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Урош Шу ва ко вић,
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни
са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци

ЉУБИШАМИТРОВИЋ–ПРИНЦИПИЈЕЛНИ
КРИТИЧАР„ТРАНЗИЦИЈЕУПЕРИФЕРНИ

КАПИТАЛИЗАМ“
Из да вач: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

Го ди на из да ња: 2009
Обим: 264 стра ни це

„На де и шан се ми ли о на гра ђа на су из не ве ре не...
До би ли су фор мал не по ли тич ке сло бо де и пра ва у ли ку

„Хајд-парк“ де мо кра ти је, а из гу би ли со ци јал на пра ва и
људ ско до сто јан ство“.

Љу би ша Ми тро вић, „Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам“

Ре но ми ра ни бе о град ски Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је об ја-
вио је кра јем 2009. го ди не – у „част“ ју би ле ја сим бо лич ког от по чи-
ња ња тзв. про це са тран зи ци је ру ше њем Бер лин ског зи да пре две 
де це ни је – на уч ну мо но гра фи ју др Љу би ше Ми тро ви ћа, ре дов ног 
про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу под на-
зи вом „Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам“. Ова књи га огле да 
из со ци о ло ги је гло бал них и ре ги о нал них про ме на, чи ји је аутор је-
дан од нај плод ни јих и нај е ми нент ни јих са вре ме них срп ских со ци-
о ло га, већ са мим сво јим на зи вом ус по ста вља ја сан пу то каз у ком 
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прав цу во ди овај про цес. Исто вре ме но, она пред ста вља јед ну од 
нај о збиљ ни јих и нај у те ме ље ни јих, ра ди кал них кри ти ка про це са 
тран зи ци је, гло ба ли за ци је и гло ба ли зма об ја вље них у нас, а ко ли ко 
ми увид у ли те ра ту ру и ис тра жи ва ња до пу шта, мо гу да ус твр дим и 
на про сто ру чи та ве ју го и сточ не Евро пе.

Мо но гра фи ја про фе со ра Ми тро ви ћа је ре зул тат ње го вог ви-
ше го ди шњег ра да и ру ко во ђе ња ма кро про јек том „Кул ту ра ми ра, 
иден ти те ти и ме ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це-
су евро ин те гра ци је“. Са чи ња ва ју је две це ли не, сва ка од по де вет 
по гла вља. Пр ва це ли на но си на зив „Кри за, гло бал ни про це си и од-
но си у  са вре ме но сти“ и са оп штег ста но ви шта раз ма тра гло ба ли-
за циј ске про це се, ње ну иде о ло шку уте ме ље ност и по сле ди це ко је 
про из во ди на ни воу свет ског дру штва. Дру га це ли на, на сло вље на 
„Тран зи ци ја и про из вод ња пе ри фер ног ка пи та ли зма на Бал ка ну“ 
по све ће на је пр вен стве но по сле ди ца ма тран зи ци је на про сто ру 
Бал ка на, ко ју Ми тро вић ка рак те ри ше као „тран зи ци ју без со ци-
јал не од го вор но сти“ чи је су по сле ди це „пе ри фе ри за ци ја при вре де, 
дру штва и кул ту ре“1), од но сно оно што Но а ми Клајн, на ко ју се 
Ми тро вић у не ко ли ко на вра та у књи зи по зи ва, на зи ва „ка пи та ли-
змом ка та стро фе“2).У овој књи зи, ко ја је ре зул тат ауто ро вог ви ше-
го ди шњег ис тра жи ва ња и про ми шља ња про це са гло ба ли за ци је и 
тран зи ци је, са бра но је 18 Ми тро ви ће вих ра до ва: 12 са оп шта ва них 
на ра зним ме ђу на род ним и до ма ћим на уч ним ску по ви ма др жа ним 
у зе мљи и ино стран ству или пу бли ко ва них у на уч ним ча со пи си ма, 
док се 6 ра до ва по пр ви пут об ја вљу је у овој књи зи. У свим овим 
ра до ви ма, про фе сор Ми тро вић кри тич ки ана ли зи ра и пре и спи ту је 
пи та ња гло ба ли за ци је, гло ба ли зма и тран зи ци је. Већ у пр вом по-
гла вљу се ба ви пи та њи ма  „но ве па ра диг ме и иза зов ног ис тра жи-
вач ког по ља“ у со ци о ло ги ји раз во ја. С об зи ром да Љу би ша Ми тро-
вић де це ни ја ма сту ден ти ма пре да је со ци о ло шке те о ри је, не чу ди 
што ни из ове књи ге ни су из о ста ли та кви ра до ви. Осим пре гле да 
раз ли чи тих па ра диг ми из обла сти со ци о ло ги је раз во ја, он се у дру-
гом по гла вљу ка рак те ри стич ног на сло ва „Карл Маркс као ве сник 
про це са гло ба ли за ци је“, у тек сту ко ји је пи сан по во дом 160-го ди-
шњи це „Ко му ни стич ког ма ни фе ста“, ба ви ак ту ел но шћу Марк со ве 
ми сли  на гла ша ва ју ћи да је Маркс „пре те ча гло ба ли за ци је као но ве 
1) Љу би ша Ми тро вић, Тран зи ци ја у пе ри фер ни ка пи та ли зам, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2009, стр. 149.
2)  Но а ми Клајн, Док три на шо ка – успон ка пи та ли зма ка та стро фе, Гра фич ки за вод Хр-

