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МОГУЋНОСТИ И ГРАНИЦЕ 
ЕТНОСОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Социологија је заинтересована за сарадњу са посебним друштвеним наукама 

ради свог перманентног обогаћивања сазнањима и достигнућима сродних дисципли-
на. Етносоциологија је посебно интердисциплинарно подручје које представља једну 
од новијих етапа у научном, теоријском и емпиријском изучавању етнологије и со-
циологије. Основно обележје настанка етносоциологије везано је за процес, изучава-
ња вишедимензионалних појава «народног живота», односно жељи да се традицио-
налном друштву обезбеди мултидисциплинарни научни приступ. Савремена етносо-
циологија трага за остварењем веза између основних социолошких хипотеза, етно-
методолошких претпоставки и психолошких опсервација личног спасења појединца. 
Традиционална етносоциологија бави се проучавањем традиционалног друштвеног 
живота, а савремена етносоциологија тежи очувању националног идентитета. 

Кључне речи: етнологија, социологија, народни живот, етнографија, антропо-
логија, етнометодологија, етносоциологија, интегративан приступ. 

  
Разноврсна и комплексна друштвена пракса прерађује се у људској све-

сти као разнородно специјално знање о њој и то у оквиру појединих научних 
система. Знања која су некада била обухваћена једном науком проширила су 
се и обогатила до те мере да образују релативно самосталне научне системе. 
Разноврсност и многобројност наука и њихових дисциплина потврђује исти-
ну да су науке непосредно повезане и да се не могу изоловати једне од дру-
гих. Сарадња међу њима је неопходна, чак и нужна јер је процес интеграција 
наука потреба која произилази из саме научне праксе и развоја научне мисли 
уопште. 

Социологија као друштвена наука није апсолутно изолована наука, што 
значи да она не сме бити на становишту "социолошког империјализма" исти-
че Љубиша Митровић, већ треба да у изучавању друштва и многих друшт-
вених појава развије интердисциплинарну и мултидисциплинарну сарадњу са 
осталим друштвеним наукама. Другачије се и не може замислити постојање 
социологије и њен развој. 

Сарадња је нужност садашње епохе развоја друштвених наука и пред-
ставља услов остварења сложених задатака у разним областима људске де-
латности. Узајамна сарадња међу друштвеним наукама никада није била само 
просто спајање посебних научних метода и система, већ планирано, свесно и 
организовано настојање откривања људског у друштвеним понашањима. За-
једничко коришћење резултата спроведених истраживања, међусобна допуна 
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у истраживачком раду и заједничко изучавање задатих проблема – представ-
љају начин на основу којег се остварује интеграција наука. 

Са становишта развоја социологије као научне дисциплине неопходно је 
истаћи сарадњу с осталим друштвеним наукама, као и чињеницу да она пред-
ставља једну од карактеристика развоја савремене социологије, а уједно и 
неминовно проширење предметног подручја њеног проучавања.  

 Социологија и  многе друге науке, из окриља друштвених наука, у конс-
тантном су додиру, истиче Љубиша Митровић. Он указује на специфичност 
предмета појединих друштвених наука као и на непходност да социологија са 
њима развија сталну сарадњу – што је у њеном интересу и у интересу научног 
и друштвеног прогреса уопште.1  

Али, пре него што наставимо испитивање односа између социологије и 
њој сродних наука, неопходно је прецизно дефинисати неке појмове “јер се 
често не прави разлика између етнологије и антропологије”2. Пре образла-
гања основних етапа у којима се реализује сарадња социологије и етнологије, 
неопходно је дати појмовну дистинкцију између етнографије, антропологије 
и етнологије,  која ће помоћи да се овај однос у потпуности објасни. У завис-
ности од научних  кругова  и оријентације, односно школе, у друштвеним на-
укама користе се различити термини за ове научне поступке. 

Термини етнографија, етнологија и антропологија се често употребља-
вају као да имају исто значење, иако су то тачно одвојени научни поступци. 
”Да би се избегла забуна изазвана употребом ова три термина неопходно је 
нагласити да етнографија, етнологија и антропологија представљају једну 
јединствену науку”3.  

У дефинисању етнографије постигнута је сагласност без обзира на поје-
дине “школе” и националне оријентације. Етнографија је прва неопходна 
етапа истраживања која обухвата рад на терену. “Етнографија захтева рад на 
терену, директно посматрање или учествовање истраживача, она остаје на 
нивоу дескрипције. Њен начин изражавања је монографија у којој су сабрани 
и класификовани прикупљени материјали.”4 Термин етнографија се употреб-
љава искључиво у источноевропским земљама5.  

Етнологија остварује другу етапу, која не искључује директно посматра-
ње, али тежи за синтезом прикупљеног материјала. “Та синтеза се остварује у 
три правца: у географском, историјском и систематском правцу- мишљења је 
К. Леви Строс”.6  Ретклиф Браун је предлагао да се термином етнологија оз-
––––––––––––– 

1 Mitrović Ljubiša: Sociologija, Institut za političke studije, Beograd, 1997, str. 40. 
2 Šušnjić Đuro: Kritika sociološke metode, Gradina, Niš, 1973, str. 109-110. 
3 Ковачевић Иван: Историја српске етнологије 2, Правци и одломци, Етнолошка 

библиотека, Београд, 2001, стр. 7. 
4 Gurvič Žorž: Sociologija I, Naprijed, Zagreb,1966, str.113. 
5 Kovačević Ivan: Istorija srpske etnologije 2, Pravci i odlomci, Beograd, 2001, str. 7. 
6 Gurvič Žorž: Sociologija I, Naprijed, Zagreb, 1966, str.114. 
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начавају радови са подручја  историјске културе. У Француској су се са зака-
шњењем појавили теоријски доприноси на плану прихватања синтезе прикуп-
љеног материјала на терену.  

У англосаксонским земљама развила се друштвена или културна антро-
пологија, која представља нову и последњу етапу синтезе. Антропологија се 
ослања на етнологију и етнографију и тежи за тим да пронађе општа обележја 
друштвеног живота, превладавајући разлике између појединих друштава, 
култура и друштвених група. Термин културна антропологија се употребљава 
у САД, а социјална антропологија у Великој Британији. Ови термини су из-
рази различитих теоријских оријентација. Они нам намећу нам потребу да 
тачно одредимо разлику проучавања културалистичког типа и проучавања 
социолошког типа. По Ретклиф Брауну, друштвена-социјална антропологија 
је ”компаративна социологија”, која посматра два аспекта друштвених појава 
– аспект структуре и аспект функције.7 Бронислав Малиновски истиче да се 
антропологија састоји из преисторије, фолклора, физичке и културне антро-
пологије.8 

О различитим одређењима етнографије, етнологије и антропологије пи-
сали су Мирко Барјактаревић,9 Манојло Глушчевић и Иван Ковачевић.  

Утемељење социологије у корпусу друштвених наука отпочело је с вели-
ким закашњењем и под пресудним утицајем друштвених догађања крајем 19. 
и почетком 20. века. И пре појаве социологије као најкомплексније и најап-
страктније науке о друштву, многи истраживачи изучавали су друштво с раз-
личитих аспеката. Тако су опстајала многа филозофска разматрања о друшт-
ву, да би касније представљала темељ правним, економским и политичким 
истраживањима. Сва ова истраживања садржала су и социолошки аспект уз 
додатак социографских елемената, чинећи тиме подстицај и основ формира-
ња социологије. Тек касније појавили су се радови потпуно чисте социолош-
ке оријентације. С настанком опште друштвене дисциплине – социологије, 
друштво је постало предметом  социолошког истраживања. 

Једна од специфичности  предмета проучавања појединих друштвених 
наука је неопходност сарадње свих друштвених дисциплина, на пољу мето-
дологије, истраживања и теорије. Социологија је новија друштвена дисцип-
лина, која се издвојила као посебна наука у корпусу друштвених наука, упра-
во из филозофије. И она поседује својство неопходне сарадње. Стална сарад-
ња граничних дисциплина је у интересу побољшања и ефикасности рада тих 

––––––––––––– 
7 Isto, str. 115. 
8 Malinovski Bronislav: Magija, nauka i religija, Prosveta, Beograd , 1971, str.271. 
9 Мирко Барјактаревић је наш уважени професор, који је у својој научној оријен-

тацији следио учењe Т. Ђорђевића. Видети текст Сребрице Кнежевић: Професор 
етнологије, Тихомир Р. Ђорђевић и његово проучавање медицинских прилика у про-
лости, Гласник етнографског института САНУ, књ. XLIV, Београд, 1995, стр. 262. 
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наука,  продубљивању и новом расветљавању научних непознаница, а уједно 
је у интересу научног, културног и друштвеног прогреса уопште.  

Перманентно обогаћивање социологије сазнањима и достигнућима срод-
них дисциплина доводи до интензивирања социолошких (емпиријских) ист-
раживања у разним областима друштвеног живота. Познато је да данас гото-
во и нема подручја друштвеног живота наше савремености, а да није посред-
но или непосредно постало предметом социолошког проучавања. Те различи-
те области друштвеног живота су се почеле третирати предметом социолош-
ког проучавања управо захваљујући знањима, терминологији, подацима, гра-
ђом, методологијом коју преузима из филозофије, економије, политике, пси-
хологије, историје, екологије, археологије. 

Социологија је заинтересована за сарадњу с развијеним друштвеним нау-
кама, које су од општег значаја за развој друштва, као и за сарадњу с посеб-
ним друштвеним наукама које се налазе у успону. Последњих деценија два-
десетог века у науци се јавља још један вид интересовања социологије. То је 
покушај социологизирања већ оформљених посебних друштвених наука као 
што су економија, право, држава, морал, историја, етнологија... На тај начин 
су настале посебне социологије, међу којима се могу истаћи социологија мо-
рала, социологија културе, социологија државе. 

С необично брзим успоном и афирмациојом етнологије, односно антро-
пологије (социјалне и културне), настаје и интердисциплинарно подручје које 
проучава начин друштвеног живота дајући му нов, снажан импулс у лику 
етносоциологије. 

Посебно интердисциплинарно подручје представља једну од новијих 
етапа у научном, теоријском и емпиријском изучавању етнологије и социо-
логије. Основно обележје настанка етносоциологије везано је за процес, изу-
чавања вишедимензионалних појава "народног живота", односно жељи да се 
традиционалном друштву обезбеди интегративнији научни приступ у коме се 
комплементарно сусреће читав низ афирмисаних друштвених нуака: историја 
(филозофија историје, историографија), социологија, социјална антропологи-
ја (етнологија, културологија), социјална психологија, демографија, лингви-
стика, социјална географија и друге. То је у ствари покушај да се више посеб-
них научних приступа обједини у једно сасвим ново кохерентно подручје 
истраживања, у коме ће чврстим истраживачким нитима (елементи једног не-
довршеног и дифузног друштвеног мозаика) бити повезани културна прош-
лост и њен савремен смисао. 

 
Различити приступи у односу социологије и етнологије 

 
Етнологија и социологија су веома блиске научне дисциплине и оне се у 

неким подручјима истраживања умногоме подударају. Етнологија се наро-
чито приближава социологији преко социјалне антропологије (која представ-
ља неку врсту компаративне социологије неразвијених или мање развијених 
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друштвених група) и етносоциологије (интердисциплинарног подручја које 
проучава међуетничке и све остале друштвене односе и обрасце деловања, 
понашања и мишљења устаљених унутар неког народа). Међутим, да бисмо 
могли схватити односе етнологије и социологије, морамо имати у виду генезу 
ових наука и њихово историјско кретање.  

Односи етнологије и социологије нису се много испитивали и никада се о 
њима није много расправљало. О томе сведоче многи чланци у часописима и 
зборницима, стручна дела, па и сами "уџбеници опште социологије". У исто 
време све се више остварују истраживања која настају под покровитељством 
сарадње неколико дисциплина, док стручњаци појединих друштвених наука 
користе прилику да закораче иза граница својих традиционалних научних де-
локруга.  

Научна незаинтересованост социологије за проблематизовање односа 
етнологије и социологије долази са различитих извора: 

а) Тек касно, последњих деценија двадесетог века "преиспитују" се гра-
нице друштвених и хуманистичких наука. 

б) Етнолошка истраживања данас се не ограничавају само на архајску 
културу, већ и на савремена, сложена и у високом степену организована дру-
штва. 

в) Познато је да у данашњим околностима није лако тачно дефинисати 
односе међу дисциплинама које су уско повезане и чије су границе флекси-
билне.  

Илија Станојчић10 даје разлоге за проучавање проблематике која произи-
лази из релације етнологије, антропологије и социологије: 

Први разлог се огледа у  високом домету француске социолошке школе 
на челу с Емилом Диркемом и истицањем њеном чврстом везом с етнологи-
јом. 

У расцвату америчке социологије и њеној тежњи за сарадњом с култур-
ном антропологијом се огледа други разлог ове сарадње. 

Трећи разлог је да социолошко испитивање примитивних (родовских) 
заједница не може се замислити без уске сарадње са етнолозима.  

Четврти разлог је тај што рурална социологија има интересантне подсти-
цаје у огромном материјалу које је прикупила етнологија. 

И на крају, пети разлог је Станојчић формулисао у виду констатације да 
је социолошка проблематика од посебног интереса баш за наше друштвене 
науке, јер је наша етнологија захваљујући раду Јована Цвијића и његове шко-
ле, била достигла изванредно висок научни ниво. 

Илија Станојчић сматра да се проблеми међусобног односа социологије, 
психологије, економије и етнологије баш из наведених разлога данас веома 
често претресају, о њима се дискутује на научним скуповима. 

––––––––––––– 
10 Stanojčić Ilija: Predmet opšte sociologije, Savremena škola, Beograd, 1964, str. 139. 
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Ова констатација Илије Станојчића иде у прилог тврдњи да се у савреме-
ним немарксистички оријентисаним друштвеним наукама не прави нека по-
себна дистинкција између социологије, етнологије и културне антропологије. 
Према садашњем стању развоја социјалне антропологије и етнологије, веома 
је тешко повући крајње линије њиховог разграничења, јер су поља њиховог 
изучавања веома уско повезана. Ово још више долази до изражаја у савре-
меним тежњама да се изучавање појава и процеса што комплексније изучи и 
објасни. 

Клод Леви Строс даје интересантан предлог за разрешење ове проблема-
тике у свом делу "Структурална антропологија" увођењем назива социоло-
шке и социокултурне науке чије предметно подручје у себи садржи и социо-
логију и етнологију и психологију и културну антропологију.11 

Но, вратимо се ми на наш први задатак, који се садржи у показивању и 
објашњавању историјских и културних корена настанка социологије и етно-
логије. “Испитивање суштинских корена етнологије указује на то да је она 
произашла из романтизма.”12 Након тога ћемо приступити појмовном одређе-
њу њихових предмета истраживања и, на крају конкретизовати њихову уза-
јамну сарадњу. 

Етнолошка наука је сразмерно млада наука, али је њено језгро старо ко-
лико и људска врста. Њена суштина и основа су, наиме, интерес за живот, 
људе и њихово стваралаштво. Интересовања за свет који човека окружује 
било је непресушан извор размишљања од првих корака прачовека, па до 
данас. 

Назив етнологија је сложеница (од грчких речи етхнос – што значи народ 
и логос – појам, мисао, просуђивање) створена у прошлом веку, али у духу 
класичног грчког. Као што и сам термин наговештава, то је наука о народу, 
односно о народима. Овако дато најуопштеније одређење етнологије неоп-
ходно је прецизирати.  

Етнологија је научна дисциплина која проучава људе, односно човечан-
ство као јединствену организацију деловања и понашања у групи. Први пут 
термин етнологија је употребљен 1839. године приликом оснивања првог 
етнолошког друштва, а презентирао га је Француз Едвардс (Edwards). Неоп-
ходно је разграничити и називе етнографија и фолклор, који означавају при-
купљање и сређивање етнолошке грађе, и не значе исто што и етнологија. 
"Folk-lore"13 је застарела енглеска реч, састављена из речи folk – што значи 
народ и lore – знање. Та реч данас, у земљама образованог света означава све 

––––––––––––– 
11 Levi Stros Klod: Strukturalna antropologija, Stvarnost , Zagreb, 1958, str.11. 
12 Ковачевић Иван, Историја српске етнологије 2, Правци и одломци, Етноло-

шка библиотека, Београд, 2001, стр.7. 
13 Термин “фолклор” описала је Нада Поповић-Перишић у предговору за књигу  

Вештица и вила у нашем научном веровању, Тихомира Ђорђевића, Народна библио-
тека Србије, Дечје новине, 1989. 
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оно што чини народни спољни и унутрашњи живот у најразличитијим прав-
цима. 

Етнографија14 потиче од грчких речи еthnos и graphos, што означава нау-
ку о животу, веровањима и обичајима једног народа. “Етнографија је нижи 
ступањ у истраживању културних феномена разних етничких групација и то 
најчешће примитивних, преисторијских, који се углавном састоје у посматра-
њу, прикупљању, описивању и сређивању чињеничног материјала.“15 

Употребљавање термина етнографија и фолклор прави само забуну и то 
врло често и у научним списима, као и у круговима који нису довољно оба-
вештени – како вели наш познати етнолог Јован Ердељановић. 

Социологија је по неким схватањима  требало да буде пар еxлланце наука 
о друштву, која обједињује или себи подређује све друге дисциплине. Али и 
поред великих амбиција Диркемове школе, ово се није остварило и нема 
изгледа да ће се то догодитиу у догледно време. 

У исто време када се појавила етнологија, јавила се и социологија и то 
четрдесетих година 19. века у специфичним друштвеним и културним усло-
вима развитка грађанског друштва. У друштвеној основи настанка социоло-
гије налазе се: тековине буржоаске револуције, индустријска револуција, ус-
пон капитализма и наступ снага социјализма, урбанизација, грађанско дру-
штво и све очигледнији расцеп сфера друштвености у њему, класно расло-
јавање и антагонизми.  

Културне претпоставке настанка социологије претпостављају значајну 
улогу тзв. културних фактора: улога развоја науке и научног наслеђа. Као 
што је познато, социологији као науци су претходила многа истраживања у 
области историје социјалних теорија, социјалне филозофије, филозофије 
историје и социјалне утопије.  

За формирање социологије као науке заслужан је Огист Конт (1798-1857) 
који је овој науци дао и име. Позитивна Контова филозофија била је под ути-
цајем Сен Симона (1760-1825) и његовог настојања за побољшањем друштве-
них односа и бољим уређењем друштва. 

На другој страни, а у исто време, настала је етнологија, а њен оснивач је 
немачки етнолог Адолф Бастијан (1826-1905), велики путописац, иза кога 
стоје многи томови, као и указивање на потребу систематског сакупљања и 
проучавања обичаја из народа из свих делова света.  

Едвард Тејлор (1832-1917), енглески етнолог, главни је представник пси-
холошко-еволуционистичког гледишта етнологије. Основна идеја свих етно-
лога "еволуциониста" је да код свих делова човечанства постоје једнаке ду-
ховне предиспозиције и да се услед тога под утицајем једнаких или сличних 

––––––––––––– 
14 Термин “’етнографија” објаснио је  Јован Ердељановић у тексту “Етнологија и 

социологија”, Eтнологија, Скопје, и у Ante Fijamengo, Osnovi opće sociologije, Narod-
ne novine, Zagreb, 1985. 

15 Fiamengo Ante: Osnovi opće sociologije, Narodne novine, Zagreb, 1985, str. 91. 
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прилика морају код разних племена и у различитом територијалном окруже-
њу јављати сличне идеје и културне творевине које су самим постанком неза-
висне једне од других. 

Етнологија и социологија су убрзо потпале под утицај Чарлса Дарвина 
(1809-1882), савладавале су  његово учење органске еволуције и у току пола 
века, за време свог даљег развитка рефлектовале су свој утицај на класичне 
теорије социјалне и културне еволуције. 

Ваљало би напоменути неке од великана ове епохе: Bahofen (1815-1877), 
Frezer (1854-1941), Johan Lubbock (1834-1913), Mc Lenan (1827-1881), Морган 
и Тејлор по правилу се сматрају етнолозима док се Диркем, Липерт, Спенсер, 
Самнер и други обично убрајају у социологе. 

Посматрани из данашње перспективе, сви они користе етнолошке и етно-
графске чињенице, упоредно компаративни метод и личе један на другог на 
основу већег броја изведених закључака и резултата истраживања. 

“Од времена Чарсла Дарвина па до смене века, значи изласка из 19. век, 
социологија и етнологија су блиско повезане, скоро нераздвојне.”16  

Три социолога 19. века снажно су утицали на етнологију. Први је Хер-
берт Спенсер (1820-1903), чије је дело Принципи социологије (Principles of 
sociology) суштински допринело одређењу  етнологије. Други социолог је 
Емил Диркем (1858-1917), кога је нарочито привлачио етнографски матери-
јал. Уместо да случајеве прикупља квантитативно истргнуте из друштвеног и 
културног миљеа, он се посвећује проучавању литературе o неразвијеним на-
родима – аустралијским домороцима. Диркем објашњава функцију религије у 
друштву и тиме даје нов подстрек етнологији. Трећи врло утицајни социолог 
је Вилијам Самнер (1840-1910) који заступа становиште да је култура потпу-
но адаптивна, односно да се мења у складу с условима и потребама друштве-
ног живота. 

У првих двадесет и пет година 20. века социологија и етнологија су са-
свим изгубиле везу. Етнолозима и антрополозима тог времена недостајала је 
теорија о друштву, а њу су развијали социолози. Насупрот социолошкој тео-
рији о друштву, настаје теорија о култури, коју етнолози сматрају за своје 
аутономно подручје. 

Функционалисти и социјални антрополози су имали одлучујућу улогу у 
приближавању социологије и етнологије. До 1960. године етнолошке студије 
су биле веома запажене због истраживачких техника и метода, које су кори-
стиле, као и због друштвеног усмерења које је етнологија имала у то време 
(наиме, етнологија са антропологијом истражује друштвене проблеме, затим 
проблеме у култури, чији је носилац само друштво). 

Кад су социолози, проучавајући модерна друштва, обратили пажњу на 
резултате социјалне антропологије и етнологије, антрополози и етнолози по-

––––––––––––– 
16 U tekstu “ Etnografija, etnologija i antropologija”, Sociologija, 3-4, Beograd, 1963, 

Манојло Глушчевић даје посебан пресек развоја односа социологије и етнологије. 
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чели да уче економију и социологију и да их примењују у проучавању "при-
митивних и родовских", а касније и сељачких друштава, отворила су се нова 
поља и нови приступи у њиховом проучавању.17  

Савремена слика односа социологије и етнологије изгледа овако: етноло-
гији је неопходно да савлада знања и методолошку вештину коју јој може 
пружити социологија, да би остварила себи постављене задатке и амбиције; 
социолози би могли да испоље своје интересовање за етнографију, које је 
било веома живо у 19. веку. 

 
Однос етнологије и социологије 

(у иностраној литератури) 
 
Познато је да су етнологија и социологија настале у првој половини , а да 

је њихов експанзиван развој започео у другој половини 19. века. Да би се сх-
ватио однос етнологије и социологије, неопходно је (поред генезе и историј-
ског кретања) имати у виду ток развоја ових наука и њихов научни третман у 
свету. 

Став целокупне светске, а поготово европске литературе, о односу ових 
двеју наука је у начелу такав да се различите науке узајамно међусобно допу-
њују (па, према томе, и социологија и етнологија), и то на два начина: 

а) предметно (свака наука проучава посебан део друштвене стварности) 
и 

б) методолошки  (науке проучавајући исти део стварности користе раз-
личите методе). 

Што се конкретно тиче везе социологије и свих осталих друштвених нау-
ка, највећи гледишта иде у правцу да је социологија повезана са свим дру-
штвеним наукама, али са сваком од њих на посебан начин. Однос са општим 
друштвеним наукама је другачији од односа с посебним друштвеним наука-
ма. 

Културна традиција у појединим земљама скоро увек има утицаја на овај 
однос, али овде ћемо се задржати само на узајамној вези и односу социоло-
гије и етнологије. У том смислу говорићемо о француској, немачкој, америч-
кој, а у другом делу и о југословенској социолошкој традицији. 

Још један од могућих праваца проналажења утицаја етнологије на со-
циологију јесу и многи етнографски описи, као и истраживања која представ-
љају остварења од вредности, која су дала подстицај социолозима за многа 
размишљања и научна упућивања. 

