
УДК: 316.422 ; 316.32 
Примљено: 22. септембра 2010. године 

Прихваћено: 20. октобра 2010. године 
Оригинални научни рад

ПРОФ. ДР ДАНИЛО Ж. МАРКОВИћ 
Редовни члан Српске aкадемије образовања  
Инострани члан Русијске академије образовања 

АКТУЕЛНА МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА ПРОУЧАВАЊА 
СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИх ОДНОСА ГЛОбАЛНОГ ДРУШТВА 

Идентификација и критичко промишљање друштвено-политичких аспеката савременог 
друштва у условима глобализације мораjу поћи од карактеристика (суштине) глобализације као 
процеса уједињавања човечанства. Глобализација представља процес повезивања, економског, по-
литичког и културног, свих посебних људских заједница (конкретних друштава) у једну целину, у 
„светско“ – „глобално“ друштво (мегадруштво) на целој планети са пуно противуречности. Она 
доводи не само до ширења економске моћи преко транснационалних и мултинационалних еко-
номских корпорација, већ и до наметања облика живота, социјалне организације и категоријалног 
система вредности земаља протагониста глобализације другима, угрожавајући и уништавајући 
традиционалне културе појединих народа и држава, као показатеље њихове стваралачке способ-
ности и специфичне облике њиховог настанка, посебности и постојаности. 

Ове и друге промене, и многобројне и разноврсне последице које их прате, указују на пот-
ребу изграђивања новог социолошког приступа у њиховом научном сазнавању, уз пуно респек-
товање не само друштвених већ и природних закона у сагледавању и процењивању остваривања 
друштвеног живота. Поставља се питање да ли савремени ступањ развоја наука, пре свега друшт-
вених и посебно социологије (која се у најопштијем смислу предметно одређује као најопштија 
наука о друштву и његовом тоталитету) такво нешто допушта. У ствари, поставља се питање да 
ли теоријско-сазнајни апарат социологије омогућава проучавање сложене структуре и категорије 
савременог друштва и њихову динамику промена које нису праћене развојем одговарајућег појмов-
но-терминолошког апарата.

кључне речи: глобализација, светска цивилизација, посебне (уникалне) цивилизације, плане-
тарни етички хуманизам, теоријско-сазнајни апарат, социологија

1. Идентификација и критичко промишљање друштвено-политичких аспека-
та савременог друштва у условима глобализације морају поћи од карактеристика 
(суштине) глобализације као процеса уједињавања човечанства, по којима се она 
разликује од сличних покушаја који су јој претходили и који су углавном били без-
успешни. Глобализација представља процес повезивања, економског, политичког и 
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културног, свих посебних људских заједница (конкретних друштава) у једну целину, у 
„светско“ – „глобално“ друштво (мегадруштво) на целој планети са пуно противуреч-
ности�. То је процес који је настао не као тежња за стварањем таквог друштва, већ као 
тежња развијених западних капиталистичких држава за ширењем економске моћи, 
освајањем нових територија (извора сировина и тржишта) без, по правилу, употре-
бе рата, употребом новца�. Она је смислени начин да новац доноси профит мирним 
путем. Наиме, развојем производних снага омогућена је не само висока продуктив-
ност, већ и „сажимање“ простора и времена, тако да кретање новац–новац–профит 
омогућава формирање општечовечанске финансијско-информационе технологије. 
Капитализам добија облик неолибералног глобалног капитализма заснивајући се на 
приватизацији, дерегуалцији и слободном тржишту, са синтагмом: рационализација, 
дерегулација и профитијација. Тројство „тржиште–конкуренција–новац“ овладава 
пословима планете, намећући своје уједначавајуће услове у друштву, упркос разли-
читости идентитета (националних, државних, културних) вредности�. 