ват ске, За греб, 2008.
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тех но ло шке и со ци о е ко ном ске осно ве ује ди ња ва ња чо ве чан ства уз 
ре спект бо гат ства кул тур них раз ли чи то сти и иден ти те та, ди ја ло-
га и парт нер ства раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. У сре ди шту Марк со ве 
ми сли је, као ал фа и оме га, осло ба ђа ње чо ве ка, тј. по сту лат ко ји 
има уни вер зал ну и трај ну вред ност: да је сло бо да сва ког по је дин ца 
услов сло бо де свих“3). Сле де по гла вља по све ће на пи та њи ма об но-
ве ре ли ги је, ме ђу ре ли гиј ског ди ја ло га и кул ту ре ми ра, зна ча ја од-
но са стра те шког парт нер ства Ру си је и Евро пе као „кљу ча раз во ја“ 
и „кљу ча за из град њу мул ти по лар ног све та“. Он по себ но ста вља 
под ин те лек ту ал ну кри тич ку лу пу ре зул та те гло ба ли за циј ског и 
тран зи циј ског про це са: „за ви сну мо дер ни за ци ју“, „пе ри фе ри за ци-
ју при вре де, дру штва и кул ту ре“, си ту а ци ју у ко јој је „Ср би ја у 
ра ља ма нео ли бе рал не док три не, мо но цен трич ног гло ба ли зма и ге-
о по ли тич ке тран зи ци је Бал ка на“, по себ но се ба ве ћи по сле ди ца ма 
тран зи ци је по мла де ге не ра ци је, али и раз вој ним шан са ма по љо-
при вре де и се ла „у кон тек сту про це са пе ри фе ри за ци је Бал ка на“. 
Не из о ста је ни ба вље ње про бле ми ма на ци ја на Бал ка ну ко је су „из-
ме ђу про то мо дер них ет нич ких гру па и мо дер них гра ђан ских по ли-
тич ких за јед ни ца“, уз ука зи ва ње ка ко се на про сто ру По лу о стр ва 
од ви ја „кон тра кре та ње“ у од но су на за пад но е вроп ска дру штва ко ја 
сту па ју у „сво је вр сно пост на ци о нал но до ба“, при че му је по Ми-
тро ви ће вом на ла зу су ве ре ни тет бал кан ских на ци о нал них др жа ва 
на дво стру ком уда ру: „спо ља – де ло ва њем тран сна ци о нал них ком-
па ни ја на фо ну про це са гло ба ли за ци је, а из ну тра екс пло зи јом се-
па ра ти стич ких по кре та“. У том кон тек сту, Ми тро вић ве о ма хра бро 
– и то не са мо ин те лек ту ал но, већ у тре нут ку оп ште за љу бље но сти 
у „евро ин те гра циј ске про це се“ и по ли тич ки сме ло, а са аспек та на-
уч ни ка из обла сти дру штве них на у ка пре све га од го вор но -  по ста-
вља пи та ње мо гу ли „ова кве ато ми зи ра не на ци је и `торзо др жа ве“ 
пред ста вља ти парт не ра за ЕУ, од но сно још екс пли цит ни је да ли 
„при дру жи ва ње ова квих па ту ља стих др жа ви ца ЕУ има дру гу ла-
тент ну функ ци ју – ре ко ло ни за ци је, про тек то ра ци је и на то и за ци је 
ге о про сто ра Бал ка на“4).

