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1.УВОД
„По ли ти ка и по ли тич ке ин сти ту ци је на по чет ку 21. ве ка тра же 

по нов но пре и спи ти ва ње. Јед на од ва ља них раз ло га за то је до мет, 
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ду би на про ме на и су штин ски ути цај гло ба ли за ци је на сми сао, по-
јам, функ ци о ни са ње по ли ти ке и по ли тич ких ин сти ту ци ја. Дру ги 
раз лог ле жи у те о риј ској рав ни про бле ма: пи та ње ме то да и те о риј-
ског при сту па ко ји ће све стра но осве тли ти ове про ме не. На и ме, са 
па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не марк си стич ки ме тод ди ја лек-
тич ког ма те ри ја ли зма пао је у ро по тар ни цу исто ри је – сим бо лич-
ки и ре ал но. Ста ри ме тод ми шље ња, ста ре ка те го ри је и про бле ми 
ис тра жи ва ња не ста ли су са јав не и на уч не сце не, а по ја ви ле су се 
но ве ка те го ри је, ко је се у тран зи ци о ним зе мља ма че сто апо дик тич-
ки при хва та ју, без кри тич но сти.

Ин тен ци ја овог ауто ра је да ука же на по тре бу пре и спи ти ва ња 
ме то да ко је је по ста вио Маркс (K. Marx) на те ме љи ма не мач ке кла-
сич не фи ло зо фи је, уз на по ме ну да он ни је био иде о лог рад нич ке 
кла се већ фи ло зо фи је оту ђе ња чо ве ка од пред ме та ра да, од дру гог 
чо ве ка. Оту ђе ње љу ди је ко нач ни то та ли тет 21. ве ка, што је, по 
су ду ауто ра члан ка, тре ћи ва љан раз лог за осврт на рав ној по ли-
ти ко ло шке ми сли у пе ри о ду из ме ђу Дру гог свет ског ра та и 1989. 
го ди не, по себ но у фи ло зоф ској ми сли прет ход не Ју го сла ви је.

Про ме на при вре ђи ва ња и на стан ка и раз во ја ка пи та ла, но-
ве тех но ло ги је и ин тер нет ко ји су на ста ли у дру штви ма тр жи шне 
при вре де и пар ла мен тар не де мо кра ти је, ну жно су до не ли но ве од-
но се дру штва гру па, про ме ну ин сти ту ци ја, и на пој мов ном пла ну, 
пот пу но но ве пој мо ве ко ји су за ме ни ли ста ре пој мо ве. За раз ли ку 
од 20. ве ка ко ји је био ка рак те ри сти чан по политичкимреволуци-
јама као ви дљи вом на чи ну про ме не по јав них об ли ка дру штва, али 
и ње го ве су шти не, ре во лу ци ја на кра ју 20. ве ка и по чет ку 21. ве ка 
од ви ја се у сфе ри ко му ни ка ци ја што ну жно ме ња су шти ну ин сти-
ту ци ја, па и са мих дру шта ва. Гло ба ли зо ва ње свих ко му ни ка ци ја и 
цир ку ла ци ја ка пи та ла у свет ским раз ме ра ма, из ме ни ли су пред ста-
ве љу ди о временуипростору. Обра зо ва ње свих про це са отва ра 
при мар но пи та ње њи хо ве мар љи во сти и на уч но ком пе тент не оце не 
њи хо ве су шти не и по сле ди ца. Ов де не отва рам увек сло же но пи та-
ње предвиђања од ре ђе них по ли тич ких од но са, што је за дру штве не 
на у ке увек био највишиметодолошкиизазов. Бр зи на про ме не на 
гло бал ном и на ло кал ном ни воу на ме ће бр за ис тра жи ва ња, кван-
ти та тив на, ко ја ће по ка за ти са мо не ке спољ не од ли ке од ре ђе них 
по ја ва. Бу ду ћи да је исто ри ја раз во ја по ли тич ких те о ри ја за сно ва-
на на те о риј ски про ду бље ном и осми шље ном по и ма њу по ли ти ке 
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и по ли тич ког чо ве ка, про бле ми кван ти та тив ног и ква ли та тив ног 
при сту па не ми нов но се за о штра ва ју у пр вој де ка ди 21. ве ка. 

2.КВАНТИФИКАЦИЈАИКВАЛИТАТИВНИКАРАКТЕР
ПОЛИТИЧКИХНАУКА

Бу ду ћи да су на уч на по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња ин сти ту ци о-
нал но ор га ни зо ва на и за сно ва на на тим ском ра ду, по ве за на су прет-
ход на пи та ња са пи та њем вред но ва ња на уч но и стра жи вач ког ра да 
по ли ти ко ло га, по сту ла ти ма и зах те ви ма ко је по ста вља ју да ва о ци 
ма те ри јал них сред ста ва за на уч но-ис тра жи вач ки рад у овој обла-
сти. Ис тра жи ва чи при мар но ви де од ре ђе не фе но ме не и про бле ме, 
ко је сма тра ју ре ле вант ним ка ко за сво је дру штво (срп ско дру штво), 
та ко и за по је ди не циљ не гру пе, ин те ре сне гру пе и ор га ни за ци је – 
у пр вом ре ду се то од но си на вла ду, скуп шти ну, по ли тич ке пар ти-
је, гра ђа не као по ли тич ке су бјек те. По ста вља ње хи по те за и окви ра 
ис тра жи ва ња је сле де ћи ко рак, ка ко би се ис тра жи ва ње усме ри ло 
ка мак си мал но објек тив ном са гле да ва њу и оце ни да тог фе но ме на. 
Ка ко ис ти че Ра до слав Га ћи но вић1) у члан ку „Хи по те зе у на уч ном 
ис тра жи ва њу“. Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње 
на пра вил но сти ме ђу чи ње ни ца ма (...). Хи по те за мо ра би ти ва ља на 
– мо ра се од но си ти на про блем ко ји ис тра жу је, хи по те за мо ра би ти 
пој мов но ја сна, хи по те за мо ра би ти ис ку стве но про вер љи ва; хи по-
те за мо ра би ти у ве зи са те о ри јом“. Ова ка рак те ри сти ка про јек то-
ва ња и усме ра ва ња ис тра жи ва ња увек су у пр вом чла ну ис тра жи-
вач ког ин те ре со ва ња. С дру ге стра не, про јек ти ко ји се оства ру ју у 
ин сти ту ци ји, као што је Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, 
или би ло ко ја дру га на уч на ин сти ту ци ја у се ту, под ле жу про це ни 
над ле жне др жав не ад ми ни стра ци је, уко ли ко је др жа ва фи нан си јер 
про је ка та и за ра да на уч ног осо бља. То ства ра од ре ђе не про бле ме 
јав не упра ве а њи хо вог фи нан си ра ња, не мо ра се и ну жно пре кла-
па ти. Уво ђе ње тр жи шне при вре де у Ср би ју, тран зи ци ја од но сно 
при ва ти за ци ја, до ве ли су ве о ма де ци ди ра ног ста ва јав не упра ве да 
на у ка морабититржишнооријентисана, да под ле же пре вас ход-
но квантитативнојоце ни ре зул та та свог ра да, те да је ду жна да 
сво је услу ге (зна ње, ис тра жи вач ке ме то де) понудиреалномсекто-
ру, чи ме пре ста је да бу де пу ка по тро шња сред ста ва ко ји ма по ре ски 
об ве зни ци пу не ре пу блич ки бу џет.
1)  По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, ИПС, Бе о град стр.
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Пр ва по сле ди ца ова квог при сту па је сте по раст емпириј-
скихквантитативних истраживања,што у јед ном кра ћем 
пе ри о ду на ста ја ња осно ва но вог дру штва тр жи шне при вре де 
пред ста вља на уч но осно ван при ступ. На и ме, у крат ком вре-
ме ну у ко јем су на ста ле но ве за ко но дав стве не ин сти ту ци је, 
но ви од но си, њи хо во кван ти та тив но ме ре ње и пра ће ње на-
стан ка и раз во ја за пра во омо гу ћа ва реално са зна ње о њи ма 
у реалномвремену. Из ова ко по ста вље не па ра диг ме НА У КА 
КАО ПРО ФИ ТА БИЛ НА ДЕ ЛАТ НОСТ  про из и ла зе не ко ли ке ва жне 
по сле ди це: а) ди мен зи ја квантитативног ме ре ња на уч но и-
стра жи вач ког ра да и ре зул та та овог ра да је ма ње ва жна за 
раз вој на у ке. Бит ни по ма ци у исто ри ји по ли тич ке на у ке зако-
нитоибезизузетка су би ли ква ли та тив ни, те о риј ски и осло-
ње ни на фи ло со фи ју пра ва и фи ло зо фи ју по ли ти ке.2) Ово се 
по себ но од но си ло на те о риј ске и ме та те о риј ске ди сци пли не. 
Кван ти та тив на ис тра жи ва ња је су ва жна фа за про ве ре те о риј-
ских хи по те за, од но сно те о ри ја, и слу же про ве ри и по твр ђи-
ва њу основ них по став ки. У два де се том ве ку ме то ди ем пи-
риј ских ис тра жи ва ња, по моћ них на у ка као што је ста ти сти ка 
и ме тод при род них на у ка ма сов но су уве де ни у по ли тич ке 
на у ке. Ти ме то ди не пред ста вља ју фун да мен тал на ис тра жи-
ва ња, они омо гу ћа ва ју ве ћу пре ци зност у оце ни по ли тич ких 
фе но ме на. Ме ђу тим, те о риј ско од ре ђе ње утвр ђу је чи ње ни це 
бит не за ем пи риј ско ис тра жи ва ње.  До бар при мер за од нос 
те о риј ске хи по те зе и ње ног ем пи риј ског кван ти та тив ног про-
ве ра ва ња је ка пи тал на сту ди ја, ко ја је ути ца ла ка ко на те о ри-
ју та ко и на прак су у 19. и 20. ве ку, Капитал3) Кар ла Марк са 
(K. Marx). Мно го број на из ра чу на ва ња од но са ин ве сти ци о ног 
ка пи та ла, ви шка вред но сти, бер зе и бан кар ских ка ма та ни-
су ни шта дру го до раз ви јен си стем до ка зи ва ња основ не те-
о риј ске хи по те зе, да ви шак вред но сти са др жи скри ве ни део, 
на и ме по ред про фи та и део неплаћене најамнине најамног
радника. Марк со во при мар но ис тра жи ва ње про ис те кло из 
основ не хи по те зе о при ро ди ка пи та ла би ла је раз ли чи та од 
по став ки дру гих ње го вих на уч них са вре ме ни ка, што је зах-
те ва ло обим на ем пи риј ска до ка зи ва ња да је од ре ђе на по ја ва 
2) Упо ре ди: Ве ли ка по ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Бе о град, 1980, Про све та, Увод др Нај дан 

Па шић.
3) Маркс-Ен гелс, Де ло, Бе о град, Про све та, Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки по крет, 

1978, том 32-34.
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(про фит) кон стант на у раз ли чи тим при род ним и дру штве ним 
усло ви ма (раз ли чи ти ре сур си, раз ли чи те при вред не гра не и 
де лат но сти).

Сва ка ко да ре зул та ти ис тра жи ва ња тре ба да бу ду при ме њи ви, 
да би се на ре а лан на чин вра тио и но вац уло жен у на у ку. Али, сво-
ђе ње ре зул та та ис тра жи ва ња ис кљу чи во на кван ти та тив не ре зул-
та те до во ди до су жа ва ња оне те о риј ске ши ри не ко ја је нео п ход на 
за да љи раз вој те о риј ских и фун да мен тал них ис тра жи ва ња. На у ка, 
укљу чу ју ћи и по ли тич ке на у ке, ну жно пре и спи ту је сво ја по ла зи-
шта, хи по те зе, ка те го ри је. Про ме не ко је је до не ла гло ба ли за ци ја 
оце ње не су прихватањемилиснажнимотпором.Ако је па ра диг-
ма ру ше ња со ци ја ли зма би ла за сно ва на на уверењуда тр жи шна 
при вре да до но си на пре дак и мо дер ни за ци ју у од но су на план ску 
при вре ду. У прак си, мно ге зе мље су кроз про цес тран зи ци је оси-
ро ма ши ле, до жи ве ле деиндустријализацију, стал ну, ду го трај ну 
не за по сле ност и број ност ста нов ни штва ко је жи ви бли зу гра ни це 
си ро ма штва или ис под ње, та ко да се ну жно мо ра по ста ви ти пи-
та ње штајемодернизацијаиразвој,а та ко ђе се по ста вља пи та ње 
да ли на уч ни ци са гле да ва ју по тре бу за ко рек тив ним ме ха ни зми ма 
др жа ве и ци вил ног сек то ра, или сма тра ју да „тр жи ште ре гу ли ше 
све“. Ем пи риј ско са зна ње о не га тив ним учин ци ма тран зи ци је са-
мо је по ка за тељ за озбиљ но те о риј ско и стра те шко про ми шља ње 
да љег раз во ја дру штва, по себ но при вре де и људ ских ре сур са. Пад 
на та ли те та у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких зе ма ља је та ко ђе ем пи-
риј ски по ка за тељ не га тив ног учин ка про ме на. О овим пи та њи ма је 
ве о ма кри тич ки пи са ла со ци о лог Ве ра Вра ту ша, про фе сор Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, у члан ку „Пре и спи та ти стра те ги ју 
тран зи ци је“.4) Ако је при вред ни иден ти тет део на ци о нал ног иден-
ти те та, да љи раз вој по ли тич ких на у ка пре и спи ти ва ње ме то да ко ји-
ма су до са да ис тра жи ва не и оце њи ва не по ли тич ке по ја ве. За пра во, 
гло ба ли за ци ја по сто ји као иде о ло шки дис курс, у ко јем при ста ли це 
нео ли бе рал ног мо де ла уре ђе ња дру штва са идеолошкомстрашћу
при хва та ју све ма ни фест не об ли ке овог фе но ме на – од ри ца ње од 
де ла дру штве ног су ве ре ни те та, по је ди нац не ви ше као по ли тич ки 
су бјект већ као по тро шач, ма сов на за ба ва као бит на од ли ка гло ба-
ли зо ва ног све та. Ан ти гло ба ли сти та ко ђе са пу но стра сти за сту па-
ју на че ло ди вер ген ци је – ја ча ње спе ци фич но сти ет ни ци те та, по-
себ но сти ма лих дру шта ва, тра ди ци о нал них оби ча ја, ма лих је зи ка, 
4)  Ве ра Вра ту ша, Пре и спи та ти стра те ги ју тран зи ци је, ру бри ка: Шта да се ра ди: Шта Ср-

би ја тре ба да ре ши у 2010, По ли ти ка, 6-7.1.2010, стр. 16.
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тра ди ци о нал них при вред них де лат но сти. Ем пи риј ским и кван ти-
та тив ним ис тра жи ва њем не мо же се ва лид но оце ни ти шта се до га-
ђа са на ци о нал ним др жав ним су ве ре ни те том, на ци о нал ном еко но-
ми јом и на ци о нал ном кул ту ром, ко је су би ле три сту ба гра ђан ског 
дру штва и др жа ве, и основ ни про бле ми ко ји ма су се ба ви ле по ли-
тич ке на у ке у 19. и 20. ве ку. По сто је ће иде је, и ка те го ри је по ка зу ју 
се као не до стат не за об ја шње ње сло же них фе но ме на уну тар дру-
штва, ме ђу дру штви ма и на свет ском пла ну. 

Де вет на е сти век је био век ства ра ња ве ли ких на уч них си сте-
ма, ка ко у при род ним и дру штве ним на у ка ма, та ко у фи ло зо фи-
ји, док је два де се ти век раз вио и раз ра дио не ке од тих основ них 
те о ри ја, уво де ћи ем пи риј ска ис тра жи ва ња као про ве ру и до пу ну 
основ них ис тра жи ва ња. Али нај ве ћи на уч ни цен три – уни вер зи те-
ти и ис тра жи вач ки на уч ни ин сти ту ти, укљу чу ју ћи и ком па ниј ске 
ис тра жи вач ке цен тре и раз ли чи те дру ге вр сте и об ли ци ис тра жи ва-
ња у нај ра зви је ни јим зе мља ма ни су од у ста ли од фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња.

У ре ал ном дру штву, сво ђе ње на уч ног ра да на су жен про стор 
ем пи риј ско-кван ти та тив ног ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма 
не омо гу ћа ва ве ри фи ка ци ју и ре ле вант ну оце ну по ја ва. Ова ис тра-
жи ва ња оста ју на по вр ши ни, у окви ри ма ко је за да је на ру чи лац, ис-
тра жи ва ња. У ме то до ло шком и те о риј ском сми слу, она су под ре-
ђе на бо га тим фи нан си је ри ма про је ка та из раз ви је них зе ма ља, што 
де за ву и ше на уч ни по тен ци јал и мре жу на уч них ин сти ту ци ја ма ње 
раз ви је них зе ма ља, не са мо зе ма ља у тран зи ци ји већ и на оста лим 
кон ти нен ти ма. Јед но став но пи та ње – шта су гра ђа ни до би ли, а шта 
су из гу би ли у про це си ма гло ба ли за ци је, зах те ва озби љан мултиди-
сциплинараннапорко јим би се до шло до истинитесли ке про ме на 
и од го во ра на го ре по ста вље но пи та ње. Да ли у из ме ње ном све ту 
по сто ји по ли тич ки ути цај гра ђа на, на ком ни воу и да ли мо гу да 
про ве ра ва ју при ме ну по ли тич ких од лу ка од ка пи тал не ва жно сти за 
њи хов жи вот – од го вор на та ква пи та ња ни је са др жан у ан ке та ма и 
дру гим ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња. Они зах те ва ју ком плек сни-
ји при ступ пу тем ин тер вјуа, као што је слу чај са ма кро про јек том 
Цен тра за со ци о ло ги ју Ин сти ту та дру штве них на у ка „Сва ко днев ни 
жи вот у Ср би ји“ (ис тра жи ва ња су об ја вље на у че ти ри ци клу са од 
2001. до 2009. го ди не, об ја вље не су књи ге са ре зул та ти ма тих ис-
тра жи ва ња). Ме тод сло бод ног ис ка за ве о ма је те жак за об ра ду ко ју 
вр ши ис тра жи вач, али он да је дра го це ну гра ђу за утвр ђи ва ње ста-
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вова грађана и реалног стањапривреде, друштва и политичких
слободауконкретномвремену. 

Ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам као те о риј ска па ра диг ма о пред-
но сти и сло бод ном раз во ју дру штва про из во ђа ча до жи вео је свој 
по ли тич ки и иде о ло шки не у спех. Али као ме тод ду бин ског и це ло-
ви тог ис тра жи ва ња дру штва, оп стао је и да ље по ка зу је сво ју при-
ме њи вост и над моћ у од но су на те о ри је по је ди нач них ди сци пли на, 
као што је те о ри ја при род ног пра ва. 

3.РАЗВОЈПОЛИТИЧКЕНАУКЕОДХЛАДНОРАТОВСКИХ
ПОДЕЛАСВЕТАДОПЕРИОДАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Дру га по ло ви на два де се тог ве ка би ла је пе ри од ди на мич ног 
раз во ја те о риј ских и ем пи риј ских по ли ти ко ло шких ис тра жи ва ња. 
То ни је био са мо пе ри од уна пре ђи ва ња ег закт них ме то да ме ре ња 
по је ди нач них по ли тич ких фе но ме на, већ пе ри од плод них те о риј-
ских раз ма тра ња по ли тич ких ма кро фе но ме на – као што су од но си 
по ли тич ке мо ћи и вла сти, ин сти ту ти кон тро ле и огра ни ча ва ња вла-
сти ме ђу на род ни прав но-по ли тич ки по ре дак и кон тро ла на о ру жа-
ња, вој ска,  рат и мир као уни вер зал ни фе но ме ни људ ске исто ри је, 
фи ло зо фи је и по ли тич ке и др жав не прак се. Са са да шње дис тан це,  
ко ја је не са мо вре мен ска већ исто риј ска, из гле да па ра док сал но да 
је упра во по де ла мо ћи по сле Дру гог свет ског ра та из ме ђу две су-
пер си ле САД и Со вјет ског Са ве за и то тал ни су коб два си сте ма ко је 
су ове си ле ре пре зен то ва ле, до вео до из у зет ног раз во ја по ли тич-
ких на у ка.  Основ ни узрок том про гре су по ли тич ких на у ка би ла је 
стал на те жња два си сте ма да на те о риј ском и прак тич ном пла ну 
до ка жу сво ју су пер и ор ност. То је био су коб ве ли ких иде о ло ги ја, 
са ја сно про фи ли са ним иде о ло шким, по ли тич ким и еко ном ским 
вред но сним ци ље ви ма.  Да би се оства рио та ко ве ли ки циљ, др жа-
ве су из два ја ле озбиљ не су ме нов ца за на уч на ис тра жи ва ња у обла-
сти по ли тич ких на у ка, обра зо ва ни си стем уса гла шен је са ова квим 
ци ље ви ма и оче ки ва њи ма по ли тич ких цен та ра мо ћи, а по пр ви пут 
у исто ри ји ис тра жи ва чи дру штва ни су би ли уса мље ни по је дин ци, 
већ ти мо ви на уч ни ка ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ва ни, хи је рар хиј-
ски уре ђе ни, при че му је увек по сто ја ло је згро на уч не ели те ко је 
је има ло по вла шћен ста тус у по гле ду до би ја ња нов ца, ути ца ја и 
ве за са др жав ним и по ли тич ким вр хом, и ути ца јем на до но ше ње 
кон крет них по ли тич ких од лу ка, ме ђу на род них уго во ра и основ них 
прав них ака та зе мље. По ред зна чај них ма те ри јал них сред ста ва, ор-
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га ни за ци ја на уч ног ра да под ра зу ме ва ла је и за по шља ва ње број них 
струч них ли ца раз ли чи тих спе ци јал но сти, та ко ђе те рен ских ис тра-
жи ва ча ко ји су би ли во лон те ри, сту ден ти, ан ке та ри по осно ву уго-
во ра и слич но.

Спе ци фич ност со ци ја ли стич ких зе ма ља5) би ла је у то ме што 
је по сто ја ла мре жа ис тра жи вач ких ор га ни за ци ја у са мим ко му ни-
стич ким пар ти ја ма, ко ји ма су на рас по ла га њу би ла фи нан сиј ска 
сред ства, као и зна ча јан број са рад ни ка стал но за по сле них у пар-
тиј ском апа ра ту. Раз вој и број ност ча со пи са из обла сти по ли тич-
ких на у ка, озбиљ ност про бле ма ко ји ма су се на ви ли ауто ри, да ле ко 
пре ва зи ла зи све оно што је по сто ја ло као пе ри о ди ка у пе ри о ду пре 
Дру гог свет ског ра та. То се не од но си са мо на две су пер си ле, већ 
и на ве ћи ну европ ских зе ма ља, у ко ји ма су ли бе рал не и ле ви чар-
ске иде је (ра зних про ве ни јен ци ја) стал но во ди ле де ба те, по ле ми ке, 
по вре ме но и го то во иде о ло шки рат. Не ки од ча со пи са ко ји су из-
ла зи ли у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји има ли су ја сно де фи ни сан 
иде о ло шки дис курс – „Ме ђу на род ни рад нич ки по крет“, „Со ци ја-
ли зам“, „Со ци ја ли зам у све ту“,  док су „Ме ђу на род не те ме“ или 
„Ме ђу на род на по ли ти ка“ би ле по све ће не те о риј ским и прав ним 
пи та њи ма ме ђу на род них од но са. Не ки од ових ча со пи са ус пе ли 
су да до би ју ста тус ме ђу на род них ча со пи са – као „Со ци ја ли зам 
у се ту“, ко ји је био штам пан, сем срп ско хр ват ског је зи ка, још и 
на ру ском, ен гле ском, фран цу ском и шпан ском је зи ку. Дру штве не 
на у ке, укљу чу ју ћи и по ли тич ке на у ке, по ор га ни за ци ји ра да, по-
де ли по сло ва уну тар ти мо ва и ме ре ња ре зул та та ра да при бли жи-
ле су се при род ним на у ка ма, као и ло ги ци и ин ду стриј ске про из-
вод ње. Све у куп ност тих ква ли та тив них про ме на,  до ве ла је до две 
зна чај не по сле ди це – пр ва, је да за ни ма ње на уч ни ис тра жи вач у 
обла сти дру штве них на у ка и по ли тич ких на у ка по ста је дру штве-
но за ни ма ње. Дру го, по сле ди ца је од лу ка мла дих и та лен то ва них 
љу ди да иза бе ру ово за ни ма ње за свој жи вот ни по зив. Жи вот ни 
и рад ни усло ви ис тра жи ва ча бит но су по бољ ша ни, што је до при-
не ло по зи тив ној се лек ци ји нај та лен то ва ни јих сту де на та фа кул-
те та из обла сти дру штве них на у ка да ода бе ру ову про фе си ју као 
сво је за ни ма ње. Кон крет ни усло ви жи во та и ра да ис тра жи ва ча 
од но сно про фе со ра уни вер зи те та увек су би ли ди рект но за ви сни 
од при вред не сна ге од но сно на стао из њи хо вог ри ва ли те та, ство-
рио је још јед ну на из глед па ра док сал ну по ја ву – свет ис тра жи ва-
5) Проф. др Јо ван Ђор ђе вић, По ли тич ки си стем, 1974, Бе о град, стр. 675.
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ча су прот ста вље них си сте ма о по сто ја њу међународне заједнице
истраживача, ко ја је би ла ин сти ту ци о на ли зо ва на пре ко де лат но-
сти ме ђу на род них асо ци ја ци ја по је ди них ди сци пли на, као што су 
ме ђу на род на асо ци ја ци ја по ли ти ко ло га (САД, Евро па, Ка на да) у 
ко ји ма су ју го сло вен ски на уч ни ци узе ли вид но уче шће. С дру ге 
стра не зе мље Вар шав ског пак та су има ле сво ја ме ђу на род на удру-
же ња. На ста нак и де ло ва ње по кре та не свр ста но сти омо гу ћи ли су 
да ју го сло вен ски на уч ни ци по ста ну пла не тар но по зна те и при зна-
те лич но сти. Углед,  број ност и уче шће на ме ђу на род ним на уч ним 
ску по ви ма на уч ни ка из Ју го сла ви је, при че му су срп ски на уч ни ци 
би ли за сту пље ни у зна чај ном бро ју, не мо гу се упо ре ди ти по са мо-
стал но сти ми шље ња, кри ти ке, сту диј ских бо ра ва ка у зе мља ма ка ко 
ис точ ног бло ка та ко и за пад не де мо кра ти је, са ста ту сом на уч ни ка 
у да на шњој Ср би ји. Рас пад Ју го сла ви је на ма ле, еко ном ски сла бе 
др жа ви це био је основ ни фак тор не са мо рас па да ју го сло вен ске по-
ли ти ко ло шке за јед ни це, већ и дру га чи је уло ге по ли ти ко ло га, ко ји 
су зду шно по др жа ли на ци о нал не оп ци је раз во ја, за ва ра ва ју ћи се у 
окви ру тра ди ци о на ли зма, без уви да у раз вој по ли ти ко ло ги је и без 
ма те ри јал них усло ва за рад.