У оваквим условима у савременом, глобалном, друштву долази до сусретања 
и сукоба различитих цивилизација, урушавања националних економија и држава и 
тежње за унификацијом култура и начина живота. У ствари, глобализација доводи не 
само до ширења економске моћи преко транснационалних и мултинационалних еко-
номских корпорација, већ и до наметања облика живота, социјалне организације и 
категоријалног система вредности земаља протагониста глобализације другима уг-
рожавајући и уништавајући традиционалне културе појединих народа и држава, као 
показатеље њихове стваралачке способности и специфичне облике њиховог настанка, 
посебности и постојаности�. Све ове промене, и многобројне и разноврсне после-
дице које их прате указују на потребу изграђивања новог социолошког приступа у 
њиховом научном сазнавању, уз пуно респектовање не само друштвених већ и при-
родних закона у сагледавању и процењивању остваривања друштвеног живота5. 

У контексту оваквог приступа друштвене, посебно социолошке науке, треба да ис-
траже и критички промисле следеће области глобалне стварности савременог друштва: 
макроцелине у архитектури његове структуре: светску заједницу, социјално-економски 
систем који настаје процесом глобализације и међународну заједницу која настаје дого-
вором држава, њихов динамичан однос и утицај на токове и будућност људске цивили-
зације и друштвени положај човека; државу као социјалну организацију са становишта 
организације друштвеног живота, остваривања система вредности и посебно слободе, 
права и безбедности човека; разноврсност облика сарадње, конфликата и сукоба у „свет-
ском“ друштву и могућност ратних сукоба са становишта безбедности не само појединих 
народа, региона и држава, већ и са становишта опстанка људске цивилизације, будући 
да је извесно да би такав сукоб имао планетарне и космичке последице; достојанство 

�	Ковалев, А. М, Человеческое общество, (Москва, УРСС: 2008)
�	Зиновјев, А, Запад – феномен западњаштва, (Бегорад: „Наш дом“, 2002)
�	Марковић Ж.Д, Глобалистика и криза глобалне економије, (Београд: Графопроф, 2010) 
�	Мазур, И. И., Чумаков, А. Н, Глобалистика-енциклопедия, (Москва: ЦНПП «Диалог», ОАО 

Издательство „Радуга“, 2003) 
5	Марковић, Ж. Д, Социологија и глобализација, (Београд: Центар за усавршавање кадрова 

у образовању, 1999) 
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човека и његовог рада, с обзиром на глобални карактер економског живота, чији су носи-
оци мултинационалне корпорације, и глобални карактер тржишта рада, са становишта 
очувања достојанства рада као претпоставке очувања достојанства човека�. 

2. Полазећи од противуречности савременог глобализирајућег друштва и кри-
тичког промишљања области његове реалности које смо означили као приоритетне 
у његовом социолошком проучавању, социолошко проучавање савременог друштва 
треба да доприноси и оптимистичком сагледавању људске цивилизације у смислу да 
ће оно у будућности бити засновано на принципима праведности који би искључили 
доминацију појединих група и појединаца над осталима, да ће поступци регулисања 
значајнијих процеса бити распоређени на принципима једнакости и равноправнос-
ти уз очување културних идентитеа, нација и држава федерално повезаних. У овак-
вом промишљању проблема савременог глобализирајућег друштва текуће савреме-
ности7 поставља се неколико питања. Прво, и по много чему најзначајније питање 
– да ли се глобализацијом можда не остварују услови за настанак једне нове светске 
планетарне цивилизације и која би била њена суштинска обележја�. Ако се прихвати 
ова могућност онда се указује на потребу дистанцирања идеје о тој очекиваној новој 
цивилизацији од идеје о универзалној цивилизацији која је постојала у деветнаестом 
и почетком двадесетог века. Идеја у XIX веку требало је да оправда идеју о „тере-
ту“ белог човека и проширивање западне политичке и економске доминације над 
незападним друштвима. На крају XX века идеја универзалне цивилизације требало 
је да оправда западну културну доминацију над осталим друштвима и потребу тих 
друштава да подржавају западну праксу и институције. Међутим, ова идеја наишла је 
и наилази не само на малу подршку, већ и на отворено супротстављање незападних 
западној цивилизацији. Оно што западњаци сматрају и објављују као глобалну интег-
рацију, незападњаци доживљавају као безочни западни империјализам.9	

