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ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПАРАДИГМЕ  
Парадигме у међународним односима из угла 

„Структуре научних револуција“ Т. Куна 

Цен трал но пи та ње ко је се у ра ду То ма са Ку на „Структура
научнихреволуција“ раз ма тра ти че се раз у ме ва ња на уч ног са зна-
ња. Од го вор ко ји је Кун по ну дио иза звао је број не ко тра вер зе и ре а-
го ва ња иако је свој став бра нио до ка зи ма из ве де ним из исто риј ског 
раз во ја, пре све га фи зи ке, а за тим и дру гих при род них на у ка. Са-
мим тим, пр ва ствар са ко јом ће се ис тра жи вач дру штве них на у ка 
су о чи ти чи та ју ћи Ку но во де ло је сте по ку шај из во ђе ња па ра ле ле и 
при ме ра ко ји би се мо гли при ме ни ти и на на уч ни раз вој дру шве них 
на у ка. Пр ви ко рак на том пу ту је сте раз у ме ва ње ње го вих кључ них 
пој мо ва по пут „па ра диг ме“, „нор мал не на у ке“ и „на уч не ре во лу-
ци је“. Циљ на шег из во ђе ња па ра ле ли, при ме ра и раз у ме ва ња ових 
кључ них пој мо ва је сте са гле да ва ње уло ге па ра диг ми у ме ђу на род-
ним од но си ма, као и ста ња у ко ме се ова ди сци пли на по ли тич ке 
на у ке на ла зи.

По јам па ра диг ме је код Ку на са свим магловитo од ре ђен. Сам 
Кун у Постскрип ту Структуре на во ди ре чи јед ног чи та ла ца ко ји је 
при пре мио де ли мич ни ана ли тич ки ин декс и за кљу чио да је тер мин 
„па ра диг ма“, у овом Ку но вом де лу, ко ри шћен на нај ма ње 22 раз-
ли чи та на чи на. Кун при хва та да по сто је бар два на чи на на ко ја се 
по јам па ра диг ме ко ри сти у ра ду. Пр ви се од но си на па ра диг ме као 
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структ урe уве ре ња, вред но сти и тех нич ких про це ду ра, ко ја су за-
јед нич ке чла но ви ма од ре ђе не на уч не за јед ни це док дру ги озна ча ва 
„ди сци пли нар ну ма три ца“ чи ји су па ра диг ме део. Еле мен ти ко ји 
чи не ди сци пли нар ну ма три цу су: сим бо лич ка уоп шта ва ња (фор-
мал ни де ло ви ди сци плин ске ма три це ко ји има ју за ко но дав ну и де-
фи ни циј ску моћ и ли че на за ко не при ро де по пут: „Ак ци ја је јед на-
ка ре ак ци ји“); мо де ли (де ло ви ди сци плин ске ма три це ко ји по ма жу 
да се од ре ди шта ће би ти при хва ће но као об ја шње ње и ре ше ње за-
го нет ке); вред но сти (ко је до при но се осе ћа њу за јед ни це да при па да 
ис тој оп штој на уч ној за јед ни ци) и; узор ни при ме ри (уни вер зал но 
при хва ће на на уч на до стиг ну ћа - за ко је нам се чи ни да су у ства ри 
нај при бли жни ји оно ме што Кун на зи ва па ра диг мом). Узор ни при-
ме ри пред ста вља ју она кон крет на ре ше ња про бле ма са ко ји ма се 
сту ден ти сре ћу и по мо ћу ко јих од ре ђу ју ко ји су про бле ми слич ни и 
на ко је се на чи не мо гу ре ши ти. Ме ђу тим, чак и у овом слу ча ју Кун 
пра ви за бу ну ка да ка же:„Затуврсту(че твр ту вр сту еле ме на та у 
ди сци плин ској ма три ци, прим. ауто ра)термин„парадигма“био
бикакофилолошкитакоиаутобиографскисасвимодговарајући;
тојеонајсаставнидеозаједничкихвезивањаједнегрупекојимеје
првинавеодаизаберемтуреч.Међутим,какојетајтерминпочео
даводисвојсопствениживотјаћугаовдезаменититермином
„узорнипримери““.Ка сни је, он па ра диг ме на зи ва и за јед нич ким 
при ме ри ма, цен трал ним еле мен том ко ји је нај ма ње схва ћен аспект 
„Структуренаучнихреволуција“ (Кун, 1974:254).

Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да су па ра диг ме ве за-
не за спе ци фич не на уч не за јед ни це ко је по сто је на број ним ни во и-
ма и да се од но се на на чи не на ко је та за јед ни ца од ре ђу је до зво ље-
не про бле ме (за го нет ке) и ре ше ња (те о риј ска и прак тич на) за њих. 
Оне су, при том, са др жа не у уџ бе ни ци ма, у те о ри ја ма и пра ви ли ма 
ко је сту дент мо ра да зна да би мо гао да ре ша ва за го нет ке „нор мал-
не на у ке“. Ва жност па ра диг ме се, у том сми слу, ис цр пљу је ти ме 
што мо же до кра ја да во ди спе ци ја ли за ци ји од ре ђе не на уч не за јед-
ни це и да об ја сни не ке за го нет ке ко је из ње про из и ла зе. На јед ном 
ме сту Кун на во ди: „Усвојојустаљенојупотребипарадигмапред-
стављаприхваћенимоделилиобразац“ (Кун, 1974:65). Да кле, он 
па ра диг му час из јед на ча ва са ди сци пли нар ном ма три цом у це ли ни, 
час са ње ним де ло ви ма, час са те о ри јом или од ре ђе ним те о риј ским 
по сту ла ти ма. Им пли ка ци је овог, не до вољ но од ре ђе ног пој ма па ра-
диг ме, нај бо ље се мо гу са гле да ти ако има мо у ви ду да не ки ауто ри 
по јам па ра диг ме из јед на ча ва ју са те о ри ја ма ме ђу на род них од но са 
по пут ре а ли зма, ли бе ра ли зма или марк си зма; дру ги, пак, па ра диг-
ма ма сма тра ју ста во ве по пут оних да је при ро да ме ђу на род ног си-
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сте ма анар хич на (струк ту рал ни ре а ли зам) или да је анар хи ја оно 
што др жа ве од ње на пра ве (со ци јал ни кон струк ти ви зам); на кра ју 
по сто је и они ауто ри ко ји Ку нов кон цепт па ра диг ми из јед на ча ва ју 
са глав ним ор га ни зу ју ћим на че лом у ме ђу на род ним од но си ма по-
пут су ве ре но сти тј. по сто ја ња си сте ма/дру штва др жа ва. Да ли су 
сви они у пра ву? 

Ако при хва ти мо Ку нов став да се па ра диг ма ве же за од ре-
ђе ну гру пу на уч ни ка и да по сто ји на ви ше раз ли чи тих ни воа он да 
је су. Та да би се на нај оп шти јем ни воу па ра диг ме по сма тра ле као 
сред ства за из град њу на уч не те о ри је од но сно оне би го во ри ле о 
то ме ко је ен ти те те при ро да са др жи и ка ко се они по на ша ју што се 
у слу ча ју ме ђу на род них од но са мо же од но си ти на основ на на че-
ла ор га ни за ци је свет ског си сте ма по пут су ве ре но сти ко ја ства ра 
си стем др жа ва-на ци ја и на осно ву ко јих је са ма ди сци пли на до би-
ла на зив. На ужем ни воу би се, за тим на шле чи та ве шко ле/те о ри-
је ме ђу на род них од но са по пут ре а ли зма, ли бе ра ли зма, марк си зма 
или со ци јал ног кон струк ти ви зма ко је„истомпредметуприлазеса
гледиштакојасунеспојива“ (Кун, 1974:242). На још ужем ни воу 
свр ста ва ју се схва та ња па ра диг ми као од ре ђу ју ћих ка рак те ри сти ка 
под вр ста тих шко ла/те о ри ја по пут кла сич ног, струк ту рал ног и кон-
ти гент ног ре а ли зма или тра ди ци о нал ног и но вог ин сти ту ци о на ли-
зма. И на кра ју, на нај у жем ни воу на ла зе се ем пи риј ски про бле ми 
од но сно ре ше ња.

Бу ду ћи да је по јам па ра диг ме бли ско ве зан за по јам „нор мал-
не на у ке“ раз ли чи те ин тер пре та ци је Ку но вог пој ма па ра диг ми од-
ре ђу ју и став о то ме у ко јој се фа зи на ла зи по ли ти ко ло шка ди сци-
пли на ме ђу на род них од но са. Кун на во ди да „...„нормалнанаука“
означаваистраживањекојејечврстозаснованонаједномилина
вишепрошлихнаучнихдостигнућа,достигнућазакојанекаодре-
ђенанаучназаједницапризнаједазанековремепружајуосновуза
њенудаљупраксу“(Кун, 1974:50) и да она „постојиподпретпо-
ставкомданаучназаједницазнакакавјесветкојинасокружује“
(Кун, 1974:45). Да ли он да мо же мо ре ћи да се ди сци пли на ме ђу на-
род них од но са на ла зи у овој фа зи на уч ног раз во ја? 

Је ди но ако па ра диг му схва тaмо на нај оп шти јем ни воу мо же 
се по тврд но од го во ри ти на ово пи та ње. По сто ја ње си сте ма др жа ва 
на ци ја као основ не па ра диг ме ме ђу на род них од но са усме ри ло је 
мно га да ља ис тра жи ва ња и раз ви ло раз ли чи те те о ри је и кон цеп-
ци је ме ђу на род них од но са. Да кле, па ра диг ма ко ја је уве ла ме ђу-
на род не од но се у пе ри од „нор мал не на у ке“ је сте би ло по сто ја ње 
цен трал не ин сти ту ци је ме ђу на род ног си сте ма - на ци о нал не др жа-
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ве. По сто ја ње нор мал не на у ке, у овом сми слу, по твр ђу ју и број ни 
уџ бе ни ци и ли те ра ту ра ме ђу на род них од но са. Пи та ња ко ја су од-
ре ђе на овом па ра диг мом ти ца ла су се углав ном ра та и ми ра, узро ка 
кон фли ка та и мо гућ но сти са рад ње, као и ка рак те ра од но са из ме ђу 
глав них ен ти те та ме ђу на род ног си сте ма. Про ме на па ра диг ме зна-
чи ла би про ме ну оно га ка ко свет из гле да и по че ла би бит ним но-
вим от кри ћем. У том сми слу би се као кон ку рен ти мо гле по ја ви ти 
им пе ри ја ли стич ке, анар хи стич ке или со ци о ло шке па ра диг ме. 

Jедан од за ни мљи ви јих де ло ва Ку но вог ра да је и упо ре ђи-
ва ње про ме не па ра диг ме са по ли тич ким ре во лу ци ја ма. Сам Кун 
на во ди па ра ле ли зам у ко ри шће ну тер ми на револуција. Ка да се 
Грам ши пи тао за што се ре во лу ци је ни су де ша ва ле она ко ка ко је 
марк си стич ка те о ри ја пред ви ђа ла - у нај ра зви је ни јим ка пи та ли-
стич ким др жа ва ма за па да, од го вор је про на шао у ин сти ту ци ја ма 
ко је су одр жа ва ле по сто је ћи од нос сна га, ве ро ва ња и са гла сност. 
Слич ност уло ге ко је па ра диг ме има ју у на у ци са уло гом ко је ин-
сти ту ци је има ју у др жа ви или ме ђу на род не ин сти ту ци је у ме ђу на-
род ном по рет ку мо же се са гле да ти кроз Ку но во пи та ње – за што је 
чо ве чан ству тре ба ло то ли ко ду го да от кри је за ко не кре та ња ка да 
су ари сто те ло ве те о ри је би ле очи глед но по гре шне и за што је то 
баш Њутн ура дио. Он је слич но Грам ши ју, од го во ре про на шао у 
„кон зер ви ра ју ћој“ уло зи па ра диг ми ко ја је ду го вре ме на одр жа ва ла 
по сто је ћи си стем „нор мал не на у ке“ усме ра ва ју ћи ис тра жи ва ња у 
по гре шном прав цу.

Про ме на па ра диг ме, у овом сми слу, зна чи ла би фун да мен-
тал ну про ме ну оно га што је сте, са ме „при ро де“. Кун, та ко ђе, на-
во ди да се о про ме ни па ра диг ме мо же го во ри ти са мо он да ка да 
по сто ји пре тен дент ко ји ће за у зе ти до ми нант но ме сто. У скла ду са 
тим, да би смо го во ри ли о про ме ни па ра диг ме ни је до вољ но да го-
во ри мо о „но вој пост ме ђу на род ној па ра диг ми“ (Ро зе нау и Дур фе, 
1995:31) јер то са мо зна чи да она још не по сто ји. Оно што је до ве ло 
до ове па ра диг ме је сте от кри ће да се од но си из ме ђу за јед ни ца мо гу 
уре ди ти и да се та ко ор га ни зо ва не за јед ни це, ко је су ви ше од про-
стог зби ра по је ди на ца, на ла зе у ме ђу соб ним од но си ма ко ји су дру-
га чи ји од од но са уну тар тих за јед ни ца, што је ме ђу на род не од но се 
одво ји ло као по себ ну ди сци пли ну по ли тич ке на у ке. Ме ђу тим, чак 
и ако по сто је од ре ђе на не сла га ња са вла да ју ћом па ра диг мом и ако 
је од ре ђе ни број на зи ва пред ме та „ме ђу на род ни од но си“ за ме њен 
на зи вом „гло бал на по ли ти ка“, да ле ко смо од то га да при хва ти мо 
став по је ди них ауторa да је ова па ра диг ма ме ђу на род них од но са 
ушла у фа зу Ку нов ске кри зе иако је до шло до од ре ђе них те о риј-
ских и прак тич них при ла го ђа ва ња. Још да ље смо од са гле да ва ња 
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то га ко ја ју је па ра диг ма за ме ни ла. Ме ђу тим, ва ља има ти на уму да 
„револуцијемогудабудуималеивелике,данекереволуцијеутичу
самоначлановеједнепрофесионалнепод-специјалности...“ (Кун, 
1974:96). Про ме на о ко јој смо до са да го во ри ли сва ка ко би спа да ла 
у ве ли ке про ме не, оне ко је би ме ња ле са му „при ро ду“, свет ко ји 
нас окру жу је, па и са му ди сци пли ну, а у да љем ра ду ће мо се по-
све ти ти оним ма њим ре во лу ци ја ма - про ме на ма по гле да на „исти 
свет“.

Нај оп шти ја па ра диг ма је да ље во ди ла раз во ју раз ли чи тих 
ви ђе ња ме ђу на род них од но са од но сно уну тар-па ра диг мат ске де-
ба те (од но сно ин тер-па ра диг мат ске де ба те, уко ли ко ове „по гле де 
на свет“ сма тра мо по себ ним па ра диг ма ма) око то га ка кви су од-
но си из ме ђу др жа ва. У за ви сно сти од то га да ли су се од но си из-
ме ђу др жа ва ви де ли као скло ни ји кон флик ту, са мо по мо ћи и на ци-
о нал ној без бед но сти или са рад њи, ор га ни за ци ја ма и ко лек тив ној 
без бед но сти раз ви ја ле су се и по себ не шко ле по пут ре а ли зма и 
ли бе ра ли зма. Овај раз вој мо же се сма тра ти и јед ним од по ка за те-
ља да ље спе ци ја ли за ци је на у ке до ко је усва ја ње јед не па ра диг ме 
до во ди. Са дру ге стра не, уко ли ко се ове шко ле сма тра ју по себ ним 
па ра диг ма ма он да се мо же ре ћи да сe ди сци пли на ме ђу на род них 
од но са на ла зи ла мо жда не ких де се так го ди на на кон хлад ног у пе-
ри о ду „нор мал не на у ке“. То је био пе ри од три јум фа ли бе ра ли зма 
над марк си змом и ка пи та ли зма над „ко му ни змом“ ко ји је до вео до 
„кра ја иде о ло ги је“ (Бел) од но сно „кра ја исто ри је“ (Фу ко ја ма). Ме-
ђу тим, већ са пр вом ве ли ком фи нан сиј ском кри зом из 1997. го ди не 
по чи ње пе ри од не пра вил но сти а свест о кри зи је све ве ћа че му је у 
ве ли кој ме ри до при не ла и ду го го ди шња Свет ска еко ном ска кри за 
из 2008. го ди не. Оста ле па ра диг ме по пут марк си зма и да ље оста ју 
ја ки кон ку рен ти, ме ђу тим, све кри зе се мо гу раз ре ши ти на је дан од 
три на чи на, ка ко Кун на во ди. До ми нант на те о ри ја мо же се по ка-
за ти спо соб ном да ре ши онај про блем ко ји иза зи ва кри зу, мо же га 
оста ви ти по стра ни или мо же на ста ти но ви кан ди дат за па ра диг му. 
Као што смо већ на ве ли „кадајеједномпостигластатуспарадиг-
менаучнатеоријапроглашавасеневажећомсамоондаакојету
нарасполагањуиривалскикандидаткојићезаузетињеноместо“ 
(Кун, 2005:128). Тај кан ди дат се, за са да, не мо же на зре ти иако је 
фа за кри зе очи глед на.

 Раз вој на у ке во ди да љој спе ци ја ли за ци ји, ка ко се од го ва ра 
на све ве ћи број пи та ња ко ја се по ста вља ју уну тар па ра диг ме па 
се та ко из два ја ју „под-за јед ни це“ ко је де ле још ужа слич на уве ре-
ња. Тек на овом, ужем ни воу, мо же мо пра ти ти оно што Кун на зи-
ва „раз во јем на у ке“. На и ме, про цес про ме не па ра диг ме за по чи ње 
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от кри ћем. От кри ће, пак, за по чи ње са пи та њем о не пра вил но сти и 
на слу ћи ва њем да не што ни је у ре ду. Ка да се пој мов не ка те го ри је 
при ла го де и ка да „оноштојепрвобитноизгледалонеправилнопо-
станеантиципирано“ (Кун, 1974:113) от кри ће је за вр ше но. Блит 
опи су је јед но ова кво ис ку ство: „Оноштосесаданазива„старим
институционализмом“ – изучавањем устава, закона, парламен-
тарнихпроцедураитакодаље–почеткомдвадесетогстољећа
доминиралојеполитичкомзнаношћу.ИскуствоВеликедепресије,
ДругогсвјетскогратаипочециХладнограта,међутим,окренули
суистраживањаоданализеформалнихуставнихелеменатапре-
маширој концепцији институција“ (Марш и Сто кер, 2005:290). 
Те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, на при мер, пред ви ђа ју да ће се по-
је дин ци увек по на ша ти та ко да мак си ми зи ра ју сво ју ко рист, ме ђу-
тим, ка да су при ли ком про у ча ва ња од лу чи ва ња по је ди них свет ских 
ли де ра уоче не не пра вил но сти у од но су на пред ви ђа ња те о ри је ра-
ци о нал ног из бо ра и от кри ве но да су љу ди скло ни ји ри зи ку ка да 
се на ла зе у сфе ри гу би та ка а да из бе га ва ју ри зик ка да од лу чу ју у 
сфе ри до би та ка, мно ги су при хва ти ли пред ност те о ри је про спек та. 
Ако са гле да мо исто ри ју раз во ја марк си зма, за ни мљи ви су од го во-
ри ко ји су се да ва ли на пи та ње за што се ре во лу ци је ни су де си ле у 
нај ра зви је ни јим зе мља ма по пут Не мач ке не го у сла би је раз ви је ним 
по пут Ру си је? Ов де је та ко ђе пр во на ста ла свест о не пра вил но сти 
са оче ки ва ним ис хо ди ма, во ди ла от кри ћу ин сти ту ци ја (Грам ши) и 
прет ход них иде о ло ги ја (Бер ман) и уве ла марк си стич ку те о ри ју у 
фа зу кри зе ко ја се још увек ни је раз ре ши ла по бе дом јед не од но-
вих „па ра диг ми“. Из тог раз ло га Марш мо же на пи са ти да „ујед-
номважномсмислу,вишенепостојимарксизам,негомарксизми“ 
(Марш и Сто кер, 2005:153).

На кра ју, схва та ње па ра диг ми као кон крет них мо дел-про бле-
ма и мо дел-ре ше ња, упу ћу је нас на раз ма тра ња основ них „узор них 
при ме ра“ у ме ђу на род ним од но си ма. У скла ду са ти ме, па ра диг-
мом се мо гу сма тра ти ре ше ња по пут то га да се по сто је ћи од но си 
мо ћи на ла зе у по за ди ни свих ме ђу на род них уста но ва, да ме ђу на-
род не уста но ве ре ша ва ју про блем анар хич но сти, прет ход ни из бо-
ри огра ни ча ва ју на ред не, о не про ли фе ра ци ји оруж ја за ма сов но 
уни ште ње и сл. Да се ове па ра диг ме на ла зе у кри зи го во ре ем пи-
риј ски по ка за те љи по пут но вих по сед ни ка ну кле ар ног оруж ја, све 
озбиљ ни јих зах те ва за ре фор мом Са ве та без бед но сти УН, али оно 
што не до ста је да би смо мо гли го во ри ти о на уч ној ре во лу ци ји је сте 
по сто ја ње но ве па ра диг ме ко ја би од ре ђи ва ла да не што но во је сте 
и шта је то што је сте. 
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За кљу чи ће мо ти ме да је нај ве ћи до при нос ко ји Ку но ва 
„Струк ту ра на уч них ре во лу ци ја“ да је ди сци пли ни ме ђу на род них 
од но са осве тља ва ње ди на мич но сти пој ма ин сти ту ци ја од но сно са-
гле да ва ња про це са тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја, ка ко оних фун-
да мен тал них, он  то ло шких, ко је од ре ђу ју сам „свет“ та ко и оних 
из ве де них, епи сте мо ло шких, на ко ји ма се ба зи ра ју на ши по гле ди 
на ње га.

ЛИТЕРАТУРА

То мас С. Кун, Структуранаучнихреволуција, Но лит, Бе о град, 1974.
Da vid Marsh i Ge rry Sto ker, Te o ri je i me to de po li tič ke zna no sti, Fa kul tet po li tič-

kih zna no sti Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2005.
So nja Pa vlo vić,TomasKun:revolucionar, pre u ze to sa: http://min dre a ding sblog.

wor dpress.com/2013/01/08/to mas-kun-re vo lu ci o nar 
Pra nav Shah, Paradigms,Revolutions,andInternationalRelations:Insightsfrom

Kuhn’s Structure, пре у зе то са http://www.bha rat-raks hak.com/SRR/Vo lu-
me21/shah.html 

Ja co bus Scho e ma, In ter na ti o nal Re la ti ons and Chan ge: A Kuh nian In ter pre ta tion, 
No vem ber 2005, пре у зе то са http://eprints.ru.ac.za/248/1/Scho e man-PhD.pdf 

* Овај рад је примљен 20. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.