Пе ри од пре 1989. го ди не био је ка рак те ри сти чан по ме ђу на-
род ној са рад њи, укљу чу ју ћи међународненаучнескуповеиконфе-
ренције. Тре ба се по се ти ти да су ве ли ки на уч ни ску по ви одр жа ва-
ни и у та да шњој Ју го сла ви ји.  По ме ну ти ча со пис „Со ци ја ли зам у 
све ту“ имао је ме ђу на род ни са став ре дак ци је, и го ди на ма је у Цав-
та ту одр жа ван ве ли ки ме ђу на род ни скуп на ко ме су уче ство ва ли 
на уч ни ци из Евро пе, Афри ке, САД, а по себ но ис так ну то уче шће 
има ли су ле ви чар ски ин те лек ту ал ци из Ла тин ске Аме ри ке. Та кав 
скуп ме ђу на род ног ка рак те ра, у тра ја њу од се дам да на, ни је за-
ми слив у Ср би ји или дру гој зе мљи у тран зи ци ји. Не пр вен стве но 
из фи нан сиј ских раз ло га, већ због про ме ње них од но са сна га у по-
ли тич ком и еко ном ском сми слу. Гло ба ли за ци ја ни је за сно ва на на 
прет ход но де фи ни са ном те о риј ском дис кур су, иако је ње на стра-
те ги ја па жљи во осми шље на у цен три ма гло бал не по ли тич ке мо ћи. 

У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та раз вој по је ди нач них и 
по моћ них на уч них ди сци пли на по ли тич ких на у ка по твр ђу је на-
пред из ре че ну тврд њу да су по ли тич ке на у ке до се гле сте пен ег-
закт но сти ка кав ра ни је ни је по сто јао, већ су те о риј ска ис тра жи-
ва ња ква ли фи ко ва ла ове на у ке као стохастичне, од но сно да оне 
од ре ђу ју суштинуиквалитет по ли тич ких фе но ме на, уз утвр ђи-
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ва ње општихправилностиразвоја,али без мо гућ но сти ег закт ног 
предвиђања то ка и ре зул та та по ли тич ких про це са и од но са. На пор 
раз ли чи тих марк си стич ких стру ја ми шље ња да утвр де, на осно ву 
оп штих ди ја лек тич ких за ко на, за ко ни то сти по ко ји ма се по на ша ју 
дру штве не по ја ве, пред ви ђа њем на на чин при род них на у ка, за вр-
шио се не у спе хом. По ку шај да се за ко ни ди ја лек тич ког ма те ри-
ја ли зма при ме не у прак си ре ал них дру шта ва у 20. ве ку, за вр шио 
се не у спе хом. Ме ђу тим, и пе ри од од се дам де це ни ја по сто ја ња 
со ци ја ли зма отво рио је та кву на уч ну, те о риј ску и ин те лек ту ал ну 
утак ми цу из ме ђу ли бе ра ла и раз ли чи тих ли бер тер ских по кре та, не 
ну жно у зе мља ма са со ци ја ли стич ким дру штве ним уре ђе њем, већ 
у зе мља ма у ко ји ма су на ста ли по кре ти ко ји су при хва ти ли иде ју 
о со ци јал ној прав ди раз ви ја ју ћи је у соп стве ној прак си по ме ри 
по ли тич ке зре ло сти сво јих дру шта ва. Та ко су идеј на и те о риј ска 
утак ми ца два си сте ма уре ђе ња дру штва и си сте ма ми шље ња до-
би ла пла не тар не раз ме ре упра во у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског 
ра та. 

Слом со ци ја ли зма као иде је и као прак се до вео је до оче ки-
ва ног ре зул та та по бе де су прот ног мо де ла вред но сти и уре ђе ња 
дру штва. Ме ђу тим, ве ћи на са вре ме них ауто ра пра ви озбиљ ну ди-
стинк ци ју из ме ђу класичноглиберализма Мил то на и ни за дру гих 
ауто ра, спрам са вре ме ног нео ли бе ра ли зма, чи ја прак са на ста је 80-
тих го ди на 20. ве ка спро во ђе њем по ли ти ке Мар га рет Та чер у Ве ли-
кој Бри та ни ји (М. Тhacher) и пред сед ни ка САД Ро нал да Ре га на (R. 
Re a gan). Нео ли бе ра ли зам је су штин ски си стем гло бал них мо но по-
ла: у фор мал ном сми слу ис ти че сло бо ду пред у зет ни штва, а у прак-
си ис ти че бо гат ство и кон цен тра ци ју ка пи та ла нај бо га ти јих де ло ва 
ста нов ни штва. Спре га фи нан сиј ске ели те са цен три ма по ли тич ке 
мо ћи ве ћа је не го то ком 20. ве ка. Исто вре ме но, вр ши се ин тер на-
ци о на ли за ци ја ка пи та ла пу тем мул ти на ци о нал них ком па ни ја, чи-
ји се ка пи тал ла ко кре ће кроз гло бал ни фи нан сиј ски си стем, пот-
по мог нут ком пју тер ским мре жа ма и на тај на чин цир ку ла ци јом 
„не ви дљи вог нов ца“. Кон тро ла ма лих и не та ко ма лих али ма ње 
раз ви је них при вре да вр ши се до след ном по ли ти ком вред но сног 
усме ра ва ња гра ђа на ка пред у зет ни штву и тр жи шној утак ми ци, као 
и си сте му пар ла мен тар не де мо кра ти је, а да су шти на де мо кра ти је 
као ак тив не пар ти ци па ци је свих гра ђа на јед не зе мље (у оба об ли-
ка, не по сред не и по сред не де мо кра ти је) оп ста је још са мо као фор-
мал но ис пу ња ва ње од ре ђе них прав них и по ли тич ких про це ду ра. 
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Де мо крат ско од лу чи ва ње гра ђа на о пи та њи ма ко ја су ва жна за њи-
хов сва ко днев ни жи вот, оп ста је још са мо на локалномнивоу ма лих 
за јед ни ца као што су оп шти не, се о ске за јед ни це и слич но. Де мо-
кра ти ја ко ја је као по јам и прак са на ста ла у грч ким гра до ви ма – др-
жа ви ца ма, зна чи „вла да ви на на ро да“, док се у прак си гло ба ли за ци-
је пре тва ра у вла да ви ну без на ро да. Да је гло ба ли за ци ја из ра зи то 
иде о ло шки дис курс мо же се за кљу чи ти по од су ству кри ти ке у бив-
шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, док са мо рет ки по је дин ци из ра жа-
ва ју кон зи стент ну на уч ну кри ти ку овог про це са / си сте ма, ко ји по-
ли тич ки и еко ном ски оси ро ма шу је и мар ги на ли зу је ве ћи ну зе ма ља 
и њи хо вог ста нов ни штва. На су прот кри тич кој до след но сти Но а ма 
Чом ског (N. Chomsky), ве ћи на на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца не ма 
ба лан си ран кри тич ки од нос пре ма гло ба ли за ци ји, ко ја ко ло ни зу је 
ми шље ње и ства ра ла штво гра ђа на ма лих зе ма ља. Мо гућ но сти ко-
му ни ка ци ја су у гло бал но по ве за ном све ту прак тич но нео гра ни че-
на, а умет нич ки и на уч ни ра до ви до ступ ни су на пор та ли ма и пре 
не го што се по ја ве у ма те ри јал ном об ли ку као штам па не књи ге или 
из ло же на умет нич ка де ла на из ло жба ма. Гло ба ли за ци ја је про ме-
ни ла од нос љу ди пре ма вре ме ну и про сто ру, са убр за ним тем пом 
жи во та и ра да, до при не ла је пре ва зи ла же њу прет ход но не про бој-
них гра ни ца ко је су по ста вље не прет ход ном по де лом све та: САД 
на по чет ку 21. ве ка ни су ви ше је ди на еко ном ска и по ли тич ка си ла, 
раз вој Ки не је огро ман, а раз вој Ин ди је до пу шта про це не да ће до 
2025. го ди не она та ко ђе по ста ти еко ном ска и по ли тич ка ве ле си ла.