Незападне цивилизације настоје да очувају свој идентитет и кад усвајају поједине 
тековине западне цивилизације. Незападне цивилизације постоје један или више миле-
нијума и имају искуства у позајмљивању искустава од других цивилизација на начине 
који су повећавали шансе за њихов сопствени опстанак. Зато њихова модернизација 
не значи нужно и њихово позападњачавање. Модернизацијом та друштва не напуштају 
своје сопствене културе и не усвајају масовно вредности и институције западне циви-
лизације. Било би, као што Бродел примећује, скоро „детињасто“ мислити да ће модер-
низација или „тријумф цивилизације у једнини“ довести до краја мноштва историјских 
култура вековима отеловљених у великим светским цивилизацијама. У ствари глобали-
зација доводи до уједињавања човечанства, до стварања глобалног друштва као фор-
ме постојања човечанства�0 или, како се чешће говори, до стварања светског друштва. 

�	Елянеев, В. я, Социальная экономика труда, (Санкт-Петербург: Питер, 2007)
7	Бауман, З, Текищая современость, (Москва, Санкт-Петербург, 2008).
�	Мајор, Ф, Сећање на будућност (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996); 

Аврамов, С. Алтернативни модели светске заједнице (Београд: Академија за дипломатију и без-
бедност, 2009); Атали, Ж, кратка историја будућности (Београд: Архипелаг, 2010) 

9	хатингтон, С, Сукоб цивилизација, (Подгорица: ЦИД, Бања Лука: „Романов“, 2000).
�0	М. А. Чешков, „К. интегральноме виденшо глобалихзациу“, у књизи Постиндустриальный 

мир и Россия Эдиториал у РСС ( Москва, 2001), 118.
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Друштва која се удружују у светско друштво задржавају свој културни идентитет, тј. 
припадност посебним цивилизацијама, и на основу припадности појединим цивилизација-
ма групишу се у одређене целине, које имају заједничка економска и политичка обележја. У 
ствари, промене у економском развоју, тј. у дисперзији економске развијености и моћи 
међу земљама, указују да посустаје доминација земаља западне цивилизације, а настаје 
експанзија земаља незападне цивилизације, посебно азијских земаља. Као зрела циви-
лизација, Запад више не поседује ни економски ни демографски динамизам потребан да 
своју вољу наметне другим друштвима и било који напор да то учини такође је супротан 
западним вредностима самоодређивања и демократије. У ствари, у савременом свету 
постоји више цивилизација које неким својим односима, ако не омогућавају, оно сигур-
но одлажу уобличавање светске цивилизације. 

3. У савременом свету долази до груписања држава по припадности истој циви-
лизацији. Народи и земље са сличним културама се удружују. Народи и земље са раз-
личитим културама се раздвајају. Тако у глобализацијом уједињеном човечанству на-
стаје, на различитим цивилизацијским основама, више економских и политичких цен-
тара између којих могу постојати и антагонистички односи. Стварање јединственог 
економског, политичког и културног пространства на Земљи, не значи, у постојећим 
цивилизацијским условима, и стварање униполарног света. Свет је мултиполаран са 
више економских и културних (а то ће рећи цивилизацијских) центара. Та вишепо-
ларност и плурализам цивилизација противуречи неким настојањима да се поли-
тичка глобализација изрази у стварању новог светског поретка са једним центром и 
економске и политичке моћи који има претензије да изврши и културну унификацију, 
тј. стварање једнообразне културе око категоријалног система вредности земље сто-
жера тог монополарног окупљања. Оваква пројекција, и поготову ако је програмска 
политичка концепција о политичком организовању савременог „светског друштва“, 
супротна је законитостима друштвеног развоја, по којима уједињавање човечанства 
и стварање мегадруштва не противречи постојању више уникалних цивилизација које 
са својим специфичним обележјима, прожимајући се, партиципирају у планетарној 
цивилизацији. Јер, очување уједињеног и у исто време разједињеног човечанства, уз 
постојање више цивилизацијских центара, тражи нову равнотежу снага и утицаја из-
међу ових центара која би се заснивала на отвореном дијалогу и међусобном уважа-
вању. Тиме би се избегли сукоби између појединих центара вишеполарног света, који 
у условима глобализације и модерне ратне технологије могу запретити и уништењем 
мегадруштва, тј. човечанства.�� Опасност избијања сукоба између појединих центара 
моћи постоји зато што се посебности појединих друштава која припадају појединим 
центрима моћи, изражавају не само у специфичностима њихових култура. На овој 
основи око појединих цивилизацијских центара постоје и центри не само економс-
ке већ и војне моћи. Зато нови светски поредак не треба да провоцира сукоб ових 
центара моћи. евентуални сукоб између ових центара моћи, у условима глобализације 
и савремене ратне технике, имао би фаталне последице не само за огроман број ста-
новника, већ и за саме услове живота на земљи. Управо зато, у „светском друштву“ 
у овој планетарној, вишеполарној цивилизацији, потребно је успостављање новог 

��	Генадиј Зјуганов, Руска је политика, (Београд, „Култура“, 1999), 73. 
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односа не само између науке и политике, већ и политике и етике, који би омогућио 
оформљење и афирмацију новог планетарног етичког хуманизма, примереног пла-
нетарној цивилизацији која настаје. 

Нови планетарни етички хуманизам треба да допринесе ако не потпуном елими-
нисању, оно макар смањењу и стављању под контролу негативних последица глоба-
лизације, које се могу испољити како унутар појединих центара вишеполарног света, 
тако и између тих центара. Да би допринео остваривању овог циља, нови планетарни 
етички хуманизам, мора имати за циљ афирмацију и заштиту човека као слободног и 
стваралачког бића и уважавање разлика између различитих цивилизацијских центара. 
Уважавање тих разлика треба да се изрази и у залагању да се спорна питања која 
настају из тих разлика решавају на начин којим се не угрожава посебност појединих 
цивилизација, игнорисањем или поништавањем њихових култура и поништавањем 
облика њиховог политичког организовања и суверенитета држава који им припа-
дају. Полазећи од схватања да су моралне тежње дубоко укорењене у људској при-
роди и основна начела моралног понашања заједничка свим цивилизацијама и да су 
се развијала током историје, тежило се и тежи се формулисању основних принципа 
етичког хуманизма��. 

4. У контексту оваквог (критичког) промишљања глобализације, плурализма 
цивилизација у савременом друштву и њиховог односа и стварања глобалног мега-
друштва, треба размотрити и питање појмовног одређења светске цивилизације. У 
најопштијем смислу она обухвата сва достигнућа човечанства, позитиван и постепен 
његов развој и нормативно поимање одређеног социјалног поретка. Међутим, ако 
се, и кад се приступи њеном потпунијем појмовном одређивању, на основу анали-
зе њених постојећих дефиниција, онда се долази до сазнања да њено појмовно од-
ређење варира у непосредној корелацији са вишезначним и вишестепеним појмом 
цивилизације. Основни ставови у њеној интерпретацији односе се на питање да ли 
се она схвата као реалност или као идеално нормативна конструкција. Истовремено, 
постоје и схватања која негирају постојање светске цивилизације. Проблеми пои-
мања појмовног одређивања светске цивилизације уско су повезани са савременим 
глобалним процесима у свим областима човекове делатности. У дискусијама о њеној 
суштини значајно место заузимају основни токови тих процеса. Крајње тачке широ-
ког спектра схватања о суштини процеса глобализације јављају се, с једне стране, 
оптимистичким схватањима њене суштине као повезивање цивилизацијских разли-
ка, својеврсног монопола с европско-атлантским цивилизацијама, наметање једне 
цивилизације другима, а с друге стране, глобализација се посматра као процес са 
негативним друштвеним учинком који води ка архаизацији незападних друштава. 

Светска цивилизација има адекватан однос према уникалним (посебним) ци-
вилизацијама. Прво, то могу бити у суштини етносоцијални организми. Друго, пој-
мом цивилизације могу бити обухваћене социо-културе ширег значења. Треће, ци-
вилизација може означавати историјски однос социокултурних појава у корелацији 

��	Марковић, Ж. Д. „Глобализация и планетарньй гуманизм (Социологический аспект)“ у 
збор. трудов Росечйское общество и социология ь XIX веке: социальные вызови и алтернативы, 
Т.2. (Сверуской социологический конгрес, 2003.) 
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са формацијским приступом. Најзад, цивилизација може означавати сва социјална 
и културна достигнућа човечанства, и онда је реч о светској цивилизацији. Овако 
схваћена светска цивилизација упија у себе, тј. обухвата друштвене материјалне и 
духовне творевине целог човечанства независно од конкретних регионалних, ет-
ничких, културних и политичких особености. Светска цивилизација упила је у себе 
резултате делатности многих покољења људи, епоха, континената и знања која су 
издржала проверу времена и која су фиксирана у колективном памћењу човечанс-
тва и колективним схватањима друштва. Светска цивилизација претпоставља пос-
тојање општечовечанских вредности. То су вредности које су постојане и исказују 
се као норме и принципи живота који изражавају неопходне интересе друштва оп-
штезначајних за све људе на Земљи. Али то су и објекти природе, материјалне и ду-
ховне творевине људске делатности чија се вредност признаје у целом свету. Ове 
општечовечанске вредности прво су формулисане у Библији, а касније бивају од-
ређене моралним нормама. Волтер је формулисао норму за односе међу људима: 
„Обраћајте се људима како би желели да се они обраћају вама.“ Џон Лок се залагао за 
свеопшту неприкосновеност неотуђивих права, као што су право на живот, слободу 
и власништво. Касније су ове норме садржане у Декларацији о независности САД, 
у Декларацији Француске револуције а средином прошлог века (1948) Генерална 
скупштина Уједињених нација усвојила је Општу декларацију о људским правима и 
слободама. У даљем развоју друштва као општечовечанске вредности означени су 
неки необновљиви природни ресурси, чиста атмосфера, шуме Сибира и Амазона, 
језеро Бајкал, Велики кинески зид, египатске пирамиде.�� Нарастањем глобалних 
еколошких проблема и опасности да се трајно наруши еколошка равнотежа и угро-
зи биолошки оквир живота на нашој планети приступило се утврђивању принципа 
чије поштовање би допринело остваривању еколошке безбедности. У том настојању 
формулисано је девет основних принципа који се могу прихватити и као основни 
принципи хуманизма планетарне цивилизације. Ти принципи су: достојанство и ау-
тономија индивидуе као централна вредност; хуманистичка одбрана личног само-
уверења не значи толеранцију баш сваке врсте људског понашања; хуманистичка 
одбрана етике и изврсности; признавање одговорности и дужности према другима; 
веровање у врлине саосећања и пажње као основе за етичко понашање; морално 
образовање за децу и младе; употребљавање разума при обликовању етичких су-
дова; припремљеност за мењање етичких принципа и вредности у контексту текуће 
стварности и очекивања будућих промена и спремност за поштовање етичких при-
нципа. Ови принципи етичког хуманизма могу и треба да буду основа за развијање но-
вог планетарног хуманизма на којима се развија планетарна цивилизација не укидајући 
плурализам цивилизација. 

5. Нови планетарни хуманизам треба да обезбеди не само остваривање људс-
ких права и људског достојанства, већ да допринесе развоју осећања одговорности, 
код свих припадника људског рода, према човечанству. У овом смислу формулисани 
су и основни принципи планетарног хуманизма. Ти принципи су: поштовање досто-

