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СМЕНАИСТОРИЈСКИХПАРАДИГМИ

Rа ни је су мно ги те о ре ти ча ри би ли скло ни да ин ди ви ду а ли зу ју 
исто риј ски про цес ве зу ју ћи га за де ло ва ње ра зних ак те ра, би ло 

дру штве них гру па (кла се, ели те, итд.), би ло исто риј ских лич но сти. 
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Ме ђу тим, до кра ја 20. ве ка углав ном је при хва ће но ста но ви ште да 
се у по ве сном раз во ју за пад не ци ви ли за ци је уоча ва ју три те о рет-
ске епо хе, „па ра диг ме вре ме на“, ко је на исти на чин, су штин ски, 
издухасамогвремена, усло вља ва ју и од ре ђу ју исто риј ски раз вој. 
То су епо хе Ан ти ке, хри шћан ства и Но вог до ба (мо дер не). Мно ги 
те о ре ти ча ри да нас ис ти чу да жи ви мо у вре ме ну пре ла ска у но ву 
исто риј ску па ра диг му, пост мо дер ну. Ру ски те о ре ти чар Алек сан дар 
Ду гин сма тра да смо упра во у вре ме ну „фа зног пре ла за“ из мо-
дер не у пост мо дер ну епо ху, тј. на сце ни је „слом па ра диг ми“ ко ји 
се мо же упо ре ди ти са оним ко ји се до го дио на пре ла зу у Но ви век 
(мо дер ну).1) Бри тан ски со ци о лог Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens) 
го во ри о „дис кон ти ну и те ту исто ри је“, озна ча ва ју ћи овим пој мом 
не са мо пре ла зак из јед не у дру гу па ра диг му, не го и пре о бра жај 
свих жи вот них об ли ка у но вој епо хи. Он по себ но ис ти че „дис кон-
ти ну и тет мо дер но сти“ ко јом су укло ње ни сви тра ди ци о нал ни ти-
по ви дру штве ног по рет ка и ње го ви жи вот ни об ли ци.2) Што се ти че 
са вре ме но сти, Ги денс сма тра да се свет на ла зи из ме ђу мо дер не и 
пост мо дер не, тј. у фа зи „ра ди ка ли зо ва не мо дер но сти“, али да се 
већ са да мо гу иден ти фи ко ва ти основ не цр те пост мо дер ног по рет-
ка. Слич но пи ше и фи ло соф Жу њић ко ји пост мо дер ну та ко ђе ви-
ди у на ста ја њу. Он европ ску по вест та ко ђе де ли на епо хе Ан ти ке, 
хри шћан ства и мо дер не.3) Ру ски фи ло соф Ми ха ил Еп штајн (Ми-
хаи́л Эп ште́йн) го во ри о пост мо дер ни као че твр тој ве ли кој епо хи у 
исто ри ји за пад ног чо ве чан ства. Она је уве ли ко у на сту пу та ко да се 
њен пр ви пе ри од већ и за вр шио. У пи та њу је, ка ко на во ди Еп штајн, 
пе ри од пост мо дер ни зма ко ји, као пр ва фа за пост мо дер не, из ра ста 
из мо дер ни зма, по след њег пе ри о да мо дер не епо хе.4) 

Још мно го пре дис кур са о сме ни мо дер но сти но вом па ра диг-
мом вре ме на – пост мо дер ном, то уоча ва ру ски фи ло зоф Ни ко лај 
Бер ђа јев (Ни ко лай Бер дя ев). Он у де лу НовоСредњовековје ка же: 

„У исто ри ји, као и у при ро ди, по сто ји ри там, рит мич ка сме на 
епо ха и пе ри о да, сме на ти по ва кул ту ре, пли ме и осе ке, успо ни и 
па до ви. Рит мич ност и пе ри о дич ност су свој стве ни сва ком жи во-
ту. При ча се о ор ган ским и кри тич ним епо ха ма, о епо ха ма ноћ ним 

1) Алек сан др Ду гин, Постфилософия.Три парадигмы в истории мысли, Евра зи й ское 
дви же ние, Мо сква, 2008, стр. 16–17. и 31. 

2) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 15–16.
3) Сло бо дан Жу њић, Модерностифилозофија, Пла то, Бе о град, 2009, стр. 39–85. 
4) Ми ха ил Еп штајн, Послебудућности:судбинапостмодерне, Dra slar part ner, Бе о град, 

2010, стр. 22.
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и днев ним, са крал ним и се ку лар ним. Су ђе но нам је да жи ви мо у 
исто риј ском вре ме ну сме не епо ха. Ста ри свет но ве исто ри је (а он 
је у ства ри, иако се бе по ста рој на ви ци на зи ва ‘но ви’, оста рио и из-
не мо гао) уми ре и тру ли, и ра ђа се још не по знат но ви свет“.5)