Све у куп ност ових про ме на пред ста вља иза зов за по ли тич ку 
на у ку, као и ди сци пли не ко је су ком пле мен тар не по ли ти ко ло шким 
ди сци пли на ма, ме ђу њи ма су те о ри ја др жа ве и пра ва, по ли тич ка 
со ци о ло ги ја, со ци јал на пси хо ло ги ја. За те о риј ско про пи ти ва ње 
гло ба ли за ци је оста је пи та ње – шта се до га ђа са појединцемкаопо-
литичким субјектом.  Од го вор не по сто ји у сми слу де фи ни тив-
ног са зна ња, већ са мо као на зна ка – не по сто ји грађанин у сми слу 
тра ди ци је и прак се гра ђан ских дру шта ва, у ко ји ма је овај по јам 
оли че ње друштвенесвестииполитичкесавестидруштава.  Гло-
ба ли за ци ја је уста но ви ла но ви вред но сни си стем, у чи јем цен тру 
по сто ји „гра ђа нин као срећ ни и не за си ти по тро шач“. Ова фор му-
ла ци ја со ци о ло га За гор ке Го лу бо вић на прег нан тан на чин ис ка зу је 
не моћ ве ћи не ста нов ни штва пед сна гом гло ба ли зо ва ног ка пи та ла, 
по ве за ног са по ли тич ком ели том кон крет ног дру штва. 
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Озбиљ но пи та ње за по ли тич ку на у ку је од нос де мо крат ских 
ин сти ту ци ја и дра стич ног убр за ва ња раз во ја тех но ло ги је – са да 
је ду жи на тра ја ња јед не тех но ло шке ге не ра ци је че ти ри го ди не. 
Ово је у дра стич ној не са гла сно сти са про це си ма од лу чи ва ња све 
три гра не вла сти, са си сте ми ма кон тро ле и упра вља ња раз ли чи-
тим сег мен ти ма дру штва. Ова не са гла сност још ни је ви дљи ва, од-
но сно ни је до ве ла до бит но оте жа ног ра да раз ли чи тих си сте ма и 
сва ко днев ног жи во та гра ђа на, али да ље скра ћи ва ње ро ко ва уво ђе-
ња но вих тех но ло ги ја по ка за ће на пла ну сва ко днев ног жи во та низ 
про бле ма. За то је је дан од при о ри тет них за да та ка по ли ти ко ло га у 
све ту, под ра зу ме ва се и у Ср би ји да се су о че са овим про бле мом 
ми сле ћи на нов на чин. 

Прак са дру штва на по чет ку 21. ве ка по ка зу је не ус кла ђе ност 
на че ла сло бо да гра ђа на, људ ских пра ва и ни за дру гих де мо крат-
ских на че ла и прин ци па и њи хо ве ре ал не при ме не у прак си. Дра-
ган Мар ко вић у књи зи Демократијаипартократија6) ис ти че сле-
де ће су прот но сти: „У мо дер ној по ли тич кој на у ци до ста је че сто 
по и сто ве ћи ва ње де мо кра ти је са вла да ви ном из бор них ели та“ што 
је „вр ло да ле ко од из вор ног де мо крат ског иде а ла“, по што је њи не 
„вла да ви на на ро да ли ше на сва ке ствар не са др жи не“.7) 

От по ри гло ба ли за ци ји ни су са мо на те о риј ском ни воу и у ака-
дем ским сре ди на ма, као у европ ским зе мља ма, Ру си ји и у дру га чи-
јем об ли ку из ра же но у азиј ским зе мља ма. От по ри се ја вља ју у ди-
рект ном и екс трем ном об ли ку као верскиинспирисантероризам, 
што се од но си на ислам ски те ро ри зам. Ма ње агре си ван али кон-
зи стен тан от пор ја вља се у об ли ку сна жних на ци о нал них по кре-
та, кон зер ва ти ви зма у обра зо ва њу, су жа ва ња пра ва рад ни ка, же на, 
мла дих, по вра так на кон зер ва тив не мо де ле жи вље ња. По ни шта ва 
се чи тав кор пус пра ва и сло бо да ко ји су сте че ни упра во у пе ри о ду 
пре 1989. го ди не. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Раз ма тра ли смо ан та го ни зам два свет ска си сте ма, со ци ја ли зам 
и ка пи та ли зам, као пи та ње иде о ло шког и по ли тич ког под сти ца ја 
раз во ју свет ске по ли ти ко ло шке ми сли, и ства ра њу ин те лек ту ал-
6) Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, 2009.
7) Ibid, стр. 7.
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не утак ми це ко ја је ин спи ри са ла не ке од нај ве ћих умо ва 20. ве ка. 
Фи ло со фи по пут Сар тра (Jean-Paul Sar tre) мо жда би и у дру гим 
епо ха ма да ли зна ча јан до при нос раз во ју фи ло соф ске и те о риј ске 
ми сли, ка ко у сво јој зе мљи, та ко и на свет ском пла ну. Ме ђу на род ни 
од но си у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та кре и ра ли су бо гат-
ство иде ја, су че ља ва ње те о риј ске ми сли а прак тич ним ре ше њи ма 
у обла сти прав ног, еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, и ове иде је 
за сно ва не су на нај ви шем ступ њу про ми шља ња односа човекаи
света. Уто пи зам со ци ја ли стич ког про јек та до жи вео је свој по раз 
у прак си 1989. го ди не. Ме ђу тим, од та да су пој мо ви „сло бо да“ и 
„де мо кра ти ја“ мно го пу та упо тре бље ни у по ли тич ким го во ри ма и 
за ци ље ве по ли тич ког мар ке тин га, а да ре ал ни од но си ме ђу гра ђа-
ни ма ни су на ви шем ступ њу де мо кра ти је и са ви ше сло бо де. То се 
по себ но од но си на зе мље у тран зи ци ји. Гло ба ли за ци ја се у прак си 
не по ка зу је као са вр ше на у се би, већ као но ви иде о ло шки про је кат 
са чи ја је вр хов на вред ност тр жи шта, и она се не до во ди у пи та ње. 
При том, крај ња оту ђе ност љу ди, ко ји тре ба да бу ду по тро ша чи, 
што пред ста вља сво ђе ње свих њи хо вих по ли тич ких гра ђан ских 
атри бу та на јед ну ди мен зи ју, иза зи ва све ве ћу сум њу и от пор у гло-
ба ли за ци ји као „крај исто ри је“ (Фу ку ја ма), од но сно као ре ше ње 
свих при вред них и др жав них про бле ма. Про те кла де це ни ја ис пу-
ње на је за о штра ва њем свих про бле ма – си ро ма штва, ра то ва, со ци-
јал них тен зи ја, не за по сле но сти и од су ства пер спек ти ве за мла де 
љу де ши ром све та. Та ко се у прак си гло ба ли за ци ја по ка зу је као 
про цес без ве ли ких иде ја, а без ви зи је раз во ја чо ве чан ства, у ко јој 
је но вац суп страт и за ме на за све дру ге вред но сти и од но се.