��		Чумаков, А. Н, „Цености опште человеческие“, у Глобалистика-энцикопедия (цит. из-
дање, 2003.); Курц, П. и др, Хуманистички манифест 2000, (Београд, „Филип Вишњић“, 2000). 
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јанства и вредност свих особа у светској заједници; понашање које олакшава људску 
патњу и доприноси општој суми људске среће; избегавање преувеличавања мулти-
културног парохијализма које може да изазове поделе и разарања; сва људска бића 
треба подједнако поштовати и о њима бринути; обавеза сваке генерације је да, ко-
лико је то могуће, побољша наслеђено планетарно окружење уз вођење рачуна да 
се не учини ништа што би угрозило опстанак будућих генерација. Разрада, усвајање 
и остваривање принципа планетарног хуманизма, на принципима етичког хуманизма, 
треба да омогући остваривање планетарне цивилизације као хармоничне цивилизације, 
у којој се супротности решавају усаглашавањем на начин који не доводи у питање опс-
танак уникалних цивилизација, а пре свега њихових култура, као њихов самоодређујући 
чинилац, и остваривање слободе, права и достојанства појединаца. 

Планетарну цивилизацију и планетарни хуманизам треба схватити више као за-
дате, а не као дате. Но настанак и развој, њихово остваривање претпоставља и њима 
примерену друштвену активност. У овом смислу се указује на потребу да глобализа-
ција допринесе остваривању новог социјалног пакта „партнерства државе, бизниса 
и цивилног становништва“ и њихово заједничко улагање у развој људских потен-
цијала. На овој линији је и указивање на потребу за „смелије“ регулисање светских 
економских токова, подвргавање финансијског капитала и корпорација већој одго-
ворности, контроле над Светском банком и ММФ-ом. Посебан значај има указивање 
на потребу стварања „нових институција глобалног управљања: економског савета 
безбедности; светске организације за заштиту природе, глобалне централне банке за 
кредите у ситуацијама кризе; постепено али упорно успостављање глобалне демок-
ратије, стварање новог реда „удруженог“ суверенитета, који омогућује равномерније 
учешће држава у одлучивању на регионалном и глобалном нивоу.“

У овом смислу научна истраживања треба да допринесу и критичком про-
мишљању концепције „новог светског поретка“ по којој глобализовани свет треба да 
буде уређен као монополарни. Остваривање те концепције довело би у питање опс-
танак уникалних цивилизација, њихових култура, и сувереност појединих национал-
них држава. Те државе нису само заједнице у којима се врши власт, већ и заједнице 
у којима грађани задовољавају многе своје потребе, па и потребу за заштитом свог 
културног идентитета. Међутим, ако би глобализовани свет био уређен монополар-
но, то би довело до превласти једне цивилизације (чак једне државе, или група држа-
ва) и то би „лишило људски род једног од неопходних услова успеха и усавршавања 
елемената разноврсности“.�� Превласт једне цивилизације и једне културе, оствари-
вањем монополарног света, имало би за последицу, између осталог, и остваривање 
недемократских односа у међународној заједници и у оквиру појединих држава. 
Зато односи у том мегадруштву треба да се заснивају на међусобном уважавању по-
себности појединих друштава, њихових култура и посебних интереса. 

Савремена планетарна криза, која није само економска (као криза глобалног 
неолибералног капитализма) већ и цивилизацијска јер индустријска цивилизација не 
може да одговори изазовима, тј. не може да уравнотежи изазове и одговоре пошто су 
изазови тако велики да превазилазе способност одговора (А. Тојнби). Та немогућност 

��	Данилевский, Н. я, Россия и европа, Москва, 2000.
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настаје као последица производње засноване на тројству: профит, моћ, престиж, на ве-
штачком подстицању потреба, вештачком хабању и убрзаном замењивању производа, 
што изазива промене у свим сферама друштвеног живота и категоријалном систему 
вредности. Уз ову (научно засновану) констатацију иде и питање каква треба да буде 
после индустријске – постиндустријска (информацијска) цивилизација, како би у њој 
дошло до усаглашавања изазова и одговора. Одговор на ово питање треба потражити 
полазећи од научно заснованог схватања да је историја људског друштва процес чија 
је јединственост дата у једној физичкој (и једној биолошкој) тачки која је омогућила 
настанак људског рода и људске цивилизације�5 у више уникалних цивилизација.�� За-
то људима не би смело бити свеједно „да ли ће се будући живи свет даље развијати са 
оплемењеним човеком или са човеком који ће у негативном смислу имати измењене 
негативне генетске програме и довести до изумирања људске врсте“.�7

У промишљању основних карактеристика настајуће информацијске цивилизације 
треба поћи од тога да у њој треба да се успостави усаглашавање између изазова и одго-
вора, да би та цивилизација опстала и развијала се. То је њена општа карактеристика, 
али је потребно „препознати“ и објаснити поступке за то усаглашавање, тј. „препозна-
ти“, научно осмислити покретачке снаге економског развоја, уместо конкуренције и тр-
жишта које су то биле у индустријској цивилизацији. Наиме, треба осмислити економ-
ски рационалне и продуктивне инструменте који ће омогућити усаглашене изазове и 
одговоре те цивилизације који неће бити супротни њеном хуманистичком карактеру. 

6. Основни токови промена, институција и категорија у глобализованом друштву 
захтевају њихово емпиријско истраживање и теоријско промишљање. Поставља се пи-
тање да ли савремени ступањ развоја наука, пре свега друштвених, и посебно социоло-
гије (која се у најопштијем смислу предметно одређује као најопштија наука о друштву и 
његовом тоталитету) то допушта. У ствари, питање је да ли теоријско-сазнајни апарат со-
циологије омогућава проучавање сложене структуре и категорије савременог друштва 
и њихову динамику промена које нису праћене развојем одговарајућег појмовно-тер-
минолошког апарата. Наиме, како указује Сорокин, од Огиста Конта у социологији су 
настајале многе теорије које су имале свој процват, а потом оспораване и нестајале.�� На 
њихов карактер, на карактер теоријско-методолошког инструментарија социологије 
утицао је развој друштва и интелектуална традиција друштва у коме је настајао. Исто 
тако, нови теоријски приступи заснивали су се на ставовима претходних социјалних 
модалитета: неомарксизам, ренесанса веберизма, неофројдизам. У ствари, по једном 
схватању, традиционалне социолошке теорије се деле по два критеријума: историјс-
ко-културном и национално-регионалном. У таквом контексту разликују се класичне 
социолошке теорије,�9 модернистичка социолошка теорија�0 и постмодернистичка 

�5	Вајс, А, Развитак цивилизације, Београд: „Научна књига“, 1965.
��	Ерасов, Б. С, Сравнительное изучение цивилизаций – хретоматия , Москва, 2001.
�7	Пантић, К. Н, „Природа и човек“, у: зборник радова «Човек и природа», Београд, САНУ, 1984.
��	Сорокин, П.А, „Социальная и культурная динамика: Иследование изменениий в боль-

ших системах искустава истыны этики, права и общественных отношений“, СПб: 3хГИ, 2000., 
471.

�9	Ritzer G, Modern Sociological theory, McGrow – Hill Higher Education, 2000..
�0	Ritzer G, Modern Sociological theory, McGrow – Hill Higher Education, 2000..
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социјална теорија која укључује социолошке карактеристике својих претходница и 
„антисоциологију“.��

У разматрању проблематике социолошких теорија треба имати у виду да не може 
постојати „универзална“ социолошка теорија зато што неколико теоријско-методо-
лошких ставова нису довољни да интерпретирају убрзано усложњавање динамике 
друштвеног развоја, а друштво се брзо мења. Али је могуће навести параметре теорија 
у контексту којих се могу валидно интерпретирати тенденције саморазвитка друштва. 
По том критерију способности теорија да изразе динамику сложености друштва разли-
кују се пет поколења социолошких теорија. По тој класификацији посмодерна теорија 
представља пето покољење социолошких теорија и у својој свеукупности образује не-
линеарну метапарадигму постмодернизма.�� Она је изградила нове постмодернистич-
ке термине за означавање промена у брзо мењајућем друштву. 

