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на ста ле по сле ор га ни зо ва ња ре-
фе рен ду ма у Цр ној Го ри у ма ју 
2006. го ди не, на ко ме се не знат-
на ве ћи на гра ђа на из ја сни ла за 
не за ви сну др жа ву. 

Са став ни де ло ви овог ка пи-
тал ног ра да су: пред го вор ауто-
ра, ре зи ме по гла вља на срп ском 
и на ен гле ском је зи ку, ин декс 
ко ри шће не ли те ра ту ре, ин декс 
име на, ин декс ма ње по зна тих 
и из у мље них ре чи, ре цен зи ја 
ака де ми ка Вла да Стру га ра, би о-
гра фи ја ауто ра на срп ском и ен-
гле ском је зи ку са спи ском об ја-
вље них књи га, књи га у штам пи 
и при пре мље них књи га и 796 
ре фе рен ци (фу сно та).  

 

Ми ша Сто ја ди но вић 
ЉУБИШАМИТРОВИЋ:
ГУРУИСАВРЕМЕНИХ
СОЦИОЛОШКИХ
ПАРАДИГМИ

Књи га Творциновихпарадиг-
миусоциологијипроф. др Љу би-
ше Ми тро ви ћа пред ста вља при-
каз, за ауто ра, нај зна чај ни јих 
те о ре ти ча ра са вре ме не со ци о ло-
ги је. У њој су по ме ну та број на 
зна чај на име на са вре ме не со ци-
о ло шке ми сли.  

На са мом по чет ку аутор ис ти-
че да овим ње го вим пописомни-
је за вр ше на ли ста зна ме ни тих 
со ци о ло га. Он оче ку је да ће, за 
раз ли ку од нео по зи ти ви стич ког 
та ла са и ње го вих апо ло ге та, до-
ћи до но вих ино ва ци ја и син те-
за у дру штве ним на у ка ма. Као 
глав ни иза зов  и оба ве за но вих 
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ге не ра ци ја на уч ни ка, али и као 
прет по став ка да љег раз во ја  и 
на прет ка на у ке, ја вља се по тре-
ба за отва ра њем дру штве них 
на у ка пре ма при род ним и ху-
ма ни стич ким, а по себ но пре ма 
са вре ме ној фи ло зо фи ји на пу ту 
из град ње но вих син те за (8). 

Ов де ће би ти дат кра так при-
каз нај зна чај ни јих ста во ва, оце-
на и за кљу ча ка о те о ри ја ма и 
те о ре ти ча ри ма о ко ји ма је Ми-
тро вић пи сао у свом ра ду. 
Ален Турен пред ста вља јед-

ну од во де ћих со ци о ло шких 
фи гу ра ме ђу про та го ни сти ма 
ди на мич ке со ци о ло ги је у раз-
во ју по сле рат не са вре ме не со-
ци о ло ги је у Евро пи и све ту. 
Љу би ша Ми тро вић ис ти че да 
се у ства ра ла штву А. Ту ре на мо-
гу уочи ти че ти ри фа зе. У пр вој 
фа зи Ту рен се ба ви пи та њи ма 
ин ду стриј ске и ак циј ске со ци о-
ло ги је, у дру гој фа зи про бле ми-
ма со ци о ло ги је раз во ја, у тре ћој 
фа зи раз ма тра пи та ња со ци о ло-
ги је дру штве них по кре та, и у по-
след њој, че твр тој фа зи, окре ће 
се пост мо дер ном пер со на ли зму 
– но вој кул тур ној па ра диг ми. 
Ми тро вић ис ти че да се Ту рен, 
на су прот вред но сно не у трал ној 
и функ ци о на ли стич кој со ци о-
ло ги ји, за ла гао за ан га жо ва ну 
со ци о ло ги ју ко ја је у функ ци ји 
ра ци о нал ног раз у ме ва ња дру-
штве них су ко ба. Он је де фи ни-
сао со ци о ло ги ју као ‘’кри тич ку 
лек ти ру дру штве не прак се, чи ји 
је за да так да дру штва до ве де до 
спо зна је о њи хо вој ак ци ји’’ (19).
Ме ђу тим, по ред нео спор ног зна-

ча ја Ту ре но ве ми сли, аутор ипак 
ука зу је и на то да је ње гов зах-
тев за от пи си ва њем уло ге но вих 
дру штве них по кре та као ак те ра 
са вре ме но сти нео прав дан и да 
на ово пи та ње на уч на кри ти ка 
тек тре ба да пру жи од го вор.
Конфликтна теорија ја вља 

се 50-тих и 60-тих го ди на 20. ве-
ка, као ал тер на ти ва струк ту рал-
ном функ ци о на ли зму и ре ак ци-
ја на по зи ти ви стич ку тра ди ци ју 
у со ци о ло ги ји. Ми тро вић ука зу-
је да су нај зна чај ни ји про та го-
ни сти кон фликт не те о ри је Ралф 
Да рен дорф, Лу ис Ко зер и Ран-
дал Ко линс. Ралф Дарендорф
је уте ме љи вач кон фликт не те о-
ри је. Овај те о ре ти чар сма тра да 
сва ко дру штво има два ли ца: кон-
фликти консензус.Због то га би 
со ци о ло шка те о ри ја тре ба ла да 
бу де по де ље на на два де ла: тео-
ријуконфликатаи теоријукон-
сензуса. Пре ма ње му дру штво 
је струк ту и са но од ве ли ког 
бро ја је ди ни ца – владавинских
удружења. По је ди нац мо же у 
јед ној гру пи има ти власт, а у 
дру гој би ти под чи њен. Они на 
вла сти те же да одр же sta tus quo, 
док под ре ђе ни те же про ме на-
ма. Глав ни за да так со ци о ло шке 
ана ли зе је да от кри је струк ту-
рал но по ре кло кон фли ка та као 
и да иден ти фи ку је ве зе из ме ђу 
ма ни фест них и ла тент них ин-
те ре са гру па. Да рен дорф де ли 
кон флик те на сле де ћи на чин: 
су коб јед на ког про тив јед на ког, 
над ре ђе ни про тив под ре ђе ног, 
це ли на про тив де ла. Ми тро вић 
ука зу је ка ко је Да рен дорф на-
сто јао да из гра ди син те зу раз-
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ли чи тих те о ри ја (по себ но мар-
ски зма и струк ту ра ли зма), али 
и да ње го ва те о ри ја има ви ше 
за јед нич ких еле ме на та са стру-
ту рал ним функ ци о на ли змом 
не го са марк си змом (28). Луис
Козердру штве ни су коб од ре ђу-
је као бор бу за оства ри ва њем 
вред но сти и пре тен зи је на по ло-
жа је, бор бу за власт и оскуд на 
до бра, где стра не у су ко бу не 
са мо да те же за до би ја њу же ље-
них вред но сти, већ и да не у тра-
ли шу, оште те или уни ште сво је 
про тив ни ке. Он сма тра да ће се 
кон фликт ис по љи ти са мо он да 
ка да под ре ђе ни пре ста ну да до-
жи вља ва ју по сто је ћи по ре дак 
као ле ги ти ман, али и да је по-
ред ово га по треб на емо ци о нал-
на про бу ђе ност љу ди. Та ко ђе, 
он ука зу је на то ка ко дру штве-
ни су коб мо же би ти и функ ци о-
на лан ка да до во ди до по ве ћа ња 
ко хе зи је гру пе. Ми тро вић ука-
зу је на то ка ко Ко зе ро ва ана ли-
за пред ста вља син те зу Зи мла, 
Марк са и Ве бе ра. Ме ђу тим, 
пре ма Ми тро ви ћу, иако Ко зе ро-
ва те о ри ја пред ста вља зна чај ну 
до пу ну Да рен дор фо вом мо де-
лу, ње на глав на огра ни че ност 
ле жи у функ ци о на ли зму ко ји 
он раз ви ја у су прот ста вља њу 
ди ја лек тич кој те о ри ји дру штве-
них су ко ба, због че га се ње го-
ва те о ри ја мо же од ре ди ти као 
конфликтни функционализам
(33). РандалКолинсје по ку шао 
да раз ви је јед ну син те тич ку те-
о ри ју кон фли ка та ко ја би ин те-
гри са ла ана ли зу ми кро и ма кро 
дру штве них по ја ва. Основ на је-
ди ни ца ми кро ни воа ана ли зе је 

су срет из ме ђу две осо бе. У ин-
тер ак ци ји по је дин ци ула жу свој 
кул тур ни ка пи тал и емо ци о нал-
ну енер ги ју и они у осно ви увек 
те же за до во ља ва њу сво јих ин те-
ре са, та ко да се ја вља ју број не 
си ту а ци је у ко ји ма су ин те ре си 
ан та го ни стич ки, због че га на-
ста ју кон флик ти ме ђу љу ди ма и 
дру штве ним гру па ма око рас по-
де ле  мо ћи и око ста ту са у дру-
штву. Аутор ис ти че да Ко линс, 
иако по ку ша ва да раз ви је јед ну 
све о бу хват ну кон фликт ну те о ри-
ју, ипак, у сво јој син те зи вр ши 
по ме ра ње кон фликт не те о ри је у 
прав цу хо ли стич ке пер спек ти ве 
(35).
Теорија комуникативног

деловања Јиргена Хабермаса 
спа да у ред мо дер них пост марк-
си стич ких те о ри ја. Ха бер мас 
ела бо ри ра основ не пој мо ве 
као што су: друштвеноделова-
ње, интереси, свет живота,
друштвени систем, регулација
као комуникација...  Ми тро вић 
ука зу је на то ка ко ин те лек ту ал-
на раз вој на ли ни ја Ха бер ма са 
во ди од Марк са, пре ко нео марк-
си зма, ка пост марк си зму и ис ко-
ра ку из ње га, ка кон вер ген ци ји 
и ин те гра ци ји те о ри је дру штве-
ног де ло ва ња, те о ри је си сте ма 
и те о ри је сим бо лич ког ин тер а-
ци о на ли зма, док за ње го ву те о-
ри ју ко му ни ка тив ног де ло ва ња 
ка же да пред ста вља кри тич ку 
син те зу во де ћих со ци о ло шких 
те о ри ја, а пре све га Пар сон со-
ве, Ве бе ро ве и Марк со ве. Оце-
њу ју ћи на уч ни до при нос Ха бер-
ма со ве те о ри је аутор по ка зу је 



Освртииприкази

293

ка ко је он ису ви ше по јед но ста-
вио дру штве ни жи вот мо дер ног 
дру штва ре ду ку ју ћи га на чи сте 
ла ба ра то риј ске усло ве. 
Имануел Волерстин, уте ме-

љи вач те о ри је светскогсисте-
ма, се у свом ра ду ру ко во ди наче-
ломтоталитета.Пре ма ње му 
глав на је ди ни ца ана ли зе тре ба 
да бу де светскисистем (у исто-
ри ји смо до да нас има ли две вр-
сте си сте ма: светскаимперијаи
модернакапиталистичкасвет-
скаекономија). Он из во ди по де-
лу зе ма ља на: светски центар 
(он до ми ни ра свет ском еко но ми-
јом и екс пло а ти ше оста так све-
та), периферију (она обез бе ђу је 
си ро ви не и јев ти ну рад ну сна гу 
цен тру ко ји је екс пло а ти ше) и 
полупериферију (она је не где 
из ме ђу свет ског цен тра и пе ри-
фе ри је). Во лер стин је ана ли зи-
ра ју ћи ди на ми ку ка пи та ли зма 
као свет ског си сте ма, по себ но 
од 1945. го ди не па до да нас, ука-
зао на сле де ће фа зе: пе ри од Кон-
дра ти је вље ва 1945-1973. го ди на 
(успон свет ске еко но ми је); пе ри-
од  Кон дра ти је вље ва 1973-2000. 
го ди на (пад про фи та); и пе ри-
од 2000-2050. го ди на (кри за и 
тран зи ци ја у но ви исто риј ски 
си стем). Он ука зу је да је  ка пи-
та ли зам  у 20. ве ку са до ми на ци-
јом САД ушао у кри зу и да ће 
око 2050. го ди не пре ћи у је дан 
но ви исто риј ски си стем. Ми тро-
вић, оце њу ју ћи вред ност Во лер-
сти но ве те о ри је, ка же да је он 
не са мо про ши рио пред мет но 
по ље са вре ме не со ци о ло ги је и 

дао под сти цај гло ба ли за ци ји 
со ци о ло ги је, већ је утро пут 
мо гу ћем кон сти ту и са њу мон-
до ло ги је/гло бо ло ги је као но ве 
тран сди сци пли нар не на у ке, ма-
да ње го ва те о ри ја има и не ких 
сво јих огра ни че ња, ка ко ње ни 
кри ти ча ри ис ти чу, она се уда љу-
је од Марк со вог ди ја лек тич ког 
кон цеп та на чи на про из вод ње, 
пот це њу је деј ство уну тра шњих 
фак то ра и про гре сив ну уло гу ка-
пи та ли зма, и да је при ма ран зна-
чај спољ ним фак то ри ма (56). 
Пјер Бурдије се за ла гао за 

об но ву кри тич ке со ци о ло ги је, 
ко ја је по ње му не мо гу ћа без 
је дин ства те о ри је и прак се. Со-
ци о ло ги ја се, пре ма ње му, мо-
ра об ли ко ва ти као емпиријска
теорија. Он кри ти ку је неолибе-
ралну идеологију и стратегију
друштвеног развоја и сма тра 
да је неолиберализамконзерва-
тивнареволуцијаиисторијска
рестаурацијакојаћеразорити
солидарност међу људима. Он 
ука зу је на по ве за ност нео ли бе-
рал не фи ло зо фи је са ин те ре си-
ма круп ног ка пи та ла и да ње на 
сна га по чи ва на сво је вр сном 
друштвеном неодарвинизму. 
Бур ди је, та ко ђе, кри ти ку је мит
омондијализацијииновојЕвро-
пии на гло ба ли за ци ју гле да као 
на је дан аси ме три чан про цес ко-
ји да ље умно жа ва раз ли ке и не-
јед на ко сти у са вре ме ном све ту 
и под чи јим се окри љем ја вља ју 
но ви об ли ци за ви сно сти и екс-
пло а та ци је. Ми тро вић оце њу ју-
ћи де ло Бур ди јеа ка же да је он 
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сво јим бо га тим де лом и ча сним 
ин те лек ту ал ним ан га жма ном 
оста вио примерка ква тре ба да 
бу де уло га ин те лек ту ал ца у об-
но ви ху ма ни стич ке на у ке и ње-
не еман ци па тор ске функ ци је у 
са вре ме но сти (77). 

Пост мо дер на со ци о ло шка 
те о ри ја  пред ста вља је дан но ви 
на чин ми шље ња о по смо дер ни-
зму. Пост мо дер ни сти од ба цу ју 
тра ди ци о нал не и са вре ме не со-
ци о ло шке те о ри је. Сти вен Сајд-
ман ис ти че основ не ка рак те ри-
сти ке пост мо дер не те о ри је, а 
то су: пост мо дер на те о ри ја ни је 
ко хе рент на и за тво ре на; она је 
кул ту ра ли зо ва на; она не по ри че 
свој ме та фо рич ки, ре то рич ки и 
по ет ски ка рак тер у ко ме не по-
сто ји је дан ауто ри та ти ван глас; 
она не ма пре тен зи ју да пред ста-
вља ствар ност; не ма до ми нант-
не па ра диг ме; пост мо дер на со-
ци о ло ги ја ну ди мно го гла сност 
ло кал них те о риј ских дис кур са; 
и по ли ва лент ност и ам би ва лент-
ност у са знај ном по гле ду као и 
не го ва ње ме то дич ке скеп се и са-
мо ди стан ци ра ња пре ма пред ста-
ва ма и уве ре њи ма ко ја по сто је о 
исти ни, зна њу, мо ћи,  исто ри ји 
или лич но сти (80). Нај зна чај ни-
ји пред став ни ци ове те о ри је су 
Фре де рик Џеј мсон (сма тра да су 
основ не ка рак те ри сти ке пост мо-
дер ног дру штва: си му ла крум, 
не до ста так емо ци ја, гу бље ње 
исто рич но сти и тем по рал но-
сти, и по сто ја ње но вих тех но-
ло ги ја и до ми на ци ја ре про дук-
тив них тех но ло ги ја тј. деј ство 

елек трон ских ме ди ја) и Жан 
Бо дри јар (од ре ђу је по смо дер ни 
свет као до ба си му ла ци је, због 
че га је све те же од ре ди ти шта 
је ствар но, а шта је си му ли ра но 
као ствар но).
МануелКастелс,у сво јој нај-

зна чај ни јој сту ди ји Информаци-
онодоба,де фи ни ше сво ју пара-
дигмуинформационогразвојаи
умреженог светског друштва.
По ње му се ин фор ма ци о на епо-
ха, ко ја про из и ла зи из но вих 
тех но ло ги ја и ин фор ма ци о не ре-
во лу ци је, бит но раз ли ку је од ин-
ду стриј ског ка пи та ли зма и отва-
ра пут ка кон сти ту и са њу но вог, 
умре же ног дру штва информа-
ционог капитализма. Ка стелс 
го во ри о то ме ка ко је но ви свет 
на стао 70-тих го ди на 20. ве ка из 
три не за ви сна про це са: ин фор-
ма циј ске ре во лу ци је, еко ном ске 
кри зе ка пи та ли зма и ета ти зма и 
њи хо вог ре струк ту и ра ња, и про-
цва та кул тур них дру штве них 
по кре та. Из ин тер ак ци је тих 
про це са на ста је но ва до ми нант-
на дру штве на струк ту ра, умре-
женодруштво, чи ја је основ на 
је ди ни ца еко ном ске и со ци јал не 
ор га ни за ци је дру штва мрежа,
а не по је ди нац, по ро ди ца или 
пред у зе ће. Аутор, оце њу ју ћи 
вред ност Ка стел со ве па ра диг ме 
за ко ју ка же да има нео спо ран 
зна чај у са вре ме ним дру штве-
ним на у ка ма, ка же: ‘’Чи ни нам 
се да се Ма ну ел Ка стелс пле ту-
ћи сво ју при чу о умре же ном 
дру штву сам уплео у њу’’’(88). 
Ми тро вић ука зу је на Ка стел сов 
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опор ту ни стич ки од нос пре ма 
гло бал ном на ста ју ћем ка пи та-
ли зму и на ње го ву про спек ци-
ју да ће је ди но САД по ста ти 
гло бал ни чу вар ми ра у све ту 
и по ста вља пи та ње: ‘’Не чи ни 
ли ту Ка стелс усту пак не са мо 
рат ној при вре ди Аме ри ке, ње не 
хе ге мо ни је и мон ди ја ли зо ва ног 
ка пи та ла, не го и не до ла зи ли у 
су коб са сво јим иде а ли ма о мо-
гу ћем сло бод ном и пра вед ном 
дру штву и бу дућ но сти раз во ја 
чо ве чан ства?’’ (88).
УрлихБекје у са вре ме ну со-

ци о ло ги ју увео по јам друштво
ризика.Ње го во нај зна чај ни је де-
ло је Ризичнодруштво.Ми тро-
вић ис ти че да Бе ко ва те о ри ја 
има и па ра диг мат ски ка рак тер 
јер уво ди у на у ку и по јам друге
модернеи да је ја сну кон цеп ту ал-
ну ди стинк ци ју из ме ђу пој мо ва  
гло ба ли за ци је, гло ба ли те та и 
гло ба ли зма. Бек пра ви раз ли ку 
из ме ђу кла сич не мо дер не (ко ја 
је ве за на за ин ду стри ја ли зам) и 
дру ге мо дер не (ко ја је ве за на за 
ин фор ма ци о ни зам и гло ба ли за-
ци ју). Он сма тра  да са вре ме но 
дру штво по ку ша ва да иза ђе из 
окви ра мо дер не и да се на ла зи 
на рас кр шћу. По ње му ри зи ци 
су ста ри ко ли ко и сам дру штве-
ни раз вој, али су ра ни је би ли ма-
ње-ви ше пред ви ди ви, док су у 
са вре ме ном по стин ду стриј ском 
дру штву по ста ли ње го ва уну-
тра шња при ро да. Они су те шко 
пред ви ди ви, де пер со на ли зо ва-
ни и ни су ве за ни са мо за про из-
вод ну сфе ру већ за цео си стем. 