Но ви свет ски еко ном ски по ре дак ви ше не дик ти ра јед на гло-
бал на си ла, као што су у про те клој де це ни ји би ле САД, већ се за-
сни ва на убр за ном раз во ју Ин ди је и Ки не. Њи хов еко ном ски раст 
већ је до се гао сна гу ко ја ће извућисветизрецесије. Исто вре ме но 
се отва ра пи та ње на ко ји на чин ће ове зе мље утицати на свет 
сво јим вред но сним си сте ми ма у по ли тич кој сфе ри уну тар дру штва 
и у ме ђу на род ним од но си ма. Про те кла два ве ка Евро па је би ла 
во де ћа те о риј ска и идеј на сна га свет ског раз во ја, сре ди ште свих 
по ли тич ких док три на и по кре тач гра ђан ских, по том и со ци ја ли-
стич ких ре во лу ци ја ко је су ме ња ле не са мо њу, већ и по ли тич ки и 
еко ном ски об лик све та. Еко ном ски раз вој азиј ских дру шта ва са-
да узи ма свет ски при мат, уз исто вре ме ну ве ли ку ди ле му од но са 
пре ма по ли тич ким сло бо да ма и пра ви ма, ко ја је ство ри ла Евро па, 
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а при хва тио ме ђу на род ни по ре дак кроз до ку мен те Ор га ни за ци је 
Ује ди ње них на ци ја. Не по зна ва ње ин ди ви ду а ли зма у евро-аме рич-
ком сми слу, оста вља мно га пи та ња отво ре на. По ли тич ка прак са ре-
гу ли са ња пра ва и сло бо да гра ђа на уну тра шњим и ме ђу на род ним 
пра вом (пак то ви ма, као што је Пакт ста бил но сти Европ ске Уни је, 
Со ци јал на по ве ља Европ ске Уни је је ду бо ко ути ца ла и на ме ђу на-
род ни по ре дак по сле Дру гог свет ског ра та. Успон азиј ских зе ма-
ља отва ра пи та ње вред но сних про ме на у ме ђу на род ном прав ном 
и по ли тич ком по рет ку. У овим оп штим пи та њи ма, са др жа но је и 
јед но прак тич но – неодрживоступрављачкенеодговорностипо-
литичкихелиташиромсвета – од САД, Ази је, до Европ ске Уни је 
и са да шњих и бив ших зе ма ља у тран зи ци ји. Упра вљач ке ели те без 
ве ли ких иде ја и ви зи ја раз во ја, не осе ћа ју ни од го вор ност пре ма 
гра ђа ни ма ко ји су их иза бра ли. О то ме се уну тар Европ ске Уни-
је во ди де ба та већ не ко ли ко го ди на. Но ви не „Еко ном:еаст ма га зи-
на“ Ни ко ла Бо жи да ре вић об ја вио је чла нак „Но ва фа за жу стрих 
рас пра ва“ у бро ју 502/503 ЕМ,8) а ис та као је сле де ће: „Па ра лел-
но са сми ри ва њем ре це си је ка ква ни је до жи вље на од кра ја Дру гог 
свет ског ра та, вла де су се кон цен три са ле на по ку ша је сма њи ва ња 
ве ли ких бу џет ских де фи ци та“. Отво ре но је пи та ње ле гал но сти др-
жав не ин тер вен ци је, а пре све га ње ног оби ма, тра ја ња и над ле жно-
сти. У прак си се по ка за ло да су ве ли ки фи нан сиј ски игра чи пр ви 
фи нан сиј ски кон со ли до ва ни, док је ви ше од два ми ли о на гра ђа на 
САД по ста ло не сол вент но и из гу би ли су сво је ку ће и ста но ве. То 
је за пра во су шти на упра вљач ке од го вор но сти – да ли ели та во ди 
ра чу на о ста ту су и ин те ре си ма свих гра ђа на, или са мо уског кру га 
нај бо га ти јих.

Из бо ри за европ ски пар ла мент и нај ви шег функ ци о не ра Уни је 
по ка за ла су да на пла ну по ли тич ке прак се има још мно го пи та ња 
ко ја тре ба об ја шња ва ти и пра ти ти у ис тра жи вач ком сми слу. Евро-
па се не од ри че ста ре прак се утвр ђи ва ња вољеграђананарефе-
рендуму,и у том сми слу чу ва свој иден ти тет. Про шло је че тр де сет 
го ди на од јед ног по зна тог ре фе рен ду ма: фран цу ски гра ђа ни из гла-
са ли су 1969. го ди не не по ве ре ње јед ном од нај ве ћих др жав ни ка 20. 
ве ка, ге не ра лу Шар лу де Го лу (Ch. De Ga ul le), што је ре зул ти ра ло 
мо мен тал ном остав ком на ме сто пред сед ни ка Пе те ре пу бли ке. И 
у Евро пи и у све ту по сто је и па ра лел но ег зи сти ра ју но ве ин сти-

8) Ни ко ла Бо жи да ре вић, “Но ва фа за жу стрих рас пра ва“, Еко ном:еаст ма га зин, 502-503, 
31.12.2009, стр. 70-72, op. cit, стр. 70.
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ту ци је, ста ри ан та го ни зми и пред ра су де. То отва ра ши ро ко по ље 
про ми шља ња гло ба ли за ци је по ли ти ко ло зи ма, али и мул ти ди сци-
пли нар ним про јек ти ма уз уче шће дру гих дру штве них на у ка. 

Со ци ја ли зам као уто пиј ски про грам усре ћи ва ња чо ве чан ства, 
у ствар ној дру штве ној прак си по ка зао се као на си ље над по је дин-
цем и дру штве ним гру па ма. Гло ба ли за ци ја ни је за сно ва на на иде-
о ло шком про гра му, она та ко ђе ис ка зу је же ље ни иде ал – вр хов на 
вред ност је тр жи ште, ко је се као фак тор уни вер зал не ре гу ла ци је 
не мо же до во ди ти у пи та ње. Овај иде ал пред ста вља гло ба ли зо ва-
ни циљ раз во ја при вре да и дру шта ва на по чет ку 21. ве ка. Основ на 
при мед ба овом про јек ту је ње го во идејно,политичкоипрограмско
осиромашење не са мо у од но су на прет ход них пе де сет го ди на по-
ли ти ко ло шког про ми шља ња и раз во ја на уч не ди сци пли не, већ и у 
од но су на иде је сло бод ног раз во ја дру штва и по је дин ца, уте ме ље-
не у По ве љи не за ви сно сти САД (1779) и чи та вом кор пу су иде ја 
не мач ке кла сич не фи ло со фи је, као ре пре зен тан та ми сли и ин те ре-
са гра ђан ства у Евро пи, али и ши ре – гра ђан ске кла се на свет ском 
пла ну. Да ли се је дан иде о ло шки дик тат у прак си сме њу је дру гим? 
Ако се гло ба ли за ци ја пре тва ра у за тво ре ни мо дел, тај мо дел ће ге-
не ри са ти ра ди кал не от по ре, ко ји су већ ви дљи ви у ан ти гло ба ли-
стич ким ор га ни за ци ја ма. 