Тежња постмодернизма да својим предметом промишљања учини друштво у 
његовој структури и динамици, посебно установљавањем постмодернистичке со-
циолошке терминологије, указује на тежњу да парадигма постмодернизма доведе 
у питање саму предметну одређеност социологије, која се развијала и опстала као 
наука на класичној терминологији. Тако постоји опасност да парадигма настала из 
тежње да сазнајни апарат социологије (термине) осавремени, чинећи их адекват-
нијим динамици промена у друштву, доведе у питање постојање саме науке у чијим 
је оквирима настала, тј. социологије. Зато упоредо са настојањима да се изгради 
нови развојни појмовни категоријални систем социологије адекватан сазнањима о 
оствареним променама у друштву, треба критички промишљати и постмодерну со-
циолошку парадигму. 
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CURRENT METHODOLOGICAL QUESTIONS OF STUDYING 	
SOCIAL-POLITICAL RELATIONS OF GLOBAL SOCIETY

Summary 

Identification and critical study of social-political aspects of contemporary society within condi-
tions of globalization must start from the characteristics (essence) of globalization as a process of hu-
mankind consolidation. Globalization represents a process of economic, political and cultural connect-
ing of all separate mankind societies (specific societies) into the one whole, into a „World“ – „Global“ 
society (mega-society) on the Planet with many contradictions. It is a meaningful way for money to 
bring profit in a peaceful manner. It leads not only to expanding of economic power through transna-
tional and multinational economic corporations, but also to imposing way of life, social organization 
and categorized value system of countries – protagonists of globalization to others, as indicators of 
their creative capabilities and specific forms of their appearance, specialty and durability.

These and other changes, as well as multiple and versatile consequences that accompany them, 
indicate the necessity of constructing a new social approach in their scientific cognition, with full respect 
of not only social but also natural laws on cognition and estimation of accomplishing social life. The 
social and especially sociological sciences should investigate and excogitate the next areas of global 
reality of contemporary society in this context. Macrostructures in the architecture of its construction: 
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world community, socio-economic system that appears with globalization process and international 
community that appears by agreement between the states, their dynamic relationship and influence on 
flows and future of mankind civilization and social position of human. Diversity of the forms of coop-
eration, conflicts and collisions in the “world” society and possibility of war conflicts regarding safety 
of not only specific people, regions and states, but also regarding the survival of human civilization, 
since it is obvious that such a conflict would have planetary and cosmic consequences. Dignity of man	
and his work, regarding the global character of economic life, whose bearers are multinational corpora-
tions, and global character of job market, regarding preservation of dignity of work as presumption of 
preservation of dignity of man. However, the question is if the contemporary level of science develop-
ment allows this, first of all social sciences and especially sociology (which is generally determined as 
the most general science on society and its totality). In fact, the question is if the theoretical-cognitive 
apparatus of sociology allows studying of the complex structure and category of contemporary society 
and their dynamics of changes that are not accompanied by development of suitable idea-terminologi-
cal apparatus. As Sorokin points out, many theories have appeared in sociology since Auguste Comte 
that had their boom, and then they were contested and finally disappeared. Considering the problems 
of sociological theories, it should be born in mind that a “universal” sociological theory cannot exist 
because few theoretical-methodological attitudes are not enough to interpret accelerated complexity of 
social development dynamics, and the society is changing very fast. However, it is possible to specify 
the theory parameters in the context for valid interpretation of development tendencies of self-develop-
ment of society. Tendency of postmodernism to make the society in its construction and dynamics by 
its subject of study, especially by establishing postmodern sociological terminology, indicates tendency 
that postmodernism paradigm questions the referred determinacy of sociology itself, which has been 
developed and survived as science on classical terminology. A danger exists that paradigm arisen from 
tendency to modernize cognitional apparatus of sociology (the terms) questions existence of the sci-
ence itself within which it has originated, i.e. sociology. Therefore, postmodern sociological paradigm 
should be also studied critically, together with tendencies to build a new developing terminal categori-
cal system of sociology, adequate to cognition on achieved changes in society.

Key words: globalization, world civilization, special (unique) civilizations, planetary ethical hu-
manism, theoretical-cognitive apparatus, sociology, postmodernism.


