
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОСВЕНЕНА ПРЕДСТАВЉАЊУ КЊИГЕ ЂОРЂА ТАСИЋАНа Правном факултету у Београду, уз присуство чланова породице, угледних гостију, наставника, сарадника и студената Правног факулте- та, одржана je 14. маја 1985. године Свечана академија посвећена про- фесору др Ђорђу Тасићу и представљању књиге Избор расправа u чла- 
нака us теорије. права.Књигу (стр. 426) je издала Српска академија наука и уметности 1984. године a приредио ју je, готово y потпуности, изражавајући на тај начин личну приврженост и поштовање према човеку чији je ученик био, академик професор др Радомир Лукић, сигурно најаутентичнији познавалац дела Ђорђа Тасића.Појављивање ове књиге представља свечарски догађај y збивањи- ма везаним за нашу правнотеоријску науку, пре свега због изузетног дела и личности Ђорђа Тасића, a затим и због тога што je од рата до сада ово први случај поновног објављивања радова из наше не тако давне научне прошлости, што представља пример за углед и подстицај за чување и неговање сопствене културне баштине и непролазних вред- ности y њој.Разлози за оживљавање сопствене научне прошлости нису само емо- тивне природе. И Рационалан однос према традиционалној домаћој мис- ли неопходан je y процесу изграђивања сопствене науке прилагођене конкретним друштвено-историјским околностима и специфичностима. Y том смислу, потребно je ослобађање од аутоматизованог утицаја са стра- не, некритичког преузимања туђих научних решења и систематско ис- траживање нашег правнотеоријског наслеђа, његове историје и одраза у савременој науци.Ако ce савременом правном науком означи правна мисао која ce развијала после друтог светског рата, непосредна правна прошлост обу- хвата период између два рата. Правну стварност тог времена истражи- вали су, објашњавали и научно обликовали С. Јовановић, Ж. Перић, Т. Живановић, Иво Крбек, С. Франк, Ж. Спасојевић, Н. Катичић, Г. Ку- шеј, Б. Марковић, Б. Фурлан, Б. Тасић и други.Ђорђе Тасић je несумњиво великан наше научне мисли, и то не само мерене стањем науке времена y којем je живео и стварао, већ и са становишта резултата савремене науке.Рођен je 25. октобра 1892. године y Врању, дипломирао je на Прав- ном факултету y Београду и 1920. године докторирао с тезом Проблем 
оправдања државе. Предавао je на правним факултетима y Суботици и Љубљани, a 1930. године, као редовни професор, долази на Правни фа- култет y Београду где je предавао Увод y право (Енциклопедију права). Августа 1943. грдине je ухапшен и стрељан због неприхватања фанатиз- ма фашистичког режима.Његов радни век je био кратак, али богат садржајима из области филозофије, социологије и теорије права. Објавио je неочекивано и не-185



АПФ, 1—3/1986 — мр Драган Митровић и мр Радмила Васић, Свечана академија посвећена представљању књиге Ђорђа Тасића (стр. 185—186)вероватно много радова y земљи и иностранству и тиме нашу науку извукао из провинцијских оквира. Свестрана и изузетна личност одрази- ла če и y његовом научном раду.Целокупно његово дело одише савременошћу. Он je створио ори- гиналну, нетрадиционалистичку теорију права, без приклањања ауто- ритативним узорима, y оквиру својег времена и за своје време. Без оптерећења главних научних струјања тог времена, створио je науку, и y концепцијском и y садржинском смислу, по сопственој мери. Афир- мисао je социолошки метод y правној науци. Уз пуно научно пошто- вање и коректност y комуникацији са учењима различитим од његовог и њему неприхватљивим, извршио јебрилијантну синтезу нормативизма и социологизма. Уважавајући у пуној мери друштвену реалност и дина- мичност права y својим конкретним научним решењима, дао je допринос y решавању дилема пред којима je била правна наука међуратног раз- добља. Особен стил y излагању, стил вријућег духа, вратоломног трка, тежак и понекад неухватљив, мисао разуђена, нијансирана, велике ду- бине и густине, представља спољну карактеристику Тасићевог умног сагледавања друштвене и правне стварности.Све то, и још много више, окупило je његове поштоваоце на овој Академији.У име Организационог одбора скуп je поздравио декан Правног факултета y Београду, проф. др Владимир Јовановић. О личности и делу проф. БорВа Тасића требало je да говори академик Радомир Лукић, али како он због болести није присуствовао Академији, прочитани су одго- варајући делови предговора књиге коју je приредио. О Ђорђу Тасићу као државно-правном мислиоцу говорио je проф. др Стеван Врачар, a о значају књиге проф. др Ђорђа Тасића Избор расправа u чланака из 
теорије права излагао je доц. др Данило Баста. Проф. др Будимир Ко- шутић говорио je о схватању професора Ђорђа Тасића о државним функцијама и, на крају, асист. мр Радмила Васић о појму права y тео- рији проф. Ђорђа Тасића.

мр Драган Митровић и мр Радмила Васић

186


