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Мо но гра фи ја „Те о ри ја дру
штве не де ви јант но сти“ др 
Алек сан дра Ју го ви ћа, про фе
со ра Социјалне патологије на 
Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка
ци ју и ре ха би ли та ци ју бе о град
ског Уни вер зи те та, пред ста вља 
од лич ну кри тич ку ана ли зу чи
та ве ле пе зе раз ли чи тих те о ри ја 
о дру штве ној де ви јант но сти и 
нор мал но сти – од биоан тро по
ло шког пре ко со ци јал нопа то
ло шког, еко ло шког, струк ту рал
нофунк ци о на ли стич ког, ег зи
стен ци ја ли стич ког, ин тер ак ци
о ни стич ког и кон трол ног, па до 
ра ди кал нокри тич ког схва та ња. 

Пр ви део књи ге но си на зив 
„Уводутеоријудруштвенеде-
вијантности“. У пр вој гла ви 
раз ма тра ју се пи та ња де фи ни
са ња де ви јант но сти и те о ри ја и 
па ра диг ми о дру штве ној де ви
јант но сти. Ов де аутор по ка зу је 
основ ни и ори ги нал ни ме то до
ло шки при ступ и кри те ри ју ме 
те о риј ске ева лу а ци је 

У дру гом де лу, под на зи вом
„Био-антрополошка парадиг-
ма девијантности“ у аутор 
по ка зу је ка ко је ова па ра диг ма
сво јим по ја вљи ва њем пред ста
вља ла пра ву ре во лу ци ју у обла
сти из у ча ва ња де ви јант них по
на ша ња и ка кве су ње не те о риј
ске и прак тич не им пли ка ци је. 
Аутор ука зу је да је ова па ра диг
ма озна чи ла и на ста нак јед не 
но ве на уч не ди сци пли не ко је се 
зо ве кри ми нал на ан тро по ло ги
ја. Биоан тро по ло шке те о ри је 
по ла зе од кључ не ети о ло шке 
прет по став ке да су де ви ја ци је 
узро ко ва не би о ло шким фак то
ри ма, али и да се као по сле ди ца 
биоде ге не ра ци је ја вља и де ге
не ра ци ја чо ве ко вих кул тур них 
на ви ка и дру штве них осо би на. 

Тре ћи део ру ко пи са мо но
гра фи је на зи ва се „Социјално-
патолошка&позитивистичка
парадигма девијантности“. У 
овом де луаутор ука зу је да фе
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но мен де ви јант но сти по зи ти ви
сти ста вља ју у на ту ра ли стич ке 
окви ре тј. у окви ре пој ма па то
ло шког про це са или бо ле сти: 
де ви јант ност или »бо ле сти дру
штва« су по ја ве ко је на па да ју 
„дру штве нопри род ни” ред, 
јав  ни мо рал или гра ђан ски по
ре дак. Нор мал ност се за то и 
ис ка зу је као не што што је уоби
ча је но, про сеч но или ти пич но 
и што не на ру ша ва дру штве ну 
ко хе зи ју. У по за ди ни по зи ти ви
стич ког схва та ња дру штве ног 
ре а го ва ња на де ви ја ци је сто ји 
по и ма ње дру штва као це ли не 
ко ја је за сно ва на на мо рал ном 
и вред но сном кон сен зу су, као 
и став да је чо век би ће чи је је 
по на ша ње де тер ми ни са но дру
штве ним зах те ви ма и пра ви ли
ма. 

Че твр ти део ру ко пи са на
зи ва се „Еколошка парадигма
девијантности”. Др Ју го вић 
по ка зу је да еко ло шка па ра диг
ма де ви јант но сти за у зи ма по
зи ци ју да је дру штво јед на вр
ста жи вог ор га ни зма или жи ве 
сре ди не ко ја се на ла зи у ста њу 
нор мал но сти са мо ка да у њој 
вла да уну тра шња рав но те жа и 
хар мо ни ја. Нор мал ност у дру
штву је си ту а ци ја по сто ја ња 
склад ног раз во ја и дру штве не 
ста бил но сти и ор га ни зо ва но сти 
при че му су дру штве не де ви ја
ци је са мо при ро дан и про ла зан 
фе но мен и „це на” дру штве них 
про ме на. Де ви јант ност у дру
штву је пре све га из ра же на у 
ста њу ко је се на зи ва со ци јал на 
дез ор га ни за ци ја. 