Бек ис ти че да се у са вре ме ном 
дру штву ја вља и гло бал ност ри-
зи ка (ко ја не зна чи и јед на кост 
ри зи ка, већ је рас по де ла ри зи-
ка не рав но мер на има ју ћи у ви-
ду Се вер – Југ, зе мље свет ског 
цен тра, по лу пе ри фе ри је и пе ри-
фе ри је) исветскодруштвори-
зика.Оце њу ју ћи Бе ко во ства ра-
ла штво Ми тро вић ка же да је он 
је дан од нај у ти цај ни јих не мач-
ких со ци о ло га ко ји је сво јим 
де лом дао до при нос уте ме љи ва-
њу со ци о ло ги је гло ба ли за ци је и 
одр жи вог раз во ја у са вре ме ној 
со ци о ло ги ји.

Љу би ша Ми тро вић у свом 
ра ду, та ко ђе, ука зу је и на по лет 
и успон са вре ме не ру ске со ци-
о ло ги је. Он пра ви је дан кра так 
пре глед нај зна чај ни јих со ци о ло-
га у раз ли чи тим со ци о ло шким 
обла сти ма са по себ ним освр-
том на Вја че сла ва Ку зње цо ва, 
за ко га ка же да се у ње го вим 
ра до ви ма на ла зи нај це ло ви ти је 
фор ми ли са на па ра диг ма ге о кул-
ту ре у са вре ме ној на у ци, 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. Ку зње цов је по се бан до-
при нос дао у обла сти ма со ци о-
ло ги је кул ту ре без бед но сти и 
со ци о ло ги је кул ту ре ми ра. Он 
ге о кул ту ру де фи ни ше као сми-
сао, об лик и сфе ру де ло ва ња 
чо ве ка, на ро да све та и др жа ва у 
кул тур ним ди мен зи ја ма ко је су 
осно ва не на ди ја ло гу пу ном по-
што ва ња прин ци па кул ту ре ми-
ра и без бед но сти, стра те шког 



СПМброј4/2008,годинаXV,свеска22. стр.265-274.

296

ком про ми са у ве зи са фор му ли-
са њем, пре ци зи ра њем и оства-
ри ва њем лич них, на ци о нал них 
и ци ви ли за циј ских ци ље ва, 
иде а ла, вред но сти и ин те ре са, 
чу ва ња, раз ви ја ња и за шти те 
нор ми и тра ди ци ја љу ди, по ро-
ди ца, на ци ја и дру шта ва, њи хо-
вих со ци јал них ин сти ту ци ја и 
мре жа без бед но сти од иза зо ва 
ри зи ка, опа сно сти прет њи ко ју 
угро жа ва ју жи во том (104). Ми-
тро вић сма тра да ће рад Ку зње-
цо ва 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.
Жорж Рицер, по зна ти аме-

рич ки со ци о лог, твр ди да је со-
ци о ло ги ја полипарадигматска
наука и из ла же свој пледоаје
за формирање интегрисане
парадигме у са вре ме ној со ци-
о ло ги ји, ко ја би пред ста вља ла 
син те зу ми кро и ма кро-те о риј-
ског при сту па, објек тив ног и су-
бјек тив ног кон ти ну у ма, те о ри ја 
си сте ма и со ци јал ног де ло ва ња. 
Он у сво јој сту ди ји Мегдоналди-
зација друштвакри ти ку је гло-
ба ли за ци ју као фе но мен аме ри-
ка ни за ци је узи ма ју ћи за при мер 
Мек До налдс ре сто ра не.

Овај рад проф. др Љу би ше 
Ми тро ви ћа пред ста вља јед ну 
син те зу са вре ме ног со ци о ло-
шког ства ра ла штва, и упра во 
у то ме се огле да ње гов на уч ни 
до при нос. Аутор на је дан кри-
тич ки на чин раз ма тра, за ње га, 
нај зна чај ни је творценовихпа-

радигми у социологији, да ју ћи 
је дан кра так пре глед њи хо вог 
ства ра ла штва и оце њу ју ћи њи-
хов на уч ни зна чај.  Жи ви мо у 
до ба ди сци пли нар ног ха о са и 
екс пло зи је плу ра ли зма на уч них 
па ра диг ми, у том сми слу овај 
по пис гуруа савремених социо-
лошкихпарадигми Љ. Ми тро ви-
ћа још ви ше до би ја на зна ча ју.
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