Гло бал на фи нан сиј ско-еко ном ска кри за убр за ла је про цес са-
зре ва ња иде је о по нов ном пре и спи ти ва њу уло ге др жа ве у при вре-
ди, ра ди кон со ли да ци је фи нан сиј ског и ре ал ног сек то ра, по кре та-
ња со ци јал не др жа ве, осло ње не на те о риј ске ра до ве Џ. Мај нар да 
Кеј нза (John Maynard Keynes) не мо же да се по но ви у та да шњем 
об ли ку. Основ на прет по став ка ње ног на ста нак и раз во ја је раз ви-
је но ин ду стриј ско дру штво, са ши ро ком осно вом ин ду стриј ских  
гра на и де лат но сти, оп ти мал ном и мак си мал ном за по сле но шћу, са 
ма сов ном за по сле но шћу у сва три основ на сек то ра – по љо при вре-
ди, ин ду стри ји, фи нан си ја ма и услу га ма. Бу ду ћи да је фи нан сиј-
ски ка пи тал и тр жи шта за ме нио и по ти снуо кла сич не ин ду стриј-
ске гра не и де лат но сти, за о штра ва ју ћи све екс тре ме, пр вен стве но 
си ро ма штво у све ту. То има јед ну им пли ка ци ју: де мо кра ти ја ни-
је мо гу ћа у си ро ма шним, ра том ра зо ре ним зе мља ма, ни је мо гу ћа 
пар ти ци па ци ја си ро ма шних гра ђа на у све сло же ни јим по ли тич ким 
про це си ма. Као што бру то дру штве ни про из вод ни је до во љан за 
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по де лу ме ђу гра ђа ни ма, та ко не по сто ји де мо крат ска пар ти ци па ци-
ја оси ро ма ше них гра ђа на.

Све у куп ност про бле ма ко је сам на ве ла пред ста вља иза зов за 
по ли ти ко ло ге-ис тра жи ва че, а по мом су ду, и за бу ду ће ге не ра ци је 
ис тра жи ва ча.

DubravkaStajic
POLITICALSCIENCEINTHEPERIOD

OFGLOBALIZATION:DISCREPENCYBETWEEN
THEORYANDPRACTICEASACHALLENGE

FORSCIENTISTICTHINKING
Sum mary

Inthistextauthoranalyzedaproblemofdevelopmentof
politicology(politology)asascientific-ideologicalfieldof
studyintheperiodofbipolardivisionoftheworldafter
theSecondWorldWar.Thesocialism/capitalismdivision
of theworldhas lead toanumberofpositiveprocesses
regardingdevelopmentofsocialsciences,includingpoliti-
cology:legalizationofthesystem,developmentoftheore-
ticalandempiricalresearch,allotmentofthestatebudget
forresearchinthefieldofpoliticalsciences,positivese-
lectionoftheworkingstaff,developmentofscientificjour-
nalsandorganizationofinternationalscientificmeetings.
Justificationofideological-politicalsuperiorityofthesys-
temshascontributedtodevelopmentofresearchandpu-
blishingactivitythathadnotexistedinpreviousphasesof
developmentofsociety.
Key Words: bipolardivisionof theworld,political sci-
ences,scientificmeetings,empiricalandtheoreticalrese-
arch,scientificinstitutions

ЛИТЕРАТУРА
• Ђор ђе вић, проф. Јо ван, По ли тич ки си стем, При лог на у ци о чо ве ку 

и са мо у пра вља њу, Бе о град, тре ће из да ње, ИРО Press, 1973, стр. 95. 
• Ма џар, Љу бо мир, Еко ном ска по ли ти ка пред иза зо ви ма ску че не, 

упра вљи во сти, Бе о град, Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би-
је, 2009.

• Бо жи да ре вић, Ни ко ла, Но ва фа за жу стрих рас пра ва. Еко ном:еаст ма-
га зин, 502-503, 31.13.2009.

• Га ћи но вић, Ра до слав, Хи по те зе у на уч ном ис тра жи ва њу, По ли тич ка 
ре ви ја, 2/2009, ИПС, Бе о град.



стр:21-38.

- 37 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

• Ма џар Љу бо мир, Еко ном ска по ли ти ка у све тлу ак ту ел не ака дем ске 
кри ти ке, Бе о град, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о-
град, 2010, Фо кус, 1/2010.

• Су бо тић, Дра ган; Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња, По-
ли тич ка ре ви ја, 2/2009, ИПС, Бе о град.

ABSTRACT
Inthearticletheauthoristreatingtheproblemofthepara-
lelldevelopementpoltiicalsciencesaftertheSecondWorl
War,duringtheperiodofthesocalledColdWar.Thedivi-
zionoftheworlonthetwoenemysystemsastwomodels
ofeconomyandpolitics,tookthechanceofdevelopement
ofthepoliticalsciences,insomeparadoxicalway.Politi-
calscienceswerenotneutral,butwereexpectedtoprove
economical,politicalandpracticalsuperiorityofthesys-
temstheywerebelongingon.Newdisciplinesofpolitical
scienceswerefoundedanddevelopedjusttheperiodafter
1945.Manyscientificrevueswerefounded,aslikethenu-
merousconferencesof scientists frommanycounriesof
twoblocks.Thesingificantimportancewaspoliticalwill
andmoneywhichgavethestatesformpolitialresearches
ofthesociety.Theprofession„scientificresearcher“inthe
fieldofpoliticalresearchingbecamethecredibleone,and
thatopportunityusedyoungpeopleofthetalenttochoose
theprofessionaslicetheir’slifeceooseofthejob.
The fall of the socialism as like the system oppened up
manyquestions:istheglobalizationthebestpossiblemo-
deloftheorganizationeconomyandsociety?Thisisnot
theideologicalproject,butthemodellfoundedonthesta-
tement that„themarketsolvesall theproblemsandany
problem of the economy, state, nand people“.However,
inthepracticesurvivessomeoftheworstproblemsfrom
thepreviousperiod:poverty, jobelesness, thenumberof
youngpeoplewithoutjobwasgrowingupduringthelast
decade,and through thewholeworld.Theperiodof the
industiallydevelopingcountrieswithmassiveemployance
stayedbackofus.Governmentscan’tsolve theproblem,
buttheinternationalorganizationshavenotneitherpos-
sibility, nor capacity tobe included in thisprocess.The
hardproblemisinressponsibilityofgoverningstaffsofthe
states. This problemwas openned by two authors here:
NikolaBožidarević,theknownjournalist,andprofessor
ofeconomyLjubomirMadžar.So,thefieldforinvestiga-
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tionsofyongnewresearcersisfruitfullyrich,andwidely
oppened.
Key words: dublle divizion of the world, globalization
of thepoliticalscience,metodologyandtheory,scientifc
revues, scientific conferences, reseraching institutes and
universities,researchingstaff,importantproffession,mo-
neyasthesubstituteofallvalues,IndiaandChina.
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