Пе ти део мо но граф ског ру
ко пи са зо ве се„Структурално-
функционалистичка парадигма
девијантности” Др Ју го вић 
ука зу је на то да је струк ту рал но
функ ци о на ли стич ка па ра диг ма 
као оп шта со ци о ло шка те о ри ја, 
пре о ку пи ра на кон сти ту тив ним 
и ин те гра циј ским прет по став
ка ма мо дер ног дру штва. Од
нос чо векдру штво по ста вља 
се кроз при зму ре ла ци је из ме ђу 
дру штве ног по рет ка и ин ди ви
ду ал ног по на ша ња или вољ ног 
де ла ња, при че му је кључ на 
усме ре ност ана ли зе усме ре на 
ка ис пи ти ва њу ме ха ни за ма ко
ји по је дин ца кон фор ми ра ју или 
при ла го ђа ва ју по рет ку и си сте
му. Ме ха ни зме кон фор ми зма 
струк ту рал ни функ ци о на ли сти 
на ла зе у про це си ма со ци ја ли
за ци је, ин тер и ро ри за ци је и со
ци јал не кон тро ле. Дру штве на 
де ви јант ност се де фи ни ше као 
не при ла го ђе ност по је ди на ца и 
дру штве них гру па дру штву или 
вред но снонор ма тив ном по рет
ку или као по ре ме ћај ко ји се ис
по ља ва у од ре ђе ним дру штве
ним ста њи ма ка да се на ру ша ва 
укуп на дру штве на ста бил ност 
и рав но те жа и ка да мо же до ћи 
и до ши ре ња де ви јант них по на
ша ња по је ди на ца и гру па. 

Ше сти део ру ко пи са мо но
гра фи је на зи ва се „Социјално-
антрополошка&егзистенција-
листичкапарадигмадевијант-
ности”. Аутор по ка зу је ка ко је 
со ци јал ноан тро по ло шка па
ра диг ма дру штве не де ви јант
но сти те мељ но за ин те ре со ва
на да кри тич ки пре и спи та све 
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аспек те са вре ме ног гра ђан ског, 
ка пи та ли стич ког и ин ду стриј
ског дру штва (али и дру гих дру
штве них фор ма ци ја као што су 
фа ши зам, ко му ни зам, со ци ја ли
зам) и по ло жај чо ве ка у та квим 
дру штви ма. За со ци јал ноан
тро по ло шку те о ри ју дру штве на 
нор мал ност пред ста вља уни
вер зал ну при ла го ђе ност дру
штва чо ве ку, ко ја мо же да ва жи 
за све љу де и ко ја да је за до во
ља ва ју ћи од го вор на про блем 
људ ске ег зи стен ци је. Су прот
но од ово га дру штве на де ви
јант ност пред ста вља осо би ну 
свих оних дру шта ва ко ја спре
ча ва ју оства ри ва ње аутен тич не 
чо ве ко ве при ро де и људ ских 
уни вер зал них по тре ба – де ви
јант ност ни је ка рак те ри сти ка 
»бо ле сних по је ди на ца« већ бо
ле сног дру штва. 

У сед мом де лу ру ко пи са 
др Ју го вић ева лу и ра ка рак тер 
ин  тер ак ци о ни стич ке или кон
струк ци о ни стич ке па ра диг ме 
де  ви  јант но сти и ње не прак тич
не им пли ка ци је. Овај део зо ве 
се „Интеракционистичка или
конструкционистичкапарадиг-
мадевијантности”. Др Ју го вић 
по ла зи од то га да се ин тер ак ци
о ни стич ка/кон струк ти ви стич ка 
па ра диг ма дру штве не де ви јант
но сти на сла ња на цен трал ни 
со ци о ло шки став да дру штве не 
тво ре ви не (по ре дак, ин сти ту
ци је, струк ту ре, гру пе, итд.) на
ста ју у ме ђу соб ним од но си ма 
и ин тер ак ци ја ма љу ди. Ин тер
ак ци о ни сти/кон струк ци о ни сти 
по себ но су за ин те ре со ва ни да 
ис пи та ју ка ко љу ди су бјек тив

но или “из ну тра” до жи вља ва ју 
си стем и ин сти ту ци је. Ју го вић 
ука зу је да је де ви јант ност, за 
ову па ра диг му, по сле ди ца од
го во ра дру гих на чин јед не осо
бе: она је про из вод ме ђу од но са 
дру штве не гру пе и по је дин ца 
ко га она оце њу је као ли це ко је 
кр ши пра ви ла. По је дин ци или 
гру пе по ста ју де ви јант ни оног 
тре нут ка ка да на њих дру штво 
при ме ни осу ду и ети ке ти ра их 
или жи го ше као „не нор мал
не”. Ре ак ци ја нео до бра ва ња 
да је од ре ђе ним по је дин ци ма 
ста тус де ви јан та и они по ста ју 
дру штве но стиг ма ти зи ра ни без 
об зи ра на са др жај и вр сту по на
ша ња ко је иза зи ва ре ак ци ју. 

