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ВЈAЧЕСЛАВ КУ ЗЊЕ ЦОВ  
– ТВО РАЦ ГЕ О КУЛ ТУР НЕ ПА РА ДИГ МЕ  

И УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ СО ЦИОЛОГИЈЕ 
КУЛ ТУ РЕ МИ РА1)

I 
СТА ЊЕ И ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ  

У СА ВРЕ МЕ НОЈ РУ СКОЈ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ

Са вре ме на ру ска со ци о ло ги ја на ла зи се у по ле ту и успо ну. 
Осло бо ђе на ства ра лач ка енер ги ја но ве ге не ра ци је со ци о ло га, из ра-
слих у по след њих два де сет го ди на, већ да је зна чај не ре зул та те, о 
че му го во ре број ни ин ди ка то ри (из ме ђу оста лог број фор ми ра них 
фа кул те та и ка те дри за со ци о ло шке сту ди је, ди пло ми ра них со ци-
о ло га, ма ги ста ра, док то ра; раз вој при ме ње них по себ них со ци о ло-
ги ја; број но вих ча со пи са и ре ви ја из обла сти со ци о ло ги је; но ва 
ис тра жи вач ка по ља ем пи риј ских ис тра жи ва ња, број пре ве де них  
пу бли ка ци ја из со ци о ло ги је на ру ски, и обр ну то са ру ског на дру ге 
је зи ке...).

Ру си ја има со ци о ло шку тра ди ци ју. На и ме, кра јем 19. и по-
чет ком 20. ве ка на ста је пр ва фа за у раз во ју со ци о ло ги је у Ру си ји, 
ко ја је пред ста вље на кроз ства ра ла штво: М. М. Ко ва лев ског, Н. И. 
Ка ре ва, Н. К. Ми хај лов ског, и П. А. Со ро ки на.2) 

1) Овај рад је део ис тра жи вач ке ак тив но сти ауто ра на  про јек ту «Кул ту ра ми ра, иден ти те ти 
и ме ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци ја» 149014Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 

2) Оп шир ни је о раз во ју со ци о ло гие у Ру си ји ви де ти  ус ту ди ја ма:СоциологијауРусији, В. 
А. Ја дов, Мо сква, 1996; Историјасоциологије, А. Ј. Крав чен ко, Мо сква, 2006; Социоло
гијауРусији, А. Г. Здра во ми слов, Мо сква, 1994.; Историјасоциолошкемислиуземља
мацентралнеиисточнеЕвропе,  З. Т. Го лен ко ва и Н. П. Нар бут, Мо сква , 2003;  Развој
емпиријскихсоциолошкихистраживањауРусијииИсточнојЕвропи, Л. А. Бе ло ва.
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Пр ви уни вер зи тет на ко ме се из у ча ва ла со ци о ло ги ја био је 
Пе тер бур шки (1890), а он да у Мо скви и Хар ко ву. Пр ве кур се ве и 
мо но гра фи је из со ци о ло ги је по чет ком 20. ве ка на пи са ли су: Е. В. 
де Ро бер ти (Општикурсизсоциологије), Н. И. Ка рев (Социологија
уРусији) и М. М. Ко ва лев ски (ИсторијасоцијалнихкласауРусији 
и Социологија). Ра чу на се да је пр ва ка те дра за со ци о ло ги ју фор-
ми ра на 1908. го ди не, нај пре при Пси хо не у ро ло шком ин сти ту ту у 
Пе терс бур гу, а по том 1912. при Исто риј ском дру штву Пе терс бур-
шког уни вер зи те та отво ре на је сек ци ја за со ци о ло ги ју. 1916. го ди-
не фор ми ра но је Ру ско со ци о ло шко дру штво, чи ји је пред сед ник 
био М. М. Ко ва лев ски, „отац“ ру ске со ци о ло ги је, а се кре тар П. А. 
Со ро кин ко ји је био ње гов уче ник. 1919. го ди не фор ми ран је Со-
ци о ло шки ин сти тут, а 1920, на Пе тро град ском др жав ном уни вер-
зи те ту, отво рен је пр ви Ру ски фа кул тет дру штве них на у ка, са по-
себ ним оде ље њем за со ци о ло ги ју, и ка те дром за со ци о ло ги ју чи ји 
је шеф био П. А. Со ро кин. У пе ри о ду 1920-1922, ра ди и Кру жок 
за на уч на со ци о ло шка ис тра жи ва ња, чи ји је пред сед ник био ака-
де мик Па влов, а се кре тар Со ро кин. У ра спо ну од 1922-1924, као 
из раз по тре ба пар тиј ске ин док три на ци је уво ди се на уч ни ко му ни-
зам и фор ми ра Ко му ни стич ки уни вер зи тет и Со ци ја ли стич ка  ака-
де ми ја дру штве них на у ка, нај пре у Пе тро гра ду а по том у Мо скви, 
Хар ко ву, Ом ску, Ка за ну. У овом вре ме ну пу бли ку ју се ча со пи си: 
„Под зна ме њем марк си зма“, „Бољ ше вик“, „Ве сник со ци ја ли стич-
ке ака де ми је“. То је до ба ка да на ста је по ти ски ва ње со ци о ло ги је као 
ака дем ске ди сци пли не и ње на за ме на марк си стич ком док три ном и 
иде о ло ги јом. Као ре ак ци ја на цен зу ру и по вре ду ауто но ми је на уч-
ног ра да, Со ро кин као ис так ну ти со ци о лог и пи сац број них де ла 
(Општесоциологије 1920. и Социолошкисистеми 1921.) ми гри-
ра из зе мље 1922. Од ла зи, нај пре, у Праг а по том у САД, где на 
Хар вард ском уни вер зи те ту на ста вља успе шну про фе си о нал ну ка-
ри је ру. Осно вао је Со ци о ло шки фа кул тет и на пре до вао је до ме ста 
де ка на Фа кул те та а 1964. је по стао и пред сед ник Аме рич ке со ци о-
ло шке асо ци ја ци је. Ме ђу нај по зна ти јим ње го вим уче ни ци ма су: Р. 
Мер тон, У. Мур, Ч. Лу мис, Џ. Ха манс.

Са до ла ском Ста љи на на власт на ста је да ља пар ти за ци ја и 
дог ма ти за ци ја дру штве них на у ка. На де лу је про цес „функ ци о на-
ли за ци је марк си зма“ за по тре бе но ве по ли тич ке кла се – пар тиј ске 
по ли то кра ти је и би ро крат ске но мен кла ту ре. Као по сле ди це овог 
про це са дог ма ти за ци је на ста ла је осе ка ем пи риј ских со ци о ло шких 
ис тра жи ва ња и бло ка да на уч не и дру штве не кри ти ке у Со вјет ском 
са ве зу, што је има ло не га тив не со ци јал не им пли ка ци је. Од ра зи ло 
се, из ме ђу оста лог, на да љу би ро кра ти за ци ју со вјет ског си сте ма 
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и огра ни ча ва ње ауто но ми је ци вил ног дру штва, као и аку му ли ра-
ње уну тра шњих про тив реч но сти у раз во ју. У крај њој ин стан ци ове 
тен ден ци је оли че не у дог ма ти за ци ји дру штве них на у ка и би ро кра-
ти за ци ји дру штва, кул ми ни ра ле су у фе но ме ну кул та лич но сти и 
ста љи ни зма, ко ји су во ди ли дис кре ди та ци ји со ци ја ли зма као ху ма-
ни стич ко-еман ци па тор ског про јек та.

По сле Дру гог свет ског ра та, по себ но од 1950. го ди не, со ци-
о ло ги ја се нај пре раз ви ја у окви ру ра да Ин сти ту та за марк си зам 
и фи ло зо фи ју Ака де ми је на у ка, да би од 1960. го ди не, за слу гом 
Г. В. Оси по ва и под ње го вим вођ ством по чео да ра ди Ин сти тут 
за со ци о ло шко-по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња. Од 1968. го ди не при 
Ака де ми ји на у ка је фор ми ран Ин сти тут за со ци о ло ги ју, чи ји су ру-
ко во ди о ци би ли: М.Н. Рут ко вич, Г. В. Ра бу шкин, В. Н. Ива нов, В. 
А. Ја дов, Л. М. Дро би же ва.

По сле Гор ба чо вље ве пе ре строј ке, као сво је вр сног про јек та 
со ци јал них и по ли тич ких ре фор ми у Со вјет ском са ве зу, на ста је 
под сти цај за раз вој дру штве них на у ка, а по себ но за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња. У овом кон тек сту по кре ну тог про це са де мо кра ти за-
ци је дру штва 1989. го ди не отво ре ни су пр ви со ци о ло шки фа кул-
те ти у Мо скви и Санкт-пе тер бур гу. Да нас се со ци о ло ги ја пре да је 
у 105 уни вер зи тет ских цен та ра ши ром Ру си је, на 40 фа кул те та, и 
број ним дру гим оде ље њи ма и ка те дра ма раз ли чи тих фа кул те та, 
ко ле џа и уни вер зи те та. Со ци о ло ги ју сту ди ра пре ко 40 000 сту де-
на та, а на сту диј ским гру па ма пре да је ви ше од 4000 на став ни ка и 
са рад ни ка. На на уч ним кон фе рен ци ја ма ко је ор га ни зу ју со ци о ло зи 
и њи хо ве асо ци ја ци је, све је ма ње „се дих гла ва“ а све ви ше „мла-
дих ла во ва“, од но сно при пад ни ка но ве ге не ра ци је со ци о ло га ко ји 
су из ра сли у по след њих 20 го ди на.3)

У са вре ме ној Ру си ји је, та ко ђе, об но вљен рад Ру сиј ске асо-
ци ја ци је со ци о ло га, са пре ко 53 огра на ка и ре ги о нал них оде ље ња, 
као и са 34 ис тра жи вач ка ко ми те та – ко ји ко ор ди ни ра ју ак тив ност 
у обла сти ма по себ них, при ме ње них со ци о ло ги ја. Пред сед ник ове 
асо ци ја ци је со ци о ло га је В. И. До брењ ков, а по ча сни пред сед ник 
ака де мик Г. В. Оси пов. До брењ ков је, та ко ђе, ис так ну ти ор га ни за-
тор и де кан пр вог Со ци о ло шког фа кул те та на Ло мо но сов уни вер-
зи те ту у Мо скви. 

У Ру си ји да нас из ла зи ве ћи број со ци о ло шких жур на ла: 
Социологија, Социс, Социолошкижурнал, Питања социологије, 
Филозофскаисоциолошкамисао, Социологијаиполитикологија, 

3) Оп шир ни је о то ме ви де ти у мо но гра фи ји СоциолошкообразовањеуРусији, В. Ј. До-
брен ков, Г. Е. Збо ров ски и Б. Р. Не ча јев, Мо сква, 2003.
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Журналзасоциологијуиполитикологију, Социологија:4М, Социо
лошкообразовање...

Као ор га ни за ци о не фор ме оку пља ња и про фе си о нал ног де-
ло ва ња со ци о ло га у Ру си ји, та ко ђе, по сто је сле де ће фор ме на уч них 
кон фе рен ци ја: Све ру ски кон грес со ци о ло га, ко ји се одр жа ва сва ке 
дру ге го ди не; на уч не кон фе ре ци је со ци о ло га под на зи вом „Со ро-
кин ски чте ни ја“ (Со ро кин ске рас пра ве); Лет ња со ци о ло шка шко ла, 
Све ру ски кон курс Н. И. Ка ре ва (за на гра ђи ва ње ра до ва мла дих со-
ци о ло га), као и пре сти жне ин сти тут ци је на гра да за ства ра ла штво у 
обла сти со ци о ло ги је – „Пре ми ја им П. А. Со ро ки на“ и „Пре ми ја И. 
Г. Пе тров ско га“  за ства ра ла штво у со ци о ло шкој обла сти и пе да го-
шком ра ду на из ра ди уџ бе ни ка из обла сти со ци о ло ги је. 

Са вре ме на ру ска со ци о ло ги ја има ши рок ди ја па зон ин те-
ре со ва ња, о че му, из ме ђу оста лог, го во ре: број ис тра жи вач ких 
ко ми те та при Ру ској асо ци ја ци ји со ци о ло га (34), као и те мат ска 
ра зно вр сност би бли о гра фи ја, број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња и 
пу бли ко ва не мо но гра фи је. На по след њем Кон гре су ру ских со ци-
о ло га нај ви ше ра до ва би ло је из  исто ри је и те о ри је со ци о ло ги је, 
еко ном ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги је ра да, со ци о ло ги је обра зо ва-
ња, по ли тич ке со ци о ло ги је, со ци о ло ги је омла ди не, со ци о ло ги је 
ор га ни за ци је и упра вља ња, со ци о ло ги је гло бал ног и ре ги о нал ног 
раз во ја.

Осло бо ђе на мо но тип не па ра диг ме, док три нар но сти и дог ма-
ти зма, са вре ме на со ци о ло шка ми сао у Ру си ји жи ви у зна ку те о-
риј ског плу ра ли зма и ди сци пли нар не раз у ђе но сти у со ци о ло шком 
си сте му. Ре ха би ли то ва на је со ци о ло шка тра ди ци ја у Ру си ји. Све 
што је вред но из ње, као на уч но и кул ту ро ло шко на сле ђе, по но во 
се пу бли ку је (штам па ју се са бра на де ла кла си ка ру ске со ци о ло шке 
ми сли – Ко ва лев ског, Ка ре ва, Со ро ки на....). У исто вре ме мла ђи 
ру ски со ци о ло зи окре ну ти су са вре ме но сти и иза зо ви ма бу дућ но-
сти. Све је ви ше сту ди ја о на уч но-тех но ло шкој и ин фор ма тич кој 
ре во лу ци ји, тран зи ци ји, со ци јал ној стра ти фи ка ци ји, мо дер ни за ци-
ји и раз во ју, гло ба ли за ци ји, на ста ју ћој по стин ду стриј ској ци ви ли-
за ци ји, одр жи вом раз во ју, про бле ми ма еко ло ги је, кул ту ре ми ра и 
без бед но сти у све ту. 

Учи ни ли се кра так осврт на ис тра жи вач ка по ља ан га жо ва-
ња со ци о ло га у са вре ме ној ру ској со ци о ло ги ји, за па зи ће мо сле де-
ће:

У обла сти општетеоријскеисистематскесоциологијеиме
тодологије социолошких истраживања  у са вре ме ној ру ској со-
ци о ло ги ји, за па же но је ства ра ла штво, по ред до а је на но ви је ру ске 
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со ци о ло ги је – Г. В. Оси по ва, В. А. Ја до ва, Ж. Т. То шен ка, са да В. И. 
До брењ ко ва, А. И. Крав чен ка, Ј.Н. Да ви до ва С. А. Крав чен ка,  Д. 
В. Ива но ва и И.Ф. Де вјат ка. 

У обла сти ис тра жи ва ња Историјесоциологије (ру ске и свет-
ске) нај по зна ти ји су, сво јим ра до ви ма, сле де ћи со ци о ло зи: В. А. 
Ја дов, З. Т. Го лен ко ва, А. И. Бе ла је ва, Ж. Т. То шен ко, А. И. Го ло-
сен ко, Е. И. Ку ку шки на и Н.П. Нар бут.

Ис тра жи ва њем про ме на у социјалној стратификацији са-
вре ме не ог ру ског  дру штва ба ве се: Г. В. Оси пов, З. Т. Го лен ко ва, Т. 
И. За слав ска, М. Н. Рут ке вич и Н. Е. Ти хо но ва.

Ис тра жи ва њем про бле ма ко ји су ве за ни за пред мет економ
скесоциологијеисоциологијерада, из ме ђу оста лих, ба ве се сле-
де ћи ис так ну ти со ци о ло зи: А. И. Крав чен ко, Т. И. За слав ска, Г. 
Н. Со ко ло ва, Н. В. Ан дре ен ко ва, П. Р. Фи ли пов, В.В. Ра дев, А. Ц. 
Пан кра тов, В. В. Збор ја нов и И. П. Рзјан цев.

У обла сти социологијеобразовања,социологијеваспитања
исоциологијеомладине сво јим ис тра жи ва њи ма су по зна ти: Ж. Т. 
То шен ко, М. Н. Рут ке вич, А. В. Со ко ло ва, А. Г. Здра во ми слов, В. 
И. Жу ков, Д. Л. Кон стан ти нов ски и В. Ј. Не ча јев.

У обла сти социјалнедемографије нај и стак ну ти ји ис тра жи-
ва чи су:  Б. И. Ис ка ков, А. И. Ан то нов, Р. Ри ба ков ски, М. Б. Де ви-
сен ко и Р. Г. Ја нов ски.

У обла сти социологије сукоба,тј. конфликтологије сво јим 
ис тра жи ва њи ма нај и стак ну ти ји су: Е. И. Сте па нов, А. В. Ди ми три-
ев, А. Н. Са ма рин, А. Г. Здра во ми слов и В. Н. Рјаб цев.

У обла сти етносоциологије  нај и стак ну ти ји су: Л. М. Дро би-
же ва, Н. Г. Сквор цов, З. В. Си ке вич и С. А. Ту тунц.

У обла сти родниходносаисоциологијепородице за па же на 
су ис тра жи ва ња: А. Г. Здра во ми сло ва, Т. А. Гур коа и Г. Г. Си ла сте. 

У обла сти социологијекултуреисоциологијерелигије по себ-
но су се сво јим ра до ви ма ис та кли: Л. Г. Ионин, Л. З. Не ми ров ско ја, 
Г. А. Ава не со ва, В. И. Га рад жа, Л. И. Ми тро хин, А. Б. Гоф ман, Н. 
И. Ла пин и О. Н. Ко зло ва.

У Обла сти социологијерегионалногразвитка де лу ју: И. П. 
Рја зан цев, А. Е. Чи ри ко ва и С. М. Де мен ти јев.

У обла сти Социологијемасовнихкомуникација за па же но је 
ства ра ла штво: Б. А. Гру ши на, М. К. Гор шко ва, Г. А. Ле ва да, С. С. 
Ба ла ба но ва и В. В. Ко злов ског.

У обла сти историјскесоциологије за па жен је рад: Н. В. Ро-
ма нов ског, А. И. Чер ни ха. Л. М. Дро би же ве.
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У обла сти социологије политике и геополитике де лу ју: В. 
Ви но гра дов, Г. П. Ар те мов, В. Н. Ива нов, А. Ду гин, М. К. Гор шков 
и В. С. Ру кав ни шни ков.

У обла сти социјалнеекологије тј. еко со ци о ло ги је нај за па же-
ни ја је ак тив ност: О. Н. Ја ниц ког и С. А. Сте па но ва.

У обла сти геокултуре развоја, социологије безбедности и
културемиранај зна чај ни ји су ауто ри: В. Н. Ку зње цов, Р. Г. Ја нов-
ски, А. С. Кап то и Н. Н. Ефи мов.

У обла сти социологије међународних односа нај по зна ти ји 
ауто ри су: А. С. Па на рин, П.А. Ци ган ков, В. О. Ру кав ни шни ков и 
В. В. Го чет ков.

У обла сти социологијеглобализацијеиглобалистике сво јим 
сту ди ја ма нај за па же ни ји су сле де ћи ауто ри: А. С. Па на рин, Е. Г. 
Ко че тов, А. М. Ут кин, И. Т. Фро лов, А. Ф. Зо тов, Н. Е. По кров ски, 
Д. В. Ива нов, М. М. Ле бе де ва, А. Н. Чу ма ков и И. Ф. Ке фе ли. 

Овај кра так осврт на глав на ис тра жи вач ка по ља и нај и стак-
ну ти је ауто ре у са вре ме ној ру ској со ци о ло ги ји по ка зу је нам да су 
по кри ве на, ка ко тра ди ци о нал на ис тра жи вач ка по ља, та ко и да су 
от кри ве на но ва (пре ко про мо ци ја но вих ди сци пли на у со ци о ло-
шком си сте му). Та ко ђе, у са вре ме не ој ру ској со ци о ло ги ји оства ру-
је се успе шна по ве за ност те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, 
као и по ве за ност со ци о ло га са на ци о нал ном тра ди ци јом у со ци о-
ло ги ји и са то ко ви ма са вре ме не европ ске и свет ске со ци о ло ги је. 
По но во је от кри ве но де ло П. Со ро ки на и дру гих пи о ни ра ру ске 
со ци о ло ги је, али се и упо ре до па жљи во из у ча ва ју  нај зна чај ни ја 
де ла стра них со ци о ло га – П. Бур ди јеа, И. Во лер сти на, А. Ту ре на, 
Е. Ги ден са, Ж. Ри це ра, У. Бе ка, П. Штомп ке. Из тог ства сра лач ког 
ди ја ло га са на ци о нал ном тра ди ци јом и уни вер зал ним вред но сти ма 
свет ске со ци о ло ги је, ја вља ју се ино ва ци је и но ви об ли ци си нер ги је 
у са вре ме не ој ру ској со ци о ло ги ји.

На пи са не су пр ве мо но гра фи је о исто ри ји раз во ја ру ске со-
ци о ло ги је и раз во ју со ци о ло ги је у Евро пи и све ту. Под се ти мо на 
не ке од њих: З. Го лен ко ва: РазвојсоциолошкемислиуСредњоји
ИсточнојЕвропи; А. Бе ло хо ва:Емпиријскасоциолошкаистражи
вањауРусијииИсточнојЕвропи.

У Ру си ји је ста са ла но ва ге не ра ци ја со ци о ло га и ис тра жи ва-
ча дру гих про фи ла ко ја сво јим де лом по ме ра гра ни це са зна ња. На 
том та ла су оче ки ва ти је по ја ву но вих син те за у на у ци и фи ло зо фи-
ји, до при нос ру ској и свет ској на уч ној ри зни ци.

Све је ви ше ин тер диц си пли нар них, мул ти ди сци пли нар них и 
тран сди ци пли нар них ис тра жи вач ких по ду хва та. Све је ви ше тек-
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сто ва, ра до ва, на уч них ску по ва по све ће них из гра ђи ва њу но вих 
син те за, оства ри ва њу си нер ги је при род них, дру штве них и ху ма-
ни стич ких на у ка, на у ке и фи ло зо фи је. До са да је об ја вље но на хи-
ља де ра до ва о гло ба ли за ци ји и гло бо ло ги ји. По ја ви ле су се пр ве 
лек си ко граф ске пу бли ка ци је: Речник глобологије, Енциклопедија
глобалистике (на ру ском и ен гле ском је зи ку, 2003.), а 2008. го ди-
не по ја вио се и пр ви жур нал за тран сди сци пли нар на ис тра жи ва ња 
фе но ме на гло ба ли за ци је Векглобализације.

II  
ОСВРТ НА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ КА РИ ЈЕ РУ  

И БИ БЛИ О ГРАФ СКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ  
ВЈЕ ЧЕ СЛА ВА КУ ЗЊЕ ЦО ВА –  

ИЗ У ЗЕТ НОГ СТВА РА О ЦА У САВРЕМЕНОЈ 
РУ СКОЈ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ 

КузњецовВјечеславНиколајевич (1954) ру ски со ци о лог, за-
вр шио је нај пре (1976) Мо сков ски ин же њер ско-еко ном ски ин-
сти тут (спе ци јал ност ин же њер-еко но мист), а он да Ака де ми ју 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла СССР (по спе ци јал но сти прав-
ник-ор га ни за тор упра вља ња у сфе ри прав но-по ли тич ког по рет ка), 
да би (2002) од бра нио док тор ску ди сер та ци ју из со ци о ло ги је, а већ 
(2003) иза бран је за до пи сног чла на Ру ске ака де ми је на у ка у обла-
сти со ци о ло ги је.

В. Ку зње цов је от по чео про фе си о нал ну ка ри је ру (1976) на 
ка те дри за Ор га ни за ци ју упра вља ња при Ми ни стар ству уну тра-
шњих де ла, да би ка сни је по стао пред сед ник Ко ле ги ју ма са вет-
ни ка Мо сков ског об ла сног са ве та на род них де пу та та (1992-1994), 
за тим на чел ник Де парт ма на за стра те шку ана ли зу „Га спро ма“ 
(1995-2000). По том је (2002)  иза бран за ше фа ре дак то ра жур на ла 
„БезбедностЕвроазије“ и ше фа ка те дре на пред ме ту со ци о ло ги-
ја без бед но сти на Со ци о ло шком фа кул те ту Мо сков ског др жав ног 
уни вер зи те та М. В. Ло мо но сов. За ме ник је ди рек то ра Ин сти ту та 
за со ци јал но-по ли тич ка ис тра жи ва ња РАН; члан је ре дак ци је жур-
на ла „Со ци о ло шка ис тра жи ва ња“ РАН; пот пред сед ник је Ру ског 
дру штва со ци о ло га и за ме ник се кре та ра Оде ле ња дру штве них на-
у ка РАН (2003-2006).4)

Ку зње цо вљев ства ра лач ки опус је ве о ма бо гат и мо за и чан,, 
тј. ра зно вр стан. Ње го ва би бли о гра фи ја је обим на и ква ли тет на. 
Она се кре ће у ра спо ну из ме ђу со ци о ло ги је, ге о кул ту ре и ге о по ли-

4) Би бли о граф ски по да ци из бе ле шке о ауто ру из: В. Ку зње цов, НА ВИ ГУТ, Бр. 2 – 2008. 
при лог жур на лу БезбедностЕвроазије,стр. 125-131.
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ти ке. У цен тру ње го ве на уч не ана ли зе на ла зе се: ге о кул тур на па ра-
диг ма и пи та ња со ци о ло ги је без бед но сти и кул ту ре ми ра.

Од нај ва жни јих сту ди ја В. Ку зње цо ва ис ти че мо сле де ће: 
Безбедносткрозразвој(2000),Културабезбедности:социолошко
истраживање(2000),Геокултура(2003),Русијскаидеологија21.
века(2004),Хуманитарнистратегијскиманевар(2004),Социоло
гијаидржавност(саГ.В.Осиповим,2005),Основигеокултуре:
социологија геокултурне динамике безбедности у свету (2006),
Социологијаизградњемирау21. веку (2007),Московскошангај
скимоделсветскогпоретка21.века(саколекивомаутора,2006),
Социологијабезбедности(2007),Социологијакомпромиса(2007),
Социологијаидеологије(2008),Хуманитарнеинтеракције:социо
лошкоистраживањестановиштагеокултурнетеоријебезбедно
сти(2008).

В. Ку зње цов је у пе ри о ду 2000-2008, сво јим ства ра ла штвом 
(ис тра жи вач ким про јек ти ма и мо но гра фи ја ма) уте ме љио ру ску и 
ме ђу на род ну на уч ну шко лу у обла сти ис тра жи ва ња кул ту ре без-
бед но сти, со ци о ло ги је кул ту ре ми ра, со ци о ло ги је ком про ми са и 
ге о кул тур не па ра диг ме 21. ве ка. На осно ву ње го вих ис тра жи ва ња 
де фи ни сан је но ви Московскошангајскимоделизградњемултипо
ларногсветскогпоретка21.века, као не за пад ни мо дел из град ње 
ми ра у све ту у 21. ве ку. Та плат фор ма те о риј ски је об ли ко ва на, тј 
фор му ли са на у ње го вом фун да мен тал ном де лу „Осно ви ге о кул-
ту ре“ (2003, 2006), у  „Со ци о ло ги ја ком про ми са“ (2007), али и у 
пр вом то му ње го ве тро том не сту ди је „Хуманитарнеинтеракције
–РусијаиЕвроазија:социологијагеокултурнединамикеевроазиј
скебезбедности21.века“ (2008), у чи јем сре ди шту се на ла зи ста-
но ви ште о рав но прав но сти свих на ро да, ди ја ло гу ме ђу раз ли чи тим 
кул ту ра ма и парт нер ство ме ђу раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма.

Ра до ви ака де ми ка Ку зње цо ва штам па ни су у зе мљи и ино-
стран ству  и ре цен зи ра ни у број ним ча со пи си ма. Они пре ста вља ју 
те о риј ску, кон цеп ту ал ну и ме то до ло шку осно ву за де фи ни са ње но-
ве без бед но сти у 21. ве ку и ви со ко су по зи тив но оце ње ни од стра не 
Ру ске ака де ми је на у ка и Са ве та без бед но сти Ру си је. Они су омо гу-
ћи ли на уч ну афир ма ци ју и про мо ци ју ства ра ла штва В. Ку зње це ва:  
за сни ва ње ме ђу на род не на уч не шко ле В. Ку зње це ва. Аутор је за 
сво је ства ра ла штво по стао ла у ре ат нај ве ће на гра де Ру ске со ци о-
ло шке асо ци ја ци је „Пи ти рим Со ро кин“. По ред то га, Ку зње цов је 
члан Ру ске ака де ми је на у ка и члан је Глав ног на уч ног са ве та Мо-
сков ског др жав ног уни вер зи те та М. В. Ло мо но сов.
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III 
ДО ПРИ НОС В. КУ ЗЊЕ ЦО ВА ГЕ О КУЛ ТУР НОЈ  

ПА РА ДИГ МИ И СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ КУЛ ТУ РЕ МИ РА

Уви дом у исто ри ју со ци јал них те о ри ја, осно ву за те о риј ску 
ела бо ра ци ју ге о кул ту ре на ла зи мо у исто ри ји на у ке још кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка у де ли ма Н. Ј. Да ни лев ског у Ру си ји и Цви ји ћа у 
Ср би ји, а за тим код П. А. Со ро ки на и П. Н. Са виц ког. Да нас је она 
са др жа на у ра до ви ма еми нент ног аме рич ког со ци о ло га кри тич ке 
ори јен та ци је Има ну е ла Во лер сти на, ко ји је у со ци о ло ги ји по знат 
као уте ме љи вач Шко ле свет ско-си стем ске ана ли зе. Та ко ђе, и у сту-
ди ја ма Алек сан дра Ду ги на МистеријаЕвроазије(1996.) и Основи
геополитике (1997.).  У на шим ис тра жи ва њи ма (од 1996. го ди не 
до да нас у окви ру ан га жо ва ња на ма кро про јек ту: уло га кул ту ре у 
про це си ма тран зи ци је бал кан ских пост со ци ја ли стич ких дру шта-
ва) на ла зе се им пли цит ни еле мен ти те о ри је балканскегеокултуре
развоја.5) Ва ља, ме ђу тим, ис та ћи да се уделуВ.Кузњецеванала
зинајцеловитијеформулисанапарадигмагеокултуреусавременој
науци, као те о риј ско-ме то до ло шка осно ва за ис тра жи ва ње раз во ја, 
про бле ма без бед но сти и кул ту ре ми ра у све ту. Ов де чи ни мо на пор 
на пре ста вља њу до при но са В. Ку зње це ва уте ме ље њу ге о кул тур не 
па ра диг ме.

Парадигма геокултуре В. Кузњецова, кроз тран сди ци пли-
нар ни те о риј ско-ме то до ло шки при ступ, ства ра лач ки ин те гри ше у 
се би нај но ви ја са зна ња из са вре ме не на у ке и фи ло зо фи је, о но вим 
тех но ло ги ја ма, ге о по ли ти ци, ге о е ко но ми ји и ге о кул ту ри, о уло зи 
људ ског, со ци јал ног и кул тур ног ка пи та ла и ин те грал ном кон цеп-
ту одр жи вог раз во ја, кул ту ри без бед но сти и кул ту ри ми ра у све ту, 
афир ми шу ћи ху ма ни стич ко ста но ви ште о мо гућ но сти ма еман ци-
па ци је чо ве ка и пер спек ти ву ми ро љу би ве из град ње чо ве чан ства, 
као  де мо крат ског мул ти по лар ног по рет ка, и за јед ни це рав но прав-
них гра ђа на и на ро да, ко ја се оства ру је кроз про жи ма ње ства ра ла-
штва раз ли чи тих на ро да,  ди ја лог раз ли чи тих кул ту ра и парт нер-
ство раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. 

В. Ку зње цов у уво ду сво је сту ди је  Геокултура:основигео
културнединамикебезбедностиусветуу21.веку (2003.) ука зу је 
на пи о ни ре у из у ча ва њу фе но ме на ге о кул ту ре и за сни ва њу ге о кул-
ту ре као ху ма ни стич ке па ра диг ме. У ве зи стим он пи ше о ета па ма 
и ли ни ја ма у свом ин те лек ту ал ном фор ми ра њу и раз во ју кон цеп та 
ге о кул ту ре под ути ца јем раз ли чи тих ауто ра и шко ла у са вре ме ној 
5) Ви де ти оп шир ни је о то ме ауто ро ве сту ди је: Балкан–границаимостмеђукултурама

инародима(2000), СавремениБалканукључусоциологиједруштвенихпромена(2003), 
Балканувртлогутранзиције(2007) и ГеокултураразвојаБалкана,идентитетиикул
турамира (2008).
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на у ци. У пр вој ета пи ис ти че зна чај и уло гу ства ра ла штва аме рич-
ког со ци о ло га Има ну е ла Во лер сти на а по себ но ње го ву сту ди ју Ге
ополитикаигеокултура:истраживањапроменасветскогсисте
ма (1991).6)  Ме то до ло шки по сма тра но, дру га ета па за сно ва на је 
на фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма ру ских на уч ни ка и ака де ми-
ка ко ји су би ли ори јен ти са ни на фи ло зоф ска, со ци о ло шка и еко-
ном ска ис тра жи ва ња раз во ја и про бле ма чо ве ка и кул ту ре у са вре-
ме но сти, и на фор му ли са ње но ве ху ма ни стич ке син те зе за 21. век 
(В.Л. Ма ка ро ва, В. С. Сте пи на, Д. С. Љво ва, Г. В. Оси по ва,  В.А. 
Са дов ни че ва).7)  Тре ћа ета па ве за на је за ис тра жи ва ње и ра до ве Ер-
не ста Ко че то ва из обла сти ге о е ко но ми је и гло ба ли сти ке; за ње го ве 
на уч не мо но гра фи је и сту ди је „Ге о е ко но ми ка“ (1999) и „Гло ба ли-
сти ка“ (2001). Као и за ње го ве ра до ве ко ји су пу бли ко ва ни у жур-
на лу „Без бед ност Евро а зи је“. Че твр та ета па се огле да у ис тра жи-
ва њи ма и пу бли ка ци ја ма Д. Н. За мја ти на „Ге о граф ски обра сци у 
ху ма ни стич ким на у ка ма“ (2001). Пе та ета па са др жа на је у ра до-
ви ма А. С. Кап тоа о кул ту ри ми ра и кул ту ри без бед но сти (мо но-
гра фи је: „Од кул ту ре ра та ка кул ту ри ми ра, 2002 и Ен ци кло пе ди ја 
ми ра 2002.). Ше ста ета па ве за на је за ин тер на ци о нал не про јек те 
и пу бли ка ци је ко је су слу жи ле као осно ва за де лат ност од ре ђе них 
ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ОУН (Годинадијалогамеђуцивилиза
цијама, 2001-2002.). Сед ма ета па ве за на је за ис тра жи ва ња ге о по-
ли ти ке и ге о е ко но ми је на кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка, за про ме-
ну ге о по ли ти ке у ге о е ко но ми ју, за те о ри ју о су ко бу ци ви ли за ци ја 
и кон цеп ту а ли за ци ји но ве стра те ги је САД у обла сти на ци о нал не 
без бед но сти (2002). Осма ета па на ста је са но вом ин сти ту ци о на-
ли за ци јом у обла сти кул ту ре ми ра и без бед но сти ко ја про из и ла зи 
из фе но ме на ге о кул ту ре као но ве на у ке и но ве ми ро тво рач ке па-
ра диг ме. Као из раз ове тен ден ци је има мо пр во за се да ње Европ-
ског са ве та ре ли ги о зних ли де ра у Ослу 2002. и при зна ва ње рав-
но прав но сти раз ли чи тих кул тур них свет ско-вред но сних мо де ла; 
Азиј ско-Европ ски са мит 2002; Ру ско-фран цу ски са мит у обла сти 
без бед но сти; са ста нак ли де ра Ор га ни за ци је африч ког је дин ства и 
Ко а ли ци ја за мир и бор бу про тив те ро ри зма (2002). Сви ови те о-
риј ски и ин сти ту ци о нал ни ути ца ји сво јим си нер гич ним ефек том 
пред ста вља ли су под сти цај за об ли ко ва ње ори ги нал не и ауто ном не 
па ра диг ме ге о кул ту ре у ства ра лач ком де лу В. Ку зње цо ва, ко је је не 
6)  I. Wal ler ste in, Geopoliticsandgeoculture:Essaysinachangingworldsystem, Cam brid ge: 

Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991.

7) Оп шир ни је о то ме ви де ти у ра до ви ма: В.Л. Ма ка ро ва Еволуционаекономика, Мо сква 
1995;  В. С. Сте пи на Наука и образовање у контексту савремеених цивилизацијских
измена, Минск, 2001; Д.С. Ље во ва УправљањесоциалноекономскимразвиткомРусије:
концепције,циљевиимеханизми, Мо сква , 2002; Г.В. Оси по ва Социјалнамитологијаи
социјалнапракса, Мо сква, 2000; В. А.  Са дов ни чиа, Глобалнаинформатизацијаибез
бедностРусије, Мо сква, 2001.
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са мо обим но већ и иза зов но: те о риј ско и ем пи риј ско, со ци о ло шко 
и тран сди ци пли нар но у ра спо ну од со ци о ло ги је без бед но сти, кул-
ту ре ми ра до со ци о ло ги је ме ђу на род них од но са.

Нај ре пре зен та тив ни ји ра до ви В. Ку зње цо ва, у ко ји ма је екс-
пли ци ра на ге о кул ту ра као но ва  па ра диг ма су: Гекултура, осно
ви геокултурнединамикебезбедностиусветуу21.веку(2003),  
Основнифундаментигеокултуре:социологијагеокултурнедина
микеусветуу21.веку(2006), Московскошангајскимоделсвет
скогпоретка21.века(2006),Светскоустројство21.века(2007.), 
Социологијабезбедности(2007), Социологијакомпромиса(2007), 
Социологијаизградњесвета21.века(рускипројекат:традицијаи
иновација)(2007), Хуманитарнеинтеракције:социолошкаистра
живањастановиштагеокултурнетеоријебезбедностиза21.век
(2008).

У свом фун да мен тал ном де лу Геокултура: основи геокул
турнединамикебезбедностиусветуу21.веку (2003), Ку зње цов 
раз ма тра ге о кул ту ру као це ло вит – ин те гри шу ћи фе но мен и но ву 
фи ло зоф ску и  на уч ну ка те го ри ју, од но сно као но ву ху ма ни стич ку 
па ра диг му.  Струк тур но по сма тра но у овој сту ди ји аутор раз ма тра: 
ста но ви ште ге о кул ту ре, ре ал ност ге о кул ту ре, ди на ми ку ге о кул ту-
ре, пер спек ти ве ге о кул ту ре и мо гућ ност но ве ху ма ни стич ке син-
те зе. Аутор пој мов но дефинишегеокултуру као „смисао,облики
сферуделовањачовека,народасветаидржаваукултурнимди
мензијамакојесуоснованенадијалогупуномпоштовањапринци
па културемираибезбедности, стратешког компромиса у вези
саформулисањем,прецизирањемиостваривањемличних,нацио
налнихицивилизацијскихциљева,идеала,вредностииинтереса;
чувања,развијањаизаштитенормиитрадицијаљуди,породица,
нацијаидруштава,њихобихсоцијалнихинституцијаимрежабез
бедностиодизазова,ризика, опасностиипретњикојиугрожавају
живот.“8) Ку зње цов ге о кул ту ру од ре ђу је као но ву раз вој ну и ци-
ви ли за циј ску па ра диг му, у чи јем сре ди шту је плу ра ли зам ре ги о-
нал них ге о кул тур них ге но ти па, ди ја лог и парт нер ство раз ли чи тих 
ци ви ли за ци ја. Као са мо стал ни део ху ма ни стич ких на у ка и из раз 
мул ти ди сци пли нар ног и тран сди сци пли нар ног од но са све та и кул-
ту ре, ге о кул ту ра има соп стве ни пред мет ис тра жи ва ња, те о риј ску 
па ра диг му, ме то до ло ги ју, основ не ка те го ри је, прин ци пе и тех ни ке 
за ем пи риј ска пре ме ње на ис тра жи ва ња. Аутор раз ма тра су бјек те 
ге о кул ту ре и њи хо ву де лат ну уло гу (чо ве ка, по ро ди цу, на род, дру-
штво, др жа ву, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, ци ви ли за ци је и чо ве чан-

8) Оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ја ма В. Ку зње цо ва: Геокултура (2003, 2006.) и Социо
логијаизградњесветау21.веку, про је кат Ру си је, Мо сква, 2007. стр. 85-86.
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ство). У сво јој сту ди ји Ку зње цов од ре ђу је пред мет со ци о ло ги је ге-
о кул ту ре, из ла же ти по ло ги ју ге о кул ту ре, ука зу је на ис тра жи вач ка 
по ља и фак то ре ге о кул ту ре, као и ни вое ње ног ис тра жи ва ња (ми-
кро, ме зо и ма кро сре ди ну). Та ко ђе, он ис тра жу је ре ги о нал не осо-
бе но сти функ ци о ни са ња ге о кул ту ре, по себ но на при ме ру Евро а зи-
је, као и ука зу је на со ци јал не ме ха ни зме и по ка за те ље струк ту ре и 
ди на ми ке ге о кул ту ре.

Аутор по ла зи од те зе о трансформацијигеополитикеугео
економијуигеоекономијеугеокултуру у са вре ме не ом све ту, као и 
да се до без бед но сти и ми ра у све ту мо же до ћи са мо кроз нов кон-
цепт ху ма ни стич ког одр жи вог раз во ја у чи јем сре ди шту су: но ве 
тех но ло ги је, хар мо ни ја из ме ђу дру штва и при ро де, чо век и ње го-
ва еман ци па ци ја и со ци јал на прав да. Крај њи циљ је сте: да се пу-
тем раз во ја,  ру ко во ђен фи ло зо фи јом на де и кул ту ре ми ра, из гра ди 
мул ти по лар ни, еко ном ски бо гат али и  де мо крат ски пра ве дан свет 
у функ ци ји бла го ста ња и сре ће чо ве ка. Оно што је Фре де ри ко Ма-
јор де фи ни сао као popularumprogressio, тј. раз во ја за све на ро де 
и све љу де све та. У том сми слу Ку зње цов у геокултурнојхумани
стичкојпарадигми, ко ја има ин те гри шу ћи ка рак тер и афир ми ше 
вред но сти кул ту ре ми ра и еман ци па ци је чо ве ка, ви ди но во ана ли-
тич ко и прог но стич ко сред ство за тран сди сци пли нар но из у ча ва ње 
и раз у ме ва ње про це са тран сфор ма ци је са вре ме не ог све та у усло-
ви ма гло ба ли за ци је. 

Упо ре до са кон сти ту и са њем ге о кул тур не па ра диг ме, В. Ку-
зње цов је у ни зу сво јих те о ри ских и ем пи риј ских ис тра жи вач ких 
ра до ва дао по се бан доприносуобластисоциологијекултуребез
бедностиисоциологијекултуремира. Ку зње цов со ци о ло ги ју без-
бед но сти де фи ни ше као „са мо стал ну со ци о ло шку те о ри ју сред њег 
ни воа, ори јен ти са ну на те о риј ска и ем пи риј ска ис тра жи ва ња, са-
ста ва и ди на ми ке без бед но сти чо ве ка, на ро да, дру штва, др жа ве и 
са вре ме не ци ви ли за ци је“9) Основ на те за од ко је аутор по ла зи је сте 
да се кроз новиконцептодрживогразвоја иафирмацијувредно
сти  културемира, пу тем ди ја ло га и со ли дар но сти, на прин ци-
пи ма рав но прав но сти парт не ра, тран спа рент но сти ин те ре са, кроз 
„остваривањепринципаипонашањаусмеренихкакомпромисуи
правичностиусвиминтеракцијама“10);  реч ју, да се кроз ми ро љу-
би ву ко ег зи стен ци ју, ди ја ло гом и парт нер ством раз ли чи тих кул-

9) Оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ја ма В. Ку зње цо ва Геокултура:основигео
културнединамикебезбедностиусвету21.века; Мо сква, 2003. стр. 168; као 
и у уџ бе ни ку Социологијабезбедности, Мо сква, 2007. 

10) Оп шир ни је о то ме у сту ди јам В. Ку зње цо ва: Социологијакомпомиса, мо сква, 2007. и 
Хманитарнеинтеракције:социолошкаистраживањастановиштагеокултурнетео
ријебезбедностиза21.век, Мо сква, 2008.
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ту ра на ро да и ци ви ли за ци ја, из гра ђу је без бед ност у са вре ме ном 
све ту. У том сми слу он у сво јим сту ди ја ма раз ма тра основ не прин-
ци пе без бед но сти и функ ци је со ци о ло ги је на ци о нал не без бед но-
сти (те о риј ску, прог но стич ку и при ме ње но-ак циј ску). По ла зе ћи од 
кул ту ре ди ја ло га, парт нер ства раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, кул ту ре 
ми ра и ис ти чу ћи да је путразвојапуткамиру, овај аутор је пре ко 
сво јих ем пи риј ских, со ци о ло шких, ге о по ли тич ких и ге о кул тур них 
ис тра жи ва ња до при нео из град њи Мо сков ско-шан гај ског мо де ла  
без бед но сти и кул ту ре ми ра.11) 

Ку зње цов је по себ но ис тра жи вао фе но мен евроазијства као 
про јек та но ве ге о е ко ном ске зо не, и уло гу Ру си је као ге о кул тур ног 
и ге о по ли тич ког мо ста из ме ђу Ази је и Евро пе.12) На осно ву тих 
ис тра жи ва ња фор му ли са на је и но ва на ци о нал на стра те ги ја ру ске 
без бед но сти и уло га Ру си је у мул ти по лар ном све ту. Ње но сре ди-
ште ле жи у цен трал ној ин тен ци ји – да се пу тем ге о е ко но ми је и 
ге о кул ту ре, тј. но вом кул ту ром ра да и кул ту ром ми ра, оства ру је 
стра те шка пре моћ Ру си је у 21. ве ку. Јер се тим пу тем, а не ис кљу-
чи во вој ним, мо же Ру си ја вра ти ти на ге о по ли тич ку сце ну све та као 
гло бал ни „играч“.  Упра во са вре ме на прак са у ме ђу на род ним од-
но си ма ту про ме ну по твр ђу је, а то је до бро не са мо за Ру си ју већ и 
за мул ти по лар ни, де мо крат ски раз вој чи та вог све та. Јер, са да шње 
ста ње уни по лар но сти им пли ци ра број не не га тив не по сле ди це оли-
че не у но вом мо но по лу, хе ге мо ни ји и ис кљу чи во сти, што отва ра 
пут екс пан зи ји кон фли ка та.

До са да шњим ства ра ла штвом Вје че слав Ку зње цов дао је до-
при нос са вре ме ној те о ри ји и со ци о ло ги ји ге о кул ту ре и кул ту ре 
ми ра. Оту да се спра вом го во ри о зна ча ју ње го вог де ла за фор ми ра-
ње но ве па ра диг мат ске суб кул ту ре и ру ске и међународненаучне
школеВјечеславаКузњецова, у обла сти ис тра жи ва ња кул ту ре без-
бед но сти, кул ту ре ми ра, со ци о ло ги је ком про ми са и ху ма ни стич-
ке ге о кул тур не на уч не па ра диг ме 21. ве ка. Не спор но је јед но, да 
без об зи ра на ин спи ра ци је и ути ца је ко ји су у по чет ку под ста кли 
овог ауто ра на фор му ли са ње ге о кул тур не па ра диг ме, она је у ње-
го вом де лу нај це ло ви ти је кон сти ту и са на и ем пи риј ски при ме ње на. 
Оста је, ме ђу тим, на на уч ној кри ти ци и прак си да ва ло ри зу је ње не 
вред но сти и до ме те и да де фи ни тив ни суд. Уве рен сам да ће она 
сво јим те о риј ско-ме то до ло шким по тен ци ја ли ма би ти иза зов и ин-
спи ра ци ја за на уч но ства ра ла штво но вим мла ђим ис тра жи ва чи ма 
у са вре ме ној на у ци, не са мо у Ру си ји већ и у све ту. 
11)  Оп шир ни је ви де ти о раз ли ка ма Мо сков ско-шан гај ског мо де ла из град ње свет ског по-

рет ка у 21. ве ку и за пад ног, у де ли ма В. Ку зње цо ва Између културемираи културе
смрти ; Хуманитарнеинтеракције: РусијаиЕвроазија (пр ви том), Мо сква, 2008.

12)  Ви де ти оп шир ни је у сту ди ји В. Ку зње цо ва РусијаиЕвроазија:социологијагеокултурне
динамикеевроазијскебезбедности21.века, Мо сква, 2008.
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ВЈЕ ЧЕ СЛАВ КУ ЗЊЕ ЦОВ –  
ТВО РАЦ ГЕ О КУЛ ТУР НЕ ПА РА ДИГ МЕ И  

УТЕ МЕ ЉИ ВАЧ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈЕ КУЛ ТУ РЕ МИ РА

РЕ ЗИ МЕ

Аутор у ра ду раз ма тра до при нос са вре ме ног ру ског со ци о ло-
га Вје че сла ва Ку зње цо ва те о риј ском уте ме ље њу ге о кул тур не па ра-
диг ме у са вре ме ној на у ци, као и раз во ју со ци о ло ги је кул ту ре ми ра 
у си сте му со ци о ло шких на у ка. 

У ра ду се нај пре да је пре гле дан при каз ста ња и тен ден ци ја 
из исто ри је раз во ја со ци о ло ги је у Ру си ји, са по себ ним освр том на 
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зна чај ње не со ци о ло шке тра ди ци је. По том се ука зу је на кључ не 
обла сти при ме ње них со ци о ло ги ја у ко ји ма да нас де лу ју со ци о ло-
зи у Ру си ји. На кон то га, из ло жен је нај пре при каз про фе си о нал не 
би бли о гра фи је В. Ку зње цо ва, а за тим су пред ста вље не основ не од-
ред ни це ње го ве па ра диг мат ске те о риј ске кон цеп ци је. 

На кра ју, аутор по ен ти ра зна чај де ла овог ру ског со ци о ло га, 
по себ но са ста но ви шта кон сти ту и са ња и раз во ја со ци о ло ги је без-
бед но сти и со ци о ло ги је кул ту ре ми ра у си сте му са вре ме них на у ка. 
Кључ не ре чи: Со ци о ло ги ја у Ру си ји, Вје че слав Ку зње цов, па ра диг ма ге-

о кул ту ре, со ци о ло ги ја без бед но сти, со ци о ло ги ја кул ту ре 
ми ра.

Ljubisa R. Mitrovic 
VE CE SLAV KU ZNE COV – THE CRE A TOR OF THE  

GE O CUL TU RAL PA RA DIGM AND THE FO UN DER OF 
THE SO CI O LOGY OF THE CUL TU RE OF PE A CE

SUM MARY

The aut hor fo cu ses on the con tri bu tion of the con tem po rary Rus-
sian so ci o lo gist Ve ce slav Ku zne cov to the fo un ding of the ge o cul tu ral 
pa ra digm in con tem po rary sci en ce as well as to the de ve lop ment of the 
so ci o logy of pe a ce in the system of the so ci o lo gi cal sci en ces.

The pa per gi ves a syste ma tic re vi ew of the sta te and ten dency 
from the hi story of de ve lop ment of so ci o logy in Rus sia with a spe cial 
fo cus on the sig ni fi can ce of its so ci o lo gi cal tra di tion. Then it is po in ted 
to key fi elds of the ap plied so ci o lo gi es with Rus sian so ci o lo gists. Then, 
the re is a re vi ew of the pro fes si o nal bi bli o graphy V. Ku zne co va, then 
the ba sic ide as of his pa ra dig ma tic the o re ti cal con cep ti ons are re pre-
sen ted.

At the end, the aut hor emp ha si zes the sig ni fi can ce of oeuvre of 
this Rus sian so ci o lo gists, espe ci ally from the po int of its fo un da tion 
and the de ve lop ment of the so ci o logy of sa fety and the so ci o logy of the 
cul tu re of pe a ce in the system of con tem po rary sci en ces.
Key words: so ci o logy in Rus sia,Ve ce slav Ku zne cov, pa ra digm of ge o cul tu re, 

so ci o logy of sa fety, so ci o logy of the cul tu re of pe a ce.
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