоредних истражи-

15 Видети опширније у Илић, 1996:259–281.
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вања, а посматрају се више или мање слични случајеви у којима је одређени чи-
нилац више или мање присутан. Идеални типови на тај начин омогућавају по-
ређења, а јављају се и као издвајање и сучељавање контраста, или варијетета
посматраних појава (уп. исто: 292–308). 

Поједини аутори (на пример Рот), интерпретирајући почетна поглавља
Привреде и друштва, сматрају „да социологија формулише типске појмове и да
трага за општим правилностима, а да историја, напротив, трага за узрочном ана-
лизом индивидуалних акција, структура и личности које имају културно значење.
Другим речима, социолошко истраживање је први корак ка потпуној историјској
анализи културе. Неки други коментатори, као В. Момсен [сматрају да је, прим.
И. Б.] Вебер слагао парцијалне у општи оквир идеалних типова да би дошао до
потпунијег историјског знања о култури…” (исто:313).… Новији коментатори
имају своја мишљења. Тако П. Берк пише да је М. Вебер „избегавао термин ево-
луција али да је светску историју видео као постепени иреверзибилни тренд ка
сложенијим и имперсоналним облицима организовања” (исто:319). Било како
било, остаје непобитна чињеница да је М. Вебер, можда више од свих класичних
социолошких мислилаца употребљавао и разумео значај упоредног метода у
друштвеним истраживањима.

Уместо закључка
Анализа развоја упоредног метода у овом тексту, не почиње случајно изла-

гањем савремених схватања и проблема. И поред низа нерешених проблема, сав-
ремена методологија социјалних истраживања, у извесном смислу, стоји корак
испред у односу на класике. Међутим, као што је и приказано, ни класична схва-
тања примене упоредног метода нису истоветна. Наиме, пошто је био убеђен да
је његова теорија о друштву коначна, О. Конту не преостаје ништа друго осим да
и методологију прилагоди таквој коначној теорији. Из тога директно произилази
и његова ограничена употреба упоредног метода. За разлику од њега К. Маркс је
далеко више истраживач. Ипак, остаје чињеница да се осим почетних оптимис-
тичних обећања у погледу употребе упоредног метода, његова истраживања огра-
ничавају на примену апстрактно-аналитичког поступка, у коме је упоредна ана-
лиза само помоћно средство. Међутим, за разлику од О. Конта, К. Маркс је у том
погледу корак испред, јер се не задржава само на мисаоним рефлексијама о ко-
рисности употребе упоредног метода, као што то ради његов претходник. Али,
имајући у виду оновремена ограничења у погледу доступности и стандардизације
искуствене евиденције, али и сазнајних ограничења која проистичу из његове те-
орије о друштву, не треба да изненађује чињеница да су К. Марксова упоредна ис-
траживања упрошћеног карактера.16 

Чини се да увиђање правог значаја упоредног приступа појавама долази тек
са Е. Диркемом, и он је у том погледу одмакао далеко више него његови претход-

16 Видети опширније у Илић, 2006.
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ници. Увидевши да се једино упоредним методом може постићи сазнање општих
и универзалних закона који владају међу појавама, Е. Диркем и социологију про-
глашава упоредном науком. Оно што је у извесној мери ограничавало почетни
полет овог мислиоца, јесте позитивистичка традиција друштвеног конформизма
и подређености науке друштвеној пракси. 

Ту дилему, како се у почетку мислило, могао је да реши М. Вебер. Далеко
више идеолошки слободан, и у почетку наслоњен на методолошку традицију ис-
торизма, која као сазнајни циљ није имала спољашње приступање појави у правцу
откривања њене узрочности, М. Вебер је у теоријско-методолошком погледу
обећавао нешто потпуно ново. Осим откривања узрочних веза, и спољашњег при-
ступа појавама, разумевањем њиховог унутрашњег смисла, могло се доћи до пот-
пунијег сазнања. Остаје неоспорна чињеница да је М. Вебер у великој мери у то-
ме и успео. Треба нагласити да су „основно аналитичко средство Диркемових
упоредних истраживања типови друштва, док код Вебера та улога припада идеал-
ним типовима. Веберова епистемолошка анализа мири комплексност и општост
показујући да оне у идеалним типовима служе комплементарним циљевима. Дир-
кем ове исте супротстављене ставове мири једним онтолошким аргументом о
друштвеним типовима који далеко превазилазе једноставне тврдње о униформ-
ности или различитости друштвене организације” (Реџин-Зејрит, 1983:732).
Међутим, основна замерка коју истичу каснији критичари М. Веберовог рада,
стављена је управо на његову (а)историчност. Како сматра Н. Дрезгић, „Вебер се
бавио упоредним проучавањем великих религија и цивилизација, користећи при-
том само постојеће историјске изворе” (Дрезгић, 1986:161). 

Било како било, и Е. Диркемова и М. Веберова упоредна истраживања, у
великој мери представљају парадигму употребе упоредног метода.

После краткотрајног застоја период шездесетих година XX века, и касније,
означио је корак напред у погледу развоја и примене упоредног метода у друшт-
веним истраживањима. Томе су у великој мери допринеле критике класичних
схватања о овом методу, али и како сматрају поједини аутори (Илић, 2006), спор
између присталица квалитативне и квантитативне методологије. Учињено је до-
ста у погледу стандардизације и упоредног метода, али и искуствених обаве-
штења, усавршавањем средстава за класификацију и мерење и савремених тех-
ничких средстава помоћу којих је могуће постићи једноставније прикупљање и
обраду упоредивих података, пре свега статистичких, о најважнијим одликама
популације, а потом и другим аспектима друштвеног живота. 

Поред тога, „упоредним истраживањима се у новијим радовима17, нај-
чешће даје значајна улога у проверавању теорија” (Дрезгић, 1986:166). Ипак,
„главни недостатак упоредних истраживања… јесте што се изводе на малим узор-
цима, с великим бројем променљивих те није могуће успешно применити мате-

17 Овде се мисли на период 70-тих и 80-тих година XX века. Видети опширније у Дрезгић,
1986.
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матичко-статистичке поступке. Основно средство упоредних истраживања је сто-
га, поступак систематске упоредне илустрације. Како зависним и независним
променљивим није могуће манипулисати ни директно ни математички, користи
се поступак понављања” (Смелсер, 1973:53). 

Међутим, иако се већина аутора слаже у погледу систематске упоредне
илустрације као главног поступка упоредних истраживања, постоје несугласице
по питању савршености упоредног метода у односу на статистички метод. Н.
Смелсер, на пример, сматра да су и упоредни и статистички метод само несаврше-
не замене за експеримент, при чему је статистички метод боље средство „јер ус-
пешније решава основне проблеме узрочне анализе – контролисање релевантних
променљивих и временског редоследа зависних и независних променљивих”…
(исто:53). Ч. Реџин, међутим, сматра другачије. Иако се слаже са Н. Смелсером
по питању систематске упоредне илустрације као главног упоредног поступка,
„наводи [и] неколико предности упоредног метода над статистичким. У основи
наведених предности јесте тврдња да се у статистичкој анализи, за разлику од
упоредне, губи из вида сложеност појава, њихових узрочних сплетова, и сложе-
ност и особеност сваког појединачног социо-културног система.18 Једном речју…
статистички метод није погодан за поређење зато што се заснива на испитивању
променљивих… док је упоредни метод заснован на свестраној анализи поједи-
начних случајева…” (Дрезгић, 1986:168). Како сматра Д. Мркшић, „посебна
вредност упоредног метода испољава се у поступку објашњавања утврђених веза.
Могућност проверавања проучаване везе у различитим просторним и временс-
ким ситуацијама олакшава утврђивање детерминистичких односа и узрочности
као посебног вида детерминизма. Узрочна и функционална анализа допуњују се
у упоредном истраживању” (Мркшић, 1969:135).

Све до сада наведено наводи на закључак да се упоредна истраживања на-
мећу као најефикасније средство које може надокнадити тешкоћу примене експе-
римента у друштвеним наукама. Како сматра Н. Дрезгић, „основни значај упо-
редно-историјских истраживања је дакле, у томе, што стварајући широку искуст-
вену евиденцију, пружају основу за поузданија теоријска уопштавања” (Дрезгић,
1986:159), и то нарочито приликом проучавања „оних друштвених појава које је
(због разних друштвених препрека) тешко или немогуће проучавати уживо, у њи-
ховом непосредном току” (исто:159). Најзад, како ова ауторка даље истиче, „упо-
редна истраживања представљају погодан оквир за комплементарну примену
најразличитијих поступака и приступа, што је од изузетног значаја ако се има у
виду сложеност друштвеног детерминизма” (исто:159). 

Усавршавањем ове методе отклонили би се и недостаци који су пратили
упоредна истраживања у ранијем периоду, као на пример, непотпуност и непоуз-
даност извора, фрагментираност грађе, из чега произилази и некритичка анализа
података. Иако је учињено доста, чини се да то није и довољно. С обзиром на зна-

18 Видети опширније у исто, стр. 167.
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чај упоредног метода у социолошким истраживањима, и на чињеницу да могућ-
ности једне науке у великој мери зависе од стања њене теорије и методологије,
даљи напори на његовом усавршавању свакако имају смисла. 
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IN SUPPORT OF THE IMPORTANCE OF 
DEVELOPMENT COMPARATIVE METHOD 

IN SOCIOLOGY19

Summary

The importance of comparative methods in social research is now almost non-debata-
ble. In contemporary sociological literature there are many papers that indicate the use of the
sociological (and not only sociological) method. In addition, in international surveys carried
out in the comparative-historical studies, there is a long-term tradition of development issues
of comparative method in the study of social phenomena. This text is designed as a contribu-
tion to understanding the contribution of important comparative method in contemporary so-
cial research. Usefulness of comparative method became apparent to the classicists of
sociology - K. Marx, E. Durkheim and M. Weber, and even much earlier to Auguste Comtе.
Their work (with the exception of Comte), despite many criticisms that are often moving in the
direction of a lack of systematic and reliable source material, has an outstanding contribution
in terms of highlighting the importance and application of comparative method. E. Durkheim
was among the first to try to determine its epistemological significance. Critics of their ac-
tions, however, do not sufficiently take into account the limitations of that age, especially in
underdeveloped standardization and classification of the data collected. The period of the six-
ties marked that, after a short delay, following re-affirmation and development of comparative
methods in social research emerged. This was largely contributed by criticism of classical ide-
as related to this method, together with the "fake controversy" between supporters of quanti-
tative and qualitative methodology. A lot has been done in terms of standardization of
comparative method and empirical information by training funds for the classification and
measurement, and modern technical means by which it is possible to achieve a simple collec-
tion and processing of comparable data. By improvement of these methods, the shortcomings
that accompanied comparative research in the past would be eliminated, for example, incom-
plete and unreliable sources and fragmented materials, resulting in non-critical and data ana-
lysis.

Key words: comparative method, the classical concepts, contemporary concepts, devel-
opment, main features.

19 Рад je примљен 11. септембра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