Осми део мо но граф ског ру
ко пи са зо ве се „Радикално-кри-
тичкапарадигма  девијантно-
сти”. Аутор по ла зи од то га да 
ра ди кал нокри тич ка па ра диг ма 
дру штве не де ви јант но сти као 
основ ну те о риј ску прет по став
ку има став да струк ту рал на 
ра сло је ност свих дру шта ва (а 
по себ но ка пи та ли стич ких и тр
жи шних) не ми нов но до во ди до 
дру штве них кон фли ка та или 
су ко ба ко ји као свој про из вод 
има ју раз ли чи те об ли ке дру
штве них де ви ја ци ја. Др Ју го
вић на гла ша ва да је за ову те о
риј ску па ра диг му де ви јант ност 
по ја ва ко ја се мо же из јед на чи ти 
са ствар но шћу сва ког ка пи та
ли стич ког дру штва. Дру штве
на  де ви јант ност је не из бе жан 
спо ред ни про из вод ка пи та ли
стич ког на чи на про из вод ње или 
по ли тич ке еко но ми је ка пи та ли
зма. Де ви јант но је кла сно и по 
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чо ве ка оту ђе но дру штво, а ин
ди ви ду ал ни де ви јант ни (кри ми
нал ни) чи но ви је су са мо све сно 
иза бра ни ак ти као је ди но ре ше
ње про бле ма ко је на ме ће ег зи
стен ци ја у ка пи та ли стич ком и 
кон тра дик тор ном дру штву. 

Де ве ти део ру ко пи са др Ју
го ви ћа на зи ва се »Парадигма
социјалне контроле«. Аутор 
ову са вре ме ну па ра диг му дру
штве не де ви ја но сти по сма тра 
од ње ног иде о ло шког кон тек ста 
јер ука зу је да она при па да тра
ди ци ји тзв. »де сног ре а ли зма« 
кон зер ва тив не кри ми но ло ги је 
и со ци о ло ги је де ви јант но сти, 
чи ји је нај ве ћи ути цај био 80
тих и 90тих го ди на про шлог 
ве ка. Ова па ра диг ма фак то
ре дру штве не де ви јант но сти и 
кри ми на ла про на ла зи у сла бој 
со ци јал ној кон тро ли и про блем 
фо ку си ра на по је дин цу, по ро ди
ци и со ци јал ним гру па ма и сла
бље њу или ки да њу со ци јал них 
ве за. На ро чи то се на гла ша ва 
уло га со ци ја ли за ци је и си сте ма 
фор мал них санк ци ја у кон тро
ли по на ша ња љу ди. У ана ли
зи те о риј ских им пли ка ци ја на 
прак су др Ју го вић ана ли зи ра 
у ко јим обла сти ма дру штве
ног ре а го ва ња је ова па ра диг ма 
оста ви ла нај ве ћег тра га, по пут 
пре вен тив них про гра ма усме
ре них на тзв. фак то ре ри зи ка, 
си сте ма пра во су ђа и др жав не 
со ци јал не кон тро ле, као и ме то
до ло шких им пли ка ци ја у на у ци 
о дру штве ним де ви ја ци ја ма.

При ро ду дру штве не де ви
јант но сти про фе сор Ју го вић 

са гле да ва це ло ви то и до след но 
је тре ти ра као мул ти ди мен зи
о нал ни и мул ти ка у зал ни фе но
мен. Те о риј ско за ле ђе дру штве
не де ви јант но сти ве о ма је раз
ви је но и раз у ђе но, а по ље њи
хо вих прак тич них ис хо ди шта 
при лич но ди на мич но. Пла стич
но и ја сно је об ја шњен пут од 
те о риј ских кон струк ци ја о дру
штве ној де ви јант но сти до прак
се со ци јал ног ра да и со ци јал не 
пе да го ги је. По ред ком па ра тив
ног ана ли тич ког при сту па, на
ро чи ту вред ност овом де лу да ју 
од лич не ди ску си је о им пли ка
ци ја ма раз ли чи тих иде ја и кон
цеп ци ја, од но сно кри тич ке оце
не њи хо вих до ма ша ја.

По себ не хва ле је вре дан 
труд ауто ра да са чи ни ма ле реч
ни ке па ра диг ми о де ви јант но
сти и да чи та о це упо зна са ка те
го ри јал ним апа ра том по је ди них 
ста но ви шта из ра же ним кроз 
осо бе не је зич ке кон струк те и 
ши фре де ви јант но сти – од ата
ви зма, ин стик тив ног ани ма ли
зма и не при ла го ђе но сти до де
при ви ле го ва но сти и со ци јал ног 
ре вол та. 

Кроз це ло вит при каз из во ри
шта, ис црп ну ана ли зу раз во ја и 
ис хо ди шта и објек тив ну оце ну 
на уч ног ста ту са те о ри ја дру
штве не де ви јант но сти, ауто
ро ва на уч на ар гу мен та ци ја се 
по ка зу је као до вољ но убе дљи ва 
да од бра ни за кљу чак да »има 
осно ва го во ри ти о на у ци о дру
штве ним де ви ја ци ја ма и ње ним 
па ра диг ма ма.’’ Ин вен тив ност 
ко ју је при то ме ма ни фе сто вао 
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на ла зе ћи оп ти мал на ре ше ња у 
ве зи са струк ту ром ма те ри је, 
из ло же ним при ме ри ма и при ка
зи ма, сти лом и ди на ми ком из
ла га ња, до дат но уве ћа ва вред
ност овог де ла.

Мо но гра фи ја про фе со ра Ју
го ви ћа пред ста вља вре дан до
при нос те о риј ском про ми шља
њу и раз у ме ва њу со ци јал них 
де ви ја ци ја. Код нас је одав но 
по сто ја ла по тре ба за јед ним та
квим шти вом. Ова књи га ће би
ти од ко ри сти сту ден ти ма свих 
фа кул те та чи ји на став ни про
гра ми об у хва та ју про бле ма ти ку 
со ци јал не па то ло ги је, дру штве
них де ви ја ци ја и кри ми на ли те
та. Она ће сту ден ти ма пру жи ти 
кљу че ве раз у ме ва ња ком плек
сне про бле ма ти ке дру штве не 
де ви јант но сти и ре ле вант них 
те о риј ских кон струк ци ја, охра
бру ју ћи их при том да их кри
тич ки про ми шља ју. 

Мо но гра фи ја има из у зе тан 
зна чај и за при пад ни ке про фе
си ја ко је се у прак си ба ве њи
хо вим спре ча ва њем. На ка квим 
те ме љи ма по чи ва од ре ђе на 
прак са, за што баш та квим, за
што баш са да и ов де? То су ве
о ма ва жна пи та ња ко ја чу ва ју 
чо ве чи ји дух под окло пом про
фе си о на ли зма. Од го во ре или 
бар пу то ка зе ка њи ма пру жа 
упра во мо но гра фи ја про фе со
ра Алек сан дар Ју го ви ћа, јед на 
од за и ста рет ких об у хват них и 
са др жај них до ма ћих књи га ко је 
се ба ве те о ри јом дру штве не де
ви јант но сти.
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ПРИЛОГПСИХОЛОГИЈИ
СТАРЕЊАИСТАРОСТИ

У окв иру св оје Стручно–
инструктивне геронтолошке
едиције, п оче тком 2013. г од ине 
Г еро нт ол ошко др уштво С рб ије 
(ГДС) је о бј ав ило м он огр аф ију 
проф. др Св ет исл ава Ј ов ан ов
ића, п рвог пс их ол ога у Це нтру 
за с оц ија лни рад П ал ил ула, под 
н аз ивом Прилог психологији
старењаистарости. Овај и зд
ава чки п од ухват ГДС1) је р е ал
* Др Драгана Динић, социолог, научни 

сарадник ИПС, draganadinic@gmail.
com

1)  Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је осно
ва но 1973. го ди не на ини ци ја ти ву гру пе 
ен ту зи ја ста Ин сти ту та за со ци јал ну по
ли ти ку, Ге ри ја триј ског оде ље ња Град
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