По себ но је ин спи ра тив но по гла вље мо но гра фи је по све ће но 
тзв. бо лоњ ском про це су ко ју аутор тре ти ра као по сле ди цу ре фор-
ме и гло ба ли за ци је обра зо ва ња на плат фор ми нео ли бе ра ли зма и у 
функ ци ји из во ђе ња спро во ђе ња за ви сне мо дер ни за ци је. Про фе сор 
Ми тро вић на ла зи да Бо лоњ ска де кла ра ци ја пред ста вља из раз нео-
3)  Љу би ша Ми тро вић, Исто, стр.  43.
4)  Исто, стр. 172.
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ли бе рал ног дис кур са и да је као та ква су прот ста вље на УНЕ СКО-
вој  кон цеп ци ји ху ма ни стич ког ин те грал ног обра зо ва ња. Тзв. бо-
лоњ ски про цес „обра зо ва ње под ре ђу је тр жи шту, гло бал ној по де ли 
ра да, ин стру мен та ли зу је и ре ду ци ра на тех нич ко, за нат; раз два ја се 
обра зо ва ње од про це са вас пи та ња и све та кул ту ре. То је тех но крат-
ски кон цепт обра зо ва ња – без ду ше, ко ји ства ра про фе си о нал не 
иди о те а не еман ци по ва не љу де“5). Аутор от кри ва при кри ве ну со-
цио-кул тур ну функ ци ју ре фор ме обра зо ва ња на плат фор ми Бо лоњ-
ске де кла ра ци је ко ја је у ди рект ној ве зи са ин те ре си ма и по тре ба ма 
„ме га ка пи та ла и гло бал не еко но ми је“, „у функ ци ји тран сна ци о-
нал них кор по ра ци ја из зе ма ља свет ског цен тра и њи хо ве нео ко ло-
ни јал не и нео им пе ри јал не ми си је у са вре ме но сти“6) док су ин те ре-
си и по тре бе зе ма ља у раз во ју пот пу но мар ги на ли зо ва ни. Упра во 
је због то га ви со ко обра зо ва ње пр во на ли сти бо лоњ ске ре фор ме. 
„Ре фор ми са ни уни вер зи тет гу ши ће ствар ни раз вој ин ди ви ду ал но-
сти и фор ми ра ње ин те лек ту а ла ца, а до ве шће до ства ра ња си стем-
ске ин те ли ген ци је у слу жби но вог свет ског по рет ка. У овом кон-
тек сту мо же се ре ћи да ви рус нео ли бе ра ли зма отва ра пут ду хов ној 
ан ти ре во лу ци ји: по бе ди иде о ло ги је ин ди ви ду ал ног по сед ни штва, 
со ци јал-дар ви ни стич ког его и зма и тр жи шно-по тро шач ке ори јен-
та ци је пред зах те ви ма за со ли дар но шћу, јед на ко шћу и сло бо дом. У 
овом кон тек сту и у са мој на у ци на ста је по бе да на че ла нео по зи ти-
ви зма над на че лом ди ја лек тич ког то та ли те та, по бе да ин же њер ског 
на чи на ми шље ња над ху ма ни стич ким, те оту да и агре сив ни на ступ 
под ге слом `истина ни је целина` већ фраг мен ти, ато ми зи ра ни свет 
чи ње ни ца“7).

Аутор ове књи ге је ан га жо ва ни ин те лек ту а лац у нај бо љем 
сми слу тих ре чи, и то по твр ђу је и овом сво јом мо но гра фи јом; он 
ни је не у тра лан, већ је чо ве ко љу бив, ху ман на уч ник, ко ји је све стан 
да не ке од осо би на „ко је би тре ба ло да кра се ис тра жи ва ча под-
ра зу ме ва ју не за ви сно ра су ђи ва ње, ин те лек ту ал ну ра до зна лост, 
ис трај ност, ода ност до мо ви ни...“8) (на гла ша ва ња У.Ш.). Као кри-
тич ки из гра ђен ин те лек ту а лац, Ми тро вић не мо же да пру жи са-
мо ана ли зу, без пред ло га ал тер на ти ве. По след ње по гла вље књи ге 
ну ди, као ал тер на ти ву са да шњој „тран зи циј ској ан ти ре во лу ци ји“ 
5)  Исто, стр. 117.
6)  Исто, стр. 125.
7)  Исто, стр. 122.
8)  Сан тја го Ра мон и Ка хал, Пра ви ла и са ве ти за на уч на ис тра жи ва ња, CSIS, Ма дрид, 

2007, стр. 43. 



стр: 437-442

- 441 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2010 год. (XXII) IX vol=25

ко јом је Ср би ја „у свом раз во ју да нас вра ће на у по ље ка пи та ли-
зма 19. ве ка“9)  ја сно за ла га ње за „со ци јал де мо крат ску ал тер на ти ву 
раз во ја“, при че му Ми тро вић под пој мом со ци јал де мо кра ти је не 
ми сли, ка ко сам ка же, на „илу зи о ни зам при ста ли ца `трећег пута` и 
жу те нео ли бе рал не со ци јал-де мо кра ти је ко ја је ин стру мен та ли зо-
ва на за по тре бе ме га ка пи та ла и ње го ву хе ге мо ни ју у све ту“, већ на 
„об но вље ну аутен тич ну со ци јал де мо кар ти ју“ ко ја „има шан су да 
по но во по ве же иде ју сло бо де, тј. де мо кра ти је,са иде јом брат ства и 
со ци јал не јед на ко сти“10).  Он за пра во сма тра, и то по ка зу је кроз по-
гла вље по све ће но су о ча ва њу  иде ја дво ји це ве ли ка на срп ске ми сли 
XIX ве ка,   ли бе ра ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа и со ци ја ли сте Све то-
за ра Мар ко ви ћа да ће се „из дру штве них про ти ву реч ја све та, вре-
ме ном фор ми ра ти но ви по кре ти пост ка пи та ли стич ке ал тер на ти ве, 
ко ји ће по ве за ти прин ци пе ли бе ра ли зма (о људ ској сло бо ди) и со-
ци ја ли зма (о јед на ко сти и со ци јал ној прав ди), те на осно ву њи хо-
ве син те зе из гра ди ти но ву те о риј ску плат фор му и про грам бор бе 
за бо ље су тра“ за ко је је, ка ко Ми тро вић под вла чи, бит но „да оно 
омо гу ћу је еман ци па ци ју чо ве ка, ху ма ни за ци ју дру штва, ус по ста-
вља ње здра вих од но са из ме ђу чо ве ка, при ро де и дру штва, тј. да се 
за сни ва на плат фор ми одр жи вог раз во ја, да афир ми ше гло ба ли за-
ци ју раз у ме ва ња и со ли дар но сти, мир и про грес у це лом све ту“11).

Чи та вом сво јом књи гом про фе сор Љу би ша Ми тро вић по твр-
ђу је да по сту па у скла ду са ре чи ма Ка ре ла Ко си ка ко је на во ди као 
је дан од три мо тоа сво је књи ге: „До са да шње ис ку ство по ка зу је да 
ре ста у ра ци ја ка пи та ли зма ни је ре ши ла ни јед но од бит них пи та ња 
да на шњи це, са мо их је све по там ни ла и од ло жи ла, а ти ме по сред но 
иза зва ла кри тич ко ми шље ње да не окле ва и да се да де на по сао“. 

9)  Љу би ша Ми тро вић, Исто, стр. 219.
10)  Исто, стр. 231.
11)  Исто, стр. 227.

 Овај рад је примљен 15. јула 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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