И много пре оснивања етнологије као науке, током 17. и 18. века у радо-
вима разних истраживача налазе се многи етнографски описи. До ширих 
етнографских и етнолошких истраживања долази се тек у другој половини 19. 
века. Треба споменути следећа имена: 
––––––––––––– 

17 Ово објашњење упоредити с теоријом сељаштва Henrija Mendrasa: Seљačka 
društva, Globus, Zagreb, 1986, str. 5-23. 
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1) Karlo von den Steinen (Штајнен) и његов рад о Индијанцима централ-
ног Бразила; 

2) B. Spencer и F. Ј. Gillensa (Спенсер и Xилен) и њихово дело о аустра-
лијским племенима; 

3) L. H. Morgan – Морганово истраживање о ирокешким Индијанцима 
државе Њујорк, и 

4) H. S. Mainea (Мејн) и његова дела Древно право (1861) и Првобитне 
установе (1875). 

Ови радови представљају значајна остварења и чине велики подстицај 
марксистима и социолозима за њихово објашњавање друштвене условљено-
сти и историјске променљивости друштва као глобалне творевине. На при-
мер, Фридрих Енгелс је на основу Морганових открића написао познато дело 
Порекло породице, приватне својине и државе, 1883. године. 

Етнографска истраживања друштвених установа примитивних народа 
дала су више доказа о друштвеној условљености и историјској променљиво-
сти тих установа. То потврђују радови Мек Ленана (1827-1881), Х. С. Мај-
неја, Бахофена (1815-1887), Б. Малиновског (1884-1942), Е. Вестермарка 
(1862-1939) и других аутора. 

Енглеска антрополошка школа иако није допрла много даље од сакупља-
ња и описивања чињеница, заузима, на основу својих резултата, истакнуто 
место у савременој етнологији. Е. Taylor (Тејлор), Аndrew Lan, R. Smith 
(Шмит), Ј. Т. Frazer (Фрезер), S. F. Model, M. Fortes, I. Scharper (Шарпер), R. 
W. Firth (Фирт), затим поменути Вестермарк и многи други представници ове 
школе дошли су до многих сазнања о фолклору и друштвеним установама 
разних народа, што представља огромну грађу за социолошко истраживање 
друштвене условљености појава у друштвеној стварности. 

Од немачких етнолога чији су радови значајни за социологију, треба спо-
менути представнике културно-историјске школе F. Gräbnera, W. Koppersa и 
културно-морфолошку школу L. Frobenimsa. 

У САД у другој половини 19. века долази до развитка етнологије и етно-
графије. Културно-антрополошка школа има велики утицај на развитак етно-
логије, а њени главни представници су:  

– Франс Боас (1858-1942), C. Wissler (Вислер, 1870-1947), А. Golden-
wieser (Голденвајзер, 1880-1940), А. L. Kroeber (Кребер), R. Linton (1893-
1953), M. J. Herskovits, C. Kluckhohn, L. А. White (Херсковиц, Клахон, Вајт) и 
други. 

У Француској се многим радовима с овог подручја, поред осталих, исти-
че Клод Леви Строс, а у Аустрији W. Schmidt (Шмит, 1868-1954), оснивач 
часописа Antropos. 

Етнолошка истраживања имају несумњив, значај за социологију. Резулта-
ти тих истраживања омогућују прелаз са спекулативног размишљања (о обли-
цима култура) на научно емпиријско заснивање теорија, а изворима, друштве-
не условљености и историјској релативности културних облика и друштвених 
појава. 
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У току 20. века  друштвене и хуманистичке науке груписала се једна уз 
другу са више или мање нестрпљења да пронађу нове путеве према суседним 
дисциплинама. Свака од тих наука, сматра Баландијер, суочавајући се са 
савременим проблемима постала је свесна својих граница и својих слабости; 
свака од њих трага за новом могућношћу свог функционисања, помишљајући 
на сарадњу са наукама које су јој најсродније (милом или силом свака одба-
цује своје полазне амбиције и своје некадашње освајачке тежње).18  

У данашњим околностима није лако тачно дефинисати односе међу дис-
циплинама које су уско међусобно повезане.  Баландијер истиче три науке и 
њихове односе, а то су социологија, етнологија и психологија. У том погледу 
је значајно дело Ј. Gillina (Ђилина), које испитује подударност етнологије, 
психологије и социологије, тих трију научних приступања који данас одгова-
рају већ класичним разликама културе, личности и друштва. Ово дело испи-
тује задату подударност и тражи начин како да изгради науку о човеку као 
друштвеном бићу, не узимајући у обзир економију, политичку науку и 
историју.  

На научној позорници услед кризе научне мисли убрзо главну улогу до-
бија идеја, односно тежња да се у догледно време превлада разлика у зрело-
сти између друштвених и природних наука. Тако изражене амбиције изазвале 
су "живу критику". Најжешћи критичар је био А. Л. Кребер, истичући да се у 
тој нестрпљивој жељи за остварењем интеграције друштвених наука у једну 
јединствену науку најјасније очитује њихова недозрелост.  

Дуги низ година свака од друштвених наука је желела да наметне своју 
доминацију и преузме власт. Тако је, на пример, било културном антропо-
логијом у САД (Кребер се нужно изјаснио за примат антропологије). Међу-
тим, у Француској се социологија трудила да заузме тај надмоћни положај, 
док су јој етнографија и, у мањој мери, историја доносиле материјале који су 
јој служили као основа за разраду друштвене теорије. Жорж Баландијер исти-
че тежњу социологије да делује као наука о друштву par еxcellence, као круна 
здања осталих друштвених наука19 .  

Ни социологија у Француској, нити антропологија у САД (А. P. Murdock 
такође je истицао културну антропологију), нису успеле успоставити прев-
ласт. У прошлости су ове дисциплине живеле одвојено, свака за себе, у дифе-
ренцијацијама насталим унутар сваке од њих могуће је увидети паралелизам. 
Између ових наука егзистирају тзв. преграде које не могу остати апсолутно 
непропусне. С тим у вези се и појављују покушаји остварења нових веза и од-
носа међу овим наукама.  

––––––––––––– 
18 Balandijer Žorž: Sociologija, etnologija i etnografija, Naprijed, Zagreb, 1966, str. 

111. 
19 Isto, str. 112. 
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Етнолошки и социолошки научни видокрузи час се проширују, час се су-
жавају као последица двојаког кретања (плима и осека које одају амбиције, 
односно неуспехе сваке од њих). 

После Другог светског рата етнолог је све више тражен и то због своје 
технике истраживања, али још више због свог познавања народа који су дуго 
били по страни. У Великој Британији етнолози су радили за управне власти 
колонијалних подручја. То су били практични почеци ове науке, те их Brown 
и Hutt називају антропологијом на делу. 

Савремена слика пресека овог односа из угла Ж. Баландијера изгледа 
овако: "Данас је тај однос успостављен на широком плану, те науке су изгра-
диле своје технике истраживања и допуњују се међусобно. Оне су дошле до 
заједничке спознаје и до открића да њихови напори морају бити усмерени на 
обухватање тоталног човека и тоталног друштва. Да би што успешније реша-
вале проблеме које стварност пред њих ставља, социологија и етнологија се 
не могу оглушити пред доприносима савремених економиста, историчара, а 
то су суседни домени који су су традиционалној антропологији били прилич-
но слабо познати."20  

Жорж Баландијер издваја социологију и у њој открива основе по којима 
је она најподеснија као посредник између етнологије и осталих хуманистич-
ких наука. Етнологија се може сматрати идеалним инструментом за успо-
стављање различитих хуманистичких наука, мисли Ралф Линтон21 . 

У другом тому "Социологије" Жоржа Гурвича налази се текст Пoла Мер-
сиера под називом "Узајамно прожимање етнолошких и социолошких ме-
тода", у коме он описује зближавање етнологије и социлогије. Овај аутор је 
био руководилац студијских група на француском универзитету. Он је израз 
етнологија узео у смислу који одговара појму друштвене и културалне 
антропологије.  

