
МИЛОРАД В. СИМИЋ (1903—1976)Децембра 1976. умро je Милорад В. Симић, предавач Правног факулте- та y Београду, y пензији. Симић je рођен 13. октобра 1903. г. Дипломирао je на Правном факултету y Београду 1928. Изабран je за асистента на истом факултету 1923., a за предавача 1960. Бавио ce углавном политич- ким наукама y ширем смислу речи, a y њиховом оквиру посебно истори- јом политичких теорија, из ког je предмета једно време и држао преда- вања. Симић je био један од ретко културних, образованих и y својој стру- ци врло спремних људи. Поред тога, он je био човек врло широке културе, што му je омогућило да y своју ужу струку уђе с широким познавањем суседних области и да je тако свестраније и дубље проучи. Међутим, ње- гов рад ce исцрпљивао углавном y педагошком раду са студентима, особи- то y увођењу младих обдарених људи y науку. Много мање je пажње по- свећивао писању. A ипак ce и из оног невеликог броја радова које je на- писао (углавном приказа књига) види колико je штета што није писао више. Поред тога je и превео већи број дела с француског, немачког и енглеског језика.Поред службеног педагошког рада, Симић je активно и предано ра- дио једно време пре рата и као секретар y уредништву ондашњег органа Правног факултета „Архива за правне и друштвене науке” и y делатно- сти научних друштава.Можда je највећа Симићева вредност био његов уистину људски ка- рактер. Био je према сваком пријатељски расположен, љубазан, спреман да несебично укаже помоћ и да своје широко знање и културу стави сва- ком на располагање. Својом човекољубивошћу и искреношћу он je око се- бе ширио мир и сигурност и био je један од ретких људи који не само да није имао непријатеља него ни противнка. Ta његова људскост, топлна и искреност највише ће и недостајати бројним његовим пријатељима, који су изгубили једног истинског човека, то најдрагоценије што човек може имати.
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