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ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2019.

Научни скуп Друштвено-политичка и научна мисао 
Драгољуба Јовановића, САНУ,

Одељење друштвених наука, Београд, 29. 3. 2019.

У организацији Одељења друштвених наука Српске академије на-
ука и уметности одржан је једнодневни научни скуп посвећен друштве-
но-политичкој и научној мисли Драгољуба Јовановића. Скуп је део ширег 
тематског циклуса Друштвена и политичка мисао у Србији XIX и XX, који је 
покренуо Одбор за филозофију и друштвену теорију Одељења друштвених 
наука САНУ. 

Драгољуб Јовановић је, без дилеме, заузимао једно од истакнутих 
места у друштвеној и политичкој мисли Србије 20. века. О њему је напи-
сано доста већих и мањих радова и одржано више научних конференција. 
Пре неколико година објављена су и његова сабрана дела. Међутим, њего-
ва врло богата и разноврсна активност у политичком и друштвеном живо-
ту у обе Југославије нуди и даље много могућности за истраживаче; поред 
анализе мало или недовољно проучених питања и проблема, омогућава по-
стављање нових истраживачких питања, као и реконцептуализацију доса-
дашњих знања... То се могло видети и на одржаном скупу, на коме су уче-
ствовали научни посленици из различитих области. Уз политикологе и 
правнике, највише је било историчара. Скуп је отворио председник САНУ, 
академик Владимир Костић, док је уводну реч при отварању изнео др Алек-
сандар Костић, председник Организационог одбора скупа, који је у главним 
цртама указао на важност Дагољуба Јовановића у друштвеном, политич-
ком и научном животу и потребу да се одржи један овакав скуп. 

Рад скупа подељен је на три сесије. У првој сесији изнели су своја 
гледишта углавном политиколози и правници. Проф. др Драган Симеуно-
вић је говорио о особеностима политичке мисли и дела Драгољуба Јовано-
вића, док је проф. др Зоран Томић анализирао погледе Драгољуба Јовано-
вића на установно питање. Проф. др Дарко Надић се бавио мало познатим 
аспектима из Јовановићевог богатог опуса који се односе на социјално- 
-еколошке идеје, а проф. др Драган Веселинов је издвојио, по њему, три важ-
не дилеме у мисли и делу Драгољуба Јовановића, које се пре свега односе на  
аграрно питање, као и на улогу задруга у организацији сељачке економије.

Друга сесија је започела излагањем проф. др Мире Радојевић. Она је 
разматрала однос Драгољуба Јовановића према хрватском питању (1928–
1941), указујући на елементе сарадње и сукоба, међусобних веза, али и про-
блемe које су они носили. Др Ивана Дамњановић се бавила Јовановићевим 
учешћем у Шпанском грађанском рату и дала на врло занимљив начин ње-
гов поглед на сам рат и фашизам. Др Александар Животић је анализирао 
улогу и утицај Совјетског Савеза у политичкој активности Драгољуба Јо-
вановића пред сам рат. Он је изнео, на основу увида у стране, пре свега ру-
ске изворе, неколико до сада непознатих детаља, који показују да је између 
њих било не само контаката већ и одређене сарадње која је утицала на по-
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нашање самог Јовановића пред рат. Др Драгомир Бонџић се, кроз изглагање 
о Драгољубу Јовановићу и Београдском универзитету, бавио његовом педа-
гошком и научном активношћу. Др Александар Стојановић је, превасходно 
преко Јовановићевих мемоарских забелешки о личностима српске деснице, 
приказао његове погледе и запажањима о српским десничарима. 

Трећа и последња сесија бавила се животом и радом Драгољуба Јо-
вановића у првим годинама после Другог светског рата. Њу је отворио др 
Момчило Павловић анализирајући Народну сељачку странку Драгољуба Јо-
вановића на изборима за Уставотворну скупшину 11. новембра 1945. годи-
не. Др Слободан Селинић је, указујући на кључне моменте, изложио Јова-
новићеву активност у Народној скупштини у периоду између 1945. и 1947. 
Др Александар Милетић се бавио односом између Драгољуба Јовановића и 
Милована Ђиласа, стављајући тај однос у шири контекст сукоба двеју поли-
тичких концепцијија. Др Наташа Милићевић је пратила Драгољуба Јовано-
вића као „сапутника револуције“ сагледавајући мêне у односу између њега 
и комуниста.

Скуп је завршен учешћем Срђана Јовановића, унука Драгољуба Јо-
вановића, који је изнео неколико упечатљивих и дирљивих сећања из при-
ватног живота свога деде.

Резултати скупа, према плану организатора, требало би да се нађу 
публиковани у зборнику радова. Надамо се да ће се, попут скупа о Драгољу-
бу Јовановићу, наставити лепа иницијатива о одржавању скупова и објављи-
вању зборника радова и о другим истакнутим личностима друштвене и по-
литичке мисли у Србији 19. и 20. века. 

Наташа МИЛИЋЕВИЋ

______________________________________

Русија и Србија на прелому векова. Српске теме Андреја Шемјакина,
Београд, 19. 4. 2019.

У Београду је 19. априла 2019. године одржана међународна научна 
конференција Русија и Србија на прелому векова. Српске теме Андреја Шемја-
кина у организацији Института за новију историју Србије, Института за сло-
венске студије Руске академије наука, Историјског института и Центра за 
руске и источноевропске студије „Мирослав Јовановић“ Филозофског факул-
тета Универзитета у Београду. Скуп је био приређен у спомен на преминулог 
руског историчара, научног саветника Института за словенске студије Руске 
академије наука, др Андреја Леонидовича Шемјакина. 