У току последњих деценија ХХ века зближавања и међусобна прожима-
ња етнологије и социлогије су се пробудила и умножила и то на: 

– на плану начина испитивања и технике истраживања у ужем смислу 
речи; 

– на плану појмова, односно научне терминологије; и 
– на плану метода и техника истраживања22 . 
Најчешће се није водило рачуна о свим тим плановима истовремено, јед-

ноставно су се сагледавали одвојено, а никада усклађено у оквиру јединст-
веног покушаја. Знаци зближавања етнологије и социологије су многобројни. 
Споменућемо само неколико најзначајнијих симптома. С једне стране разви-
ла су се теоретска разматрања у вези са интердисциплинарним истраживањи-
––––––––––––– 

20 Isto, str. 126. 
21 Mercier Paul: Uzajamno prožimanje etnoloških i socioloških metoda, Naprijed, 

Zagreb, 1966, str. 458-459. 
22 Isto str. 459. 
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ма, а са друге стране етнологија и социлогија су све чешће залазиле на подру-
чја истраживања, која су према становиштима уобичајеним за њих, припадале 
суседној дисциплини. Етнологија је развила и монографски метод. У ствари 
односи етнологије и социологије су се развијали у знаку како многобројних 
зближења, тако и у знаку многобројних неспоразума. Кребер сматра да је 
често у почетку било тешко разликовати те две дисциплине једну од друге, а 
касније су се оне много пута умеле потпуно одвојити, тако да се једна бавила 
другом утолико уколико је хтела доказати своју теоретску премоћ над њом. 
Етнологија и социологија се могу укрштати, а да не дође до њиховог зближа-
вања. Кребер такође истиче да су социологија и етнологија сестре близна-
киње и да су им кумовали разни чиниоци:  

– социологији – друштвени реформизам и филозофија, 
– етнологији – природопис и "смисао за старину". 
У својим исповестима Б. Малиновски етнологе и њихова опредељења на-

зива романтичним. Чувена синтагма Малиновског се увек истиче као начелна 
одредба објашњења етнологије: "Етнологија је за мене романтичан бег из ове 
наше сувише стандардизоване културе.”23 И оптужба Малиновског која је 
уследила иде у истом смеру: "Етнолог се укопава у своје утврде... да би могао 
водити романтичан и докон живот у свом старинском рају."24   

П. Мерсијер истиче и опречности између етнологије и социологије, 
наводећи следеће25 : 

1) Етнологија се оријентисала на описивање, набрајање, класификацију, а 
социологија је приступала анализама које су биле фрагментације, 

2) Социологија у својим истраживањима је обухватала сложена друштва, 
друштва великих димензија, а етнологија се, напротив, бавила, бар претежно, 
друштвима малих размера, 

3) Етнологија проучава релативно хомогена друштва и разматра првен-
ствено правила, а не конкретно понашање, док социологија проучава конк-
ретно понашање, и 

4) У већем броју етнолошких радова недостаје историјска димензија, јер 
етнологија не располаже материјалима или документима које поседује социо-
логија. 

Етнолог се све чешће суочава са популацијом која није хомогена по свом 
постанку и саставу и чији различити делови нису подједанко захваћени сло-
женим и многоструким процесима друштвеног преображаја. Нестају управо 
они типови друштава и оне ситуације које је етнолог могао проучавати при-
мењујући саме класичне технике, које карактерише, као што је понекад исти-
цано, оскудност облика. На крају, овај аутор закључује да је разлика између 
етнологије и социологије, барем на плану начина истраживања какве захтева 
конкретно испитивање, већ у знатној мери ублажена.  
––––––––––––– 

23 Gurvič Žorž: Sociologija II, Naprijed , Zagreb, 1946-1966, str.460. 
24 Isto, str. 460. 
25 Isto, str. 460. 
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Томислав Чокревски – македонски социолог, сматрао је да везе етногра-
фије, етнологије, антропологије и социологије с једне стране произилазе од 
садржине њиховог предмета проучавања, а са друге стране од сличности ме-
тода које употребљавају. 

Социологија26 користи различита открића ових наука. Многе значајне 
социолошке студије и истраживања су засновани на основу података добије-
них од етнологије и антрополошких проучавања старих, примитивних друш-
тава. Таква је студија "Древно друштво" Моргана, које је Енгелсу послужило 
за анализу првобитног друштва. Међутим, много је битније истаћи став Чок-
ревског који се усмерава ка значају социологије за савремену антропологију.  

Закључна разматрања проблематизованог односа и његовог третмана (fr. 
traitement), односно начина прилажења овом односу у свету крећу се у смеру 
ублажавања разлика социологије и етнологије, као и о израженој сарадњи 
међу овим наукама, а све у циљу осигурања развитка јединствене друштвене 
науке, која би остарила интеграцију низа досад јасно одвојених наука. 

 

Однос социологије и етнологије код нас 
 
Евидентно је да је у нашој социолошкој литератури уложен велики напор 

како би се социологија разграничила од неких посебних друштвених наука, и 
то како на пољу одређивања предмета истраживања, тако и на истицању 
оправданости конституисања посебних социологија. То важи само за случаје-
ве где постоје одређена подручја друштвеног живота као целине, које ниједна 
посебна друштвена наука није досад проучавала. Наша земља пружа скоро 
идеалне услове за социолошко истраживање дубоких друштвених промена, 
јер се нигде у свету на једном тако малом географском простору није скупило 
толико интересантних социјалних збивања. Наш задатак је да у овом делу 
дамо пресек расправа различитих социолога и етнолога у нашој земљи, који 
су се бавили овом проблематиком. Полазна основа ових расправа је свакако 
одређивање предмета опште социологије, њене теоријске и методолошке 
основе, и на крају разграничење социологије од етнологије. При том се мора 
водити рачуна о  неопходности те сарадње, о самој природи односа и њего-
вим повратним релацијама. 

И међу нашим социолозима влада мишљење да између етнологије и ант-
ропологије треба правити дистинкцију, а између осталог о томе говори чиње-
ница “третмана социологије у савременој науци, као искључиво антрополо-
шке науке или антропологије као пар еxелленце друштвене науке”27. Пре но 
што се крене у истраживање ове врсте, корисна је и напомена Ђуре Шушњи-
ћа “да се врло често не прави разлика између етнологије (која проучава дру-
––––––––––––– 

26 Социологија има велики значај за савремену фазу развитка антропологије, која 
настоји да истраживањa старих културних заједница пребаци на савремено друштво. 

27 Mitrović Ljubiša: Sociologija, “Nauka i društvo”, Beograd, 1997, str. 43-44. 
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штвене појаве етничких група, њихов живот и обичаје) и антропологије која 
је комплекснија наука, која проучава човека у тоталитету, испитује био-пси-
хо-социо-културне особине човека, истражујући универзалне људске особи-
не, могућности, потребе и вредности”.28  

Илија Станојчић не разматра овај однос одвојен од антропологије, већ 
сматра да су се шездесетих година 20. века умножила истраживања – регио-
налне студије ("аерастудиес") која захтевају уску сарадњу разнородних науч-
ника, као што су историчари, психолози, економисти, етнолози, социолози, 
што још више актуелизира ову проблематику. Седамдесетих година  20. века 
оквири у којима су етнолози радили и деловали, потиснули су њихова при-
марна интересовања ограничивши се само на примитивна друштва, као што 
су то раније чинили. На тај начин укинули су важећу разлику између етно-
логије и социологије. Социолози су учествовали у широким изучавањима тзв. 
"економско неразвијених подручја" и на тај начин допринели да ово питање 
разграничења добије још више у својој актуелности, а и у научној сложено-
сти. 

По Xилину (Ј. Gillin), етнологија, психологија и социологија представља-
ју само три приближавања у свестраном изучавању културе, личности и дру-
штва.  

Ово је на први поглед погодно решење, али Илија Станојчић сматра да 
није прихватљиво, јер се у њему стално испољавала, кад отвореније, кад при-
кривеније, тежња за доминацијом једне од ових наука над осталим. То се 
нарочито показује у француској социологији која тежи да јој баш етнологија 
буде "лиферант" чињеничног материјала (Станојчић, 1964: 147). Зато су и по-
тражени нови путеви, који би омогућили да се на основу досадашњег степена 
развоја етнологије, антропологије и социологије међу њима успостави ствар-
на веза, а и разлика с обзиром на специфичност њиховог предмета и метода.  

Илија Станојчић истиче разлику између етнологије и антропологије, јер 
се још не, тако ретко, идентификују етнографија, социологија и антрополо-
гија. Ова појава у историји наука свакако је допринела сложености односа со-
циологије и етнологије. Аутор сматра да је немогуће улазити у детаљан исто-
ријски аспект овог питања, али је могуће назначавање само основних етапа 
његовог решавања. Једна од етапа је конституисање етнологије као науке. 
Још у време конституисања етнологија се идентификовала с антропологијом, 
која је у то време била само наука о расама. Посматрани из савремене перс-
пективе, радови Бахофена, Фрејзера, Моргана, Тајлора, који се увек по прави-
лу сврставају у антрополошке радове, и радови Диркема, Леви-Брила, Спен-
сера, који се превасходно сматрају социолозима, може се лако увидети да су 
они доста слични. 

––––––––––––– 
28 Šušnjić Đuro: Kritika sociološkog metoda, Gradina, Niš, 1997, str.109-110. 
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Клод Леви Строс сматра да етнологија представља другу етапу развоја у 
односу на етнографију која се задовољава радом на терену и описом изуча-
ваних група и култура (Строс, 1958: 11).  

Из целокупног излагања односа социологије и етнологије Илије Станој-
чића, може се извести следећи закључак: у савременим немарксистичким 
друштвеним наукама не прави се посебна дистинкција између социологије, 
етнологије и културне антропологије. Наиме, веома је тешко повући крајње, 
одсечне линије разграничења етнологије и социологије, јер су поља њиховог 
изучавања веома уско повезана. 

Ово још више долази до изражаја у савременим тежњама да се изучавање 
појава и процеса што комплексније изуче и објасне. Клод Леви Строс даје 
интересантан предлог за разрешење ове проблематике у Структуралној ант-
ропологији увођењем назива социолошке и социо-културне науке у које се 
укључују социологија, етнологија, психологија и културна антропологија. 

На крају, Станојчић истиче разлику етнологије и социологије, јер етно-
логију види као науку о човеку, члану одређених друштвених заједница и она 
никада не може да иде ка уопштавањима којима тежи социологија, као наука 
о људском друштву и општим законима његовог развоја. 

Етнологија је, ипак, посебна друштвена наука (која још тражи једно пре-
цизније одређивање предмета), што значи да је конкретнија и специјализова-
нија у односу на социологију. У даљој сарадњи етнологија и социологија 
могу помоћи једна другој, а да се притом не наруши аутономност њихових 
научних сфера – категоричан је Илија Станојчић. 

Анте Марушић и Мирко Мартић29 сматрају да су етнолошка истражива-
ња веома значајна за социологију. Резултати тих истраживања омогућили су 
прелаз са спекулативног размишљања о облицима култура на научно-емпи-
ријско заснивање теорије о изворима, друштвеној условљености и историј-
ској релативности културних облика и друштвених појава. Они врло исцрпно 
наводе истраживања и радове етнолога, затим упоређују етнографију, етноло-
гију и социологију. По њима, етнологија дословно значи: наука о народима, 
која проучава њихов живот и различите облике његовог изражавања (обичаје, 
веровања, друштвено уређење, правне прописе, економске односе, облике по-
родичног живота, облике духовне културе). Она је упоредна наука о људској 
култури и истражује изворе, облике и законе развитка и распростирања мате-
ријалне и духовне културе, при чему се ослања на резултате етнографије. 
Етнографска истраживања су дала многе доказе о друштвеној условљености 
и историјској променљивости друштвених установа.  

Социологија се јавља као израз кризе грађанског друштва и као један од 
могућих покушаја решавања питања друштвеног живота. Отуда и тежња со-
циолога за применом сазнања, грађе и материјала из друштвеног живота у 
етнологији. 

––––––––––––– 
29 Marušić A., Martić M. : Sociologija, Školski leksikon, Zagreb, 1967, str. 89. 
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Предраг Раденовић30 истиче три основна прилаза етнологије као науке, 
која изучава друштвене појаве етничких група – народа: 

1) историјско-географско подручје проучавања, 
2) материјална проблематика, и 
3) подручје културе. 
Етнологија се бави проучавањем: 
а) постанка и развитка етничких група, народа уопште, особито мање раз-

вијених и њихову целокупну материјалну и духовну културу (нпр. облици 
привреде, насеља, обичаји, ношња, наука, уметност), 

б) односа међу етничким групама, народима, тражећи заједничка својст-
ва, промене сличности и разлике у културном, расном и језичком погледу 
етничких група-народа. 

Генерално узето, по П. Раденовићу област етнологије обухвата у њеном 
најширем поимању проучавање културе једне скупине. Таксативно дато етно-
логија проучава материјалну културу, нематеријално стваралаштво, религију 
и магију, а при томе у средишту њене пажње је човек као друштвено и духов-
но биће. 

Социологија акценат ставља, имајући у виду човека, на друштвену ситуа-
цију у којој он живи, која је детерминисана конкретним развојем производ-
них снага и природом производних односа.  

Анте Фиаменго31 констатује да између етнографија и етнологије постоји 
сличан однос као између социографије и социологије. На темељу етнограф-
ског материјала етнологија ствара теоријска уопштавања и синтезе. Као и 
Станојчић и Фиаменго износи Леви-Стросове синтезе које могу бити трост-
руког смера, географске, историјске и системске.  

Етнографски и етнолошки материјал служи социологији као искуствени 
материјал, на основу којег она ствара синтезу на вишем теоријског нивоу. У 
том смислу је развитак тих научних дисциплина био један од извора за нас-
танак социологије. Редклиф Браун је, сматра Фиаменго, исправно упозорио 
на релацију етнологије и социологије, истичући да је етнологија историјска и 
негенерализујућа наука, док социологија примењује методу генерализирања 
на социјални живот човека и на све оно што обухватамо појмом цивилиза-
ције. Разлика између социологије и етнологије је у томе што социологија 
ствара синтезе општијег карактера и зато су њене генерализације на вишем 
нивоу од етнолошких. 

Фиаменго истиче шири обим појма антропологије говорећи о два дела 
антропологије: 

– о етнологији, 
– о социологији. 

––––––––––––– 
30 Radenović Predrag: Elementi sociologije, Službeni list, Beograd, 1979, str.42. 
31 Fiamengo Ante: Osnovi opće sociologije, Narodne novine, Zagreb, 1985, str.91. 
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За социологију је битан тај антрополошки аспект који значи посматрање 
човека као тоталне друштвене појаве, односно као укупност његових биоп-
сихолошких и социјалних обележја.  

Радомир Живковић је, такође, разматрао однос социологије и етнологије, 
а с обзиром на то да је он био подстицај Јовану Ердељановићу. У својој расп-
рави Живковић истиче да етнологија за социологију има претежно значај си-
рове грађе, а социологија етнологији нуди модел научног метода. Ердељано-
вић истиче да је у овоме Живковић претерао. 

Однос етнологије и социологије сагледан је и с аспекта наших етнолога 
Јована Ердељановића и Мирка Барјактаревића. 

Јован Ердељановић  је изложио своје схватања односа етнологије и соци-
ологије под утицајем чланка у Социолошком прегледу, аутора Радомира Жив-
ковића под називом "Етнологија и социологија". Ердељановић веома исцрпно 
даје развојни пут и једне и друге науке, њене теоријске и методолошке основе 
и ,на крају, сумира резултате сарадње ових двеју наука. Етнологију сматра 
науком о народима. Предмет њеног проучавања су постанак и развитак свих 
народа и свих особина, као и појава које га чине народом.  

Крајњи задатак етнологије је, по Ердељановићу, да тим истраживањима 
пронађе законе (или норме сличне законима) у стварању и развитку свих на-
рода, или: "да пронађе законе у етничком развитку човечанства".32 Главни 
представници етнологије били су под утицајем разних научних теорија, тако 
да у методолошком погледу није било сагласности, него је предложено неко-
лико разних метода или праваца истраживачког рада у етнологији. 

Међу тим схватањима о правцу или методу рада у етнологији Ердеља-
новић истиче три схватања: 

1) Еволуционистички или психолошко-еволуционистички (пропагира 
психичко јединство целог људског рода, тј. да код свих делова човечанства 
постоје једнаке духовне предиспозиције, па се на тај начин јављају сличне 
идеје и културне творевине које су постанком сасвим независне једне од 
других). 

2) Историјски правац (истиче преношење културних – дакле, и етничких 
– тековина).  

3) Функционалистички правац (његови представници преферирају особи-
ти значај "функционалистичког продубљивања" током етнолошког истражи-
вања, тј. потребу да истраживач свестрано упозна свеколико делање, као и 
функцију сваког од облика удруживања према појединцима и водећим лич-
ностима.33  

––––––––––––– 
32 Erdeljanović Jovan: Etnologija i sociologija, Etnologija, broj 1, Etnološko društvo, 

Skopje, 1941, str. 34. 
33 Isto, str. 34. 
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Бесмислено је држати се у етнолошким истраживањима само једног од 
ових праваца или њихових метода. Зато Ердељановић препоручује комбина-
цију свих тих метода. 

Након исцрпног објашњења о етнологији, Ердељановић објашњава и со-
циологију, означавајући је као општу, односно енциклопедијску науку о дру-
штвеном животу, али и као посебну (специјалну) емпиријску науку о посеб-
ним облицима и процесима друштвеног живота. Предмет социологије су ист-
раживање појава људског удруживања, тј. међусобни људски односи у друш-
твеним установама и групама, облици људске друштвености и процеси који 
се збивају у људским заједницама. Најкраће речено, основни предмет социо-
лошког истраживања чини друштвеност, социјалност, апстрахована од конк-
ретних појава људског живота. Социологија проучава и данашње, савремено 
друштво, јер је у њему дата могућност потпунијег проверавања, а друго из 
обзира на практичне захтеве живота – каже Ј. Ердељановић.34  

За социологију је у много прилика неопходно и од великог значаја проу-
чавање прошлости појединих друштвених установа или заједница, јер су оне 
сложене целине састављене од многих различитих елемената који утичу јед-
ни на друге, а њихове стварање или постојање је често вршено у неким рани-
јим временима. Ердељановић се бави и посебним облицима друштвености, 
дефинишући их као односе међу људима који су у вези са њихових друшт-
веним опстанком и процесима постојања и нестајања тих односа. Социоло-
гија тежи да својим истраживањима утврди процесе у међуљудским односи-
ма и да им изнађе узроке, односно да нађе опште примљена или призната 
објашњења појавама друштвеног живота. У методолошком смислу социоло-
гија користи податке које добија од друштвених наука, на првом месту од 
историје и етнологије, а затим и од других друштвених дисциплина. За успе-
шан научни рад добром социологу су потребна поуздана знања из читавог 
низа других наука – приметио је Ердељановић. Ове две науке морају бити у 
уским међусобним везама, али се Ердељановић не слаже с тезом да се сарад-
ња етнологије и социологије односи само на помоћ етнологије социологији – 
тиме што јој даје грађу за проучавање друштвеног живота примитивних људ-
ским заједница. С том намером је Ердељановић однос социологије и етноло-
гије приказао као однос у два смера. Први смер представља помоћ етнологије 
социологији и он се карактерише35 :  

1) тиме што етнологија даје грађу социологији за проучавање друштвеног 
живота, 

2) етнолошка проучавања и њихови резултати помажу социлогији да ра-
зум и објасни велики значај многих етничких појава (нпр. битна је друштвена 
улога разних обичаја, веровања...),  

––––––––––––– 
34 Isto, str. 34. 
35 Isto, str. 36. 
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3) етнолошка истраживања помажу социологији (грађом и закључцима) 
да научно изведе закључке из неких њених схватања појмова и поставки, и 

4) етнологија је социологији дала и новија схватања о еволуцији друшт-
вених заједница. 

Други смер помоћи креће од социологије и усмерава се ка етнологији. Он 
се огледа у следећем:36 

1) социологија указује на велики значај и потребу посматрања и схватања 
појава са становишта социјалног, тј. повезаности свих чињеница друштвеног 
живот у њеној етничкој заједници, 

2) етнологија од социологије добија ширину схватања и могућност за 
много правилније и потпуније разумевање и решавање својих проблема. 

Помоћ коју ове две науке нуде једна другој не може се уопште одређи-
вати неком нарочитом мером, нити утврђивати колико су оне зависне једна 
од друге. Између сродних наука никада се не може повући јасна граница и 
бесмислица је тражити је и повлачити. 

Односом социологије и етнологије бавио се и Светозар Ћулибрк. Он је 
овај однос разматрао на основу конкретног примера, и то Ђорђевићевог науч-
ног дела, анализирајући моменте у којима је дошло до сарадње етнологије, 
социологије и фолклористике. Нарочито се та сарадња огледала у проучава-
њу циганског живота, класификацији социјалних типова, типова жена, сеос-
ких и градских насеља и дефиницији и класификацији обичаја. 

Најсавременија расправа о односу ових двеју наука се налази у прилогу 
"Корени српске етно-социологије" Милована Митровића. Аутор истиче "да 
су данас етнолошки и социолошки приступ два засебна дисциплинарна (ме-
тодолошка и проблемска) подручја друштвеног истраживања, која су међу-
собно комплементарна у сазнајно-аналитичком и практично-делатном сми-
слу. Међутим, она су од самог свог почетка међусобно нераздвојно повезана 
у оквиру традиције свестраног научног етно-социолошког проучавања нашег 
народног живота коју је утемељио Вук Караџић, а наставили други српски 
научници и универзитетски наставници који су их следили"’.37 

Милован Митровић међу њима трага за претечама и утемељивачима срп-
ске социлогије, који, разуме се, нису били превасходно социолози (нити етно-
лози), али без којих се почеци социологије (и етнологије) код Срба не могу ни 
замислити. Стога је први задатак српске етносоциологије да полазећи од 
назначених потреба и критеријума критички и подробно преиспита сопствену 
историјску традицију.38 

 
 
 

––––––––––––– 
36 Isto, str. 36. 
37 Mitrović Milovan: Srpsko selo, Matica srpska, Novi Sad, 1999, str. 20. 
38 Isto, str. 20. 
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С необично брзим успоном и афирмацијом етнологије, односно антропо-

логије (социјалне и културне) настаје интердисциплинарно подручје које 
проучавању начина друштвеног живота даје нов смисао, а то је етносоциоло-
гија. 

Појава етносоциологије представља новију етапу у научном, теоријском 
и емпиријском проучавању друштвених односа, са становишта етнологије и 
социологије. Основно обележје настанка етносоциологије везано је за процес 
да се изучавања вишедимензионалних појава (народног живота), односно тра-
диционалног друштвеног живота обезбеди интегративнији научни приступ, у 
коме се комплементарно сусреће читав низ већ афирмисаних друштвених 
наука. То је у ствари покушај да се више посебних научних приступа обједи-
ни у ново кохерентно подручје истраживања, у коме ће чврстим истраживач-
ким нитима бити повезани културна прошлост и њен савремен смисао. У 
етносоциолошком подручју сусрећу се филозофија историје и историографи-
ја под окриљем историје, социологија, социјална антропологија и социјална 
психологија, демографија, лингвистика, етнологија и културологија, и многе 
друге науке. 

У англосаксонској литератури етносоциологија се проучава као подручје 
које развија и проширава предмет проучавања етнологије: свакодневну жи-
вотну проблематику.  

У француској литератури влада мишљење да је етнологија дуго времена 
играла улогу “ служавке” великих дисциплина, тек се касније њено истражи-
вачко подручје проширује. У француској социологији место етносоциологије 
је смештено између практичне и професионалне социологије.  

Социјална реалност је конструисана или произведена поступцима који су 
истовремено дело и "практичне (нестручне) социологије" и професионалне 
социологије.  

Што се тиче "нестручне социологије", етносоциологија ће развити и про-
ширити ову битну тему, која је назначена као свакодневна животна проб-
лематика, која увек служи социолозима у практичном смислу те речи. Што се 
тиче професионалне социологије, етносоциолози развијају своје анализе у два 
нивоа. Први ниво анализе истиче да у практичној социологији постоје посту-
пци професионалне социологије и постају њено битно обележје. Други ниво 
анализе се односи на епистемолошку рефлексију о методама научне социо-
логије, и  да ове методе допиру до једне фундаменталне искривљености реал-
ности које оне проучавају. 

Ово је само један од покушаја француске социологије у одређењу места 
етносоциологије, између практичне (нестручне) социологије и професионал-
не социологије.  
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Етнометодологија отвара могућност појављивању етносоциологије и 
омогућује јој прелазак из подручја етнологије у подручје социологије. 

Патрицк Пхаро сматра да се крајем шездесетих година 20. века етномето-
долошки правац све више и више сукобљава са социолошком институцијом, 
која се осећа нападнутом у својим епистемолошким основама, па стога и 
записује: 

"Сама чињеница интересовати се за оно што у обичном животу највише 
личи ономе што се практикује у домену социологије, тј. употреба метода да 
би се учинили "рационалним и одговарајућим", обичне ствари у социјалном 
животу, или даље – интегративни процеси обичног живота да се трансформи-
шу на поље социјалног, довољно је да посумњамо у специфичност класичног 
социолошког положаја. Све се одвија као да ће самим чином објављивања 
формалног идентитета класичних социолошких расуђивања еминентом за 
практичаре и професионалне социологе, овај идентитет, пошто почива на 
њиховој заједничкој карактеристици практичних примена етнометодилогија 
почиње да сече грану на којој социологија седи" (Pharo, 1984: 145).  

Не можемо се сложити са тврдњом да етнометодологија отвара могућ-
ност појављивању етносоциологије. Етносоциологија се од самог почетка 
развија на пољу социологије и њених основних проблема (друштвени живот, 
друштвени односи, друштвене групе, облици друштвене свести). Али не мо-
жемо и запоставити чињеницу да је етносоциологија у сталној вези с етноме-
тодологијом.  Постоји и друго мишљење о границама етносоциологије и оно 
долази из етнологије. Мирко Барјактаревић сматра етносоциологију гранич-
ним подручјем између етнологије и социологије, али наглашава да се етносо-
циологија од самог почетка заснива на пољу етнологије. Оправдање за овакву 
тврдњу Мирко Барјактаревић налази у појмовном одређењу овог интердисци-
плинарног подручја, па стога етносоциологија је етносоциологија, а не соци-
јална етнологија која преферира ка социологији. Социјална етнологија је по-
јам и категорија који се не употребљава у науци.  

Етносоциологија је у сталној вези с етнометодологијом која између 1970. 
и 1980. године излази из свог првобитног "гета".  

George Lapassade показује на делу опречност двеју социологија (dеux so-
ciologies), односно двеју парадигми, једне нормативне и друге интерпретатив-
не. Ова опречност је први пут била описана 1970. године у заједничком делу 
с Давом названом Схватање свакодневног живота (Understanding Everyday 
Life). Полазећи од претходног, могли бисмо с Давом разликовати два схва-
тања социјалног, истиче Лапасад:39 

– социологија, која квалитативна испитивања трансформише у цифре, 
води рачуна и мери "ствари", као што су делатности и одлуке појединца, 
група целокупног друштва и труди се да све преведе на научни језик; 

––––––––––––– 
39 Lapassade George: L’ etnosociologie, Meridiens – Klinchsieck, Paris, 1993, str. 97. 
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– социологија која се, напротив, труди да главна испитивања врши у 
оквиру природних законитости. Количина података је овде, заиста, изванред-
на тако да добијени подаци више личе на оно што читамо у дневним нови-
нама.  

Ови начини проучавања друштва и њихове обраде резултата истражи-
вања садрже два начина објашњавања социолошке делатности. Први начин је 
резервисан за социологе – позитивисте, јер социологија има примарни зада-
так да се установи као наука показујући, одмах, научне знаке и међу тим зна-
цима, количину чињеница које заузимају важно место у њеном утемељењу. 
Социолог прати расправљање о количини доказа, нарочито у форми статис-
тичких таблица.  

Други начин, сматра Лапасад, резервисан је за етносоциологе, указујући 
на важност описа свакодневних активности, представљању акција и реакција 
друштвеног учесника у контексту свакодневног живота.  

У свом уxбенику квалитативне социологије Schwartz & Jacobs (1979) по-
казују како је на питање "шта се овде дешава" одговор стандардне социологи-
је: "Оно што се овде дешава је оно што ми, социолози, одлучимо да кажемо у 
вези овога што се дешава". Овај став позитивиста је антидемократски и ели-
тистички – додају ова два аутора. Уместо да изаберу шта треба испитивати и 
описивати, полазећи од њихових властитих научних интереса, социолози 
антипозитивисти желе другачије да поступе. Уместо да траже у друштву 
ствари и догађаје, које игноришу оне који живе у том друштву, они ће тра-
жити да сазнају шта актери знају, да виде оно што они виде, да разумеју оно 
што они разумеју, да присвоје њихов речник, њихов начин посматрања, њи-
хов начин установљавања оног што је за њих важно, а шта није. Овде је реч о 
поступку и значењима у друштвеним догађајима, који су одбрени од стране 
чланова друштва. Треба схватити да је једина социјална стварност, она дефи-
нисана "изнутра" од стране самих друштвених актера, као што је и укратко 
сажима формула – увек поновљена од стране социолога антипозитивистe Ви-
лијама Исака Томаса (William Isac Tomas).  

Лапасад у својој "етносоцилогији" описује културни поредак, начине ус-
постављања нормативног поретка на етничким основама и даје посебан метод 
анализе који се користи и у социологији и у етнологији. Изношење много 
примера је у ствари његова илустрација могућности етносоциологије на тео-
ријском и практичном – научном плану. Лапасад је испитивао  један сиро-
машан кварт у Чикагу "Adams area". Тај кварт је био подељен на етничке де-
лове који су били окарактерисани као власништво појединих друштвених 
група, а између њих су се налазиле неутралне зоне које су делиле те сектор 
делове. Некретнине, паркови и трговачки центри, такође су били део урбаног 
центра (простора) ове етничке поделе.   

Културни поредак организован на етничким основама поставио је за ста-
новнике овог кварта принудне норме управљања и понудио је становницима 
начине да виде, опишу и објасне управљање људима и догађајима. Овај мо-



Данијела Здравковић, Могућности и границе етносоциологије   
 

 
160 

дел анализе, у складу са етнолошком традицијом, даје битну важност начи-
нима рада којима људе виде њихову животну средину и остварују свакоднев-
ну егзистенцију. Оно што се десило у улици Таyлор овог кварта, могло је по-
казати овај свеукупни модел. Та улица је представљала једну врсту линије 
разграничења међу супарничким бандама Мексиканаца. Такав културни мо-
дел "није само став социолога", већ је он преузет од сваког и коришћен од 
стране друштвених актера, да би "видели" шта су они, а и други у стању да 
ураде на улици. Етничко нормативан поредак није само скуп објективних 
правила (спољашњих и унутрашњих), он представља такође скуп средстава 
успостављених да дају смисао људским делатностима и окружењу да би, 
нпр., по грађанском учењу установили да је странац осумњичен као потенци-
јалан подстрекач невоља и члан непријатељске банде, који прети да освоји 
територију. 

Могли бисмо успоставити аналогију између Лапасадовог начина приме-
њивања етнографије, али и оног другог, односно начина на који социолог об-
јашњава, анализира и истражује културнонормативни поредак који је пре све-
га прописан традицијом. То је упоришна тачка на којој се темељи сарадња со-
циологије и традиције у лику етносоциологије. 
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POSSIBILITIES AND LIMITS OF ETHNOSOCIOLOGY 
 

Sociology is interested in cooperation with other social sciences with the aim to 
provide richer knowledge and achievements of akin disciplines. Ethnosociology represents 
special multidisciplinar realm that makes one of new stage in scientific research in ethno-
logy and sociology. Main trait of ethnosociology origin belong to the process of inva-
stigation of multidimensional “folkways”, namely efforts to provide multidisciplinar scien-
tific approach for invastigations of traditional societies. Contemporary ethnosociology is 
longin for the conections among main sociolohical hypotheses, presupositions of ethno-
methodology and personal psychological observations of individual. Traditional ethno-
sociology deals with research in the forms of traditional life, as well as contemporary 
ethnosociology strives for preserving of national identity.  

Key words: ethnology, sociology, folkways, ethnography, anthropology, ethnometho-
dology, ethnosociology, integrative approach. 
 