Што се ти че са вре ме них те о ре ти ча ра, на ко је се ми осла ња мо 
у овом ра ду, ве ћи на исто ри ју по сма тра па ра диг ма тич но. Нај и зра-
жај ни ји у та квом пра диг ма тич ном са гле да ва њу вре ме на, фи ло со-
фи је и по ли ти ке је Ду гин. Он на ста вља те о ре ти за ци ју То ма са Ку-
на (Tho mas Kuhn) ко ји је ме ђу пр ви ма у са вре ме ној фи ло со фи ји 
отво рио по јам па ра диг ме, кроз те о ре ти за ци ју сме не на уч них па-
ра диг ми. За Ду ги на па ра диг ма је оп шта, животворнаматрица, 
ко ја по ра ђа све дру ге си сте ме: кул тур не, фи ло соф ске, по ли тич ке.6) 
Ду гин по ла зи од Ми ше ла Фу коа (Mic ha le Fu ko). На и ме, па ра диг-
ма тич но са гле да ва ње вре ме на и про ме на за Фу коа је од ре ђе но пој-
мом episteme. Ми ли са вље вић на во ди да Фу ко о ве epistemeаi „упра-
вља ју при звод њом зна ња у од ре ђе ном исто риј ском пе ри о ду та ко 
што кон сти ту и шу пред мет на под руч ја и од ре ђу ју зна че ња је зич ких 
тер ми на“.7) Са ра Милс (Sa ra Mills) на во ди да Фу ко о ва episteme „ни-
је скуп све га што се мо же зна ти уну тар епо хе не го је то сло же ни 
скуп од но са из ме ђу зна ња ко је се про из во ди у од ре ђе ној епо хи и 
пра ви ла ко ји ма је но во зна ње ге не ри са но. У окви ру од ре ђе не епо-
хе мо же мо ви де ти слич но сти у на чи ну на ко ји те на ро чи те на у ке 
де лу ју на кон цеп ту ал ном и те о рет ском ни воу, упр кос то ме што се 
до ти чу раз ли чи тих пред ме та.“8)

Оно што се уоча ва у свим дис кур си ма о про ме ни па ра диг ме је-
сте то да се мо гу при ме ти ти од ре ђе не пра вил но сти. Та ко Ми ли са-
вље вић ка же да се про ме ном па ра диг ме „су ге ри ше да се фе но мен 
ко ји се про гла ша ва за ‘но ву па ра диг му’ зна чи те мељ ну про ме ну у 
до са да шњем на чи ну ми шље ња или де ло ва ња, и да је та ра ди кал на 
ино ва ци ја све о бу хват на: ‘про ме на па ра диг ме’ увек има ‘хо ли стич-

5) Ни ко лай Бер дя ев, Новоесредневековье.РазмышлениеосудьбеРоссиииЕвропы, впер-
вые в 1923. Вос про и зво дит ся по из да нию 1994. http://www.kro tov.in fo/li brary/02_b/
berdyaev/1924_21.html или на http://tu lu lu.org/read54383/ (при сту пље но: ја ну ар 2014.)

6) О Ку но вом и Ду ги но вом схва та њу про ме не па ра диг ми ви ше ће мо го во ри ти у по себ ном 
ис тра жи ва њу где Ду гин сме ну епо хе мо дер не и на ступ но ве па ра диг ме по сма тра кроз 
„ис цр пље ност“ мо дер них ка те го ри ја, а ти ме и кроз њи хо ву не га ци ју.

7) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, у Наукаинаставанауниверзитету–филозофскеиприродноматематичке
науке, збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Ис точ-
ном Са ра је ву, Па ле, 2009, стр. 181.

8) Са ра Милс, „Дис курс“, Златнагреда, бр. јан-феб. 2009, Но ви Сад, стр. 88.
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ки’ ка рак тер“.9) У при лог то ме, Ђор ђе Сто ја но вић, у сво јој сту ди ји 
о на сту пу пост мо дер ни зма, на во ди да „еле мен тар ни пред у сло ви 
и кључ не прак се по ли ти ке мо дер ног све та су на гри же ни тех но ло-
шким, ор га ни и за ци о ним, дру штве ним и, из над све га, кул тур ним 
про ме на ма у сми слу дис кон ти ну и те та, ин кон гру ен ци је, ди со нан-
це, фраг мен та ци је и ди сен зу са“.10) Бер ђа јев је, ослу шку ју ћи крај 
мо дер не кроз сти хо ве пе сни ка Тјут че ва о сме ни да на и но ћи, го-
во рио да су „ду хов ни по че ци до са да шње исто ри је ис ко ри ште ни у 
пот пу но сти, ње не ду хов не сна ге су ис цр пље не“.11) С тим у ве зи, 
мо же мо ре ћи да но ва епо ха или исто риј ска па ра диг ма на ста је он да 
ка да иден ти те ти прет ход не епо хе (со ци јал ни, по ли тич ки и ин ди ви-
ду ал ни) из гу бе ин тер пре та тив ну вред ност и увер љи вост. 

 На рав но, ра ди раз у ме ва ња епо ха нео п ход но је из вр ши ти уоп-
шта ва ње глав них те ден ци ја раз во ја исто ри је и ап стра хо ва ње мно-
штва по је ди нач них то ко ва. Исто, сме на па ра диг ми се не од ви ја 
тре нут но, већ об у хва та ши рок исто риј ски пе ри од и од ви ја се по-
сте пе но, не при мет но. За Ги ден са тај пре ла зак у но ву епо ху, тј. дис-
кон ти ну и тет, са др жи обе леж ја као што су бр зи на и ши ри на про ме-
на и при ро да ин сти ту ци ја но ве епо хе.12) Та ко, мо дер на је го то во че-
ти ри ве ка ре во лу ци о нар но вр ши ла осло ба ђа ње ин ди ви дуе, ра за ра-
ње пре мо дер них, тра ди ци о нал них, вер ских и по ли тич ких фор ми, 
док је, исто вре ме но, пре мо дер на на сто ја ла то ме да се су про ста ви, 
„из би ја ју ћи кроз ра ци о нал ни про грам мо дер не, као тра ва кроз ас-
фалт“.13) Не што слич но је и да нас, на пре ла зу из мо дер не у пост мо-
дер ну епо ху, с тим што пост мо дер на сво ју ре во лу ци о нар ност ис ка-
зу је не што спе ци фич ни је од мо дер не, али ни шта ма ње не на сил но.

Но, пре не го што ка же мо о зна че њу од ла зе ће па ра диг ме вре ме-
на, мо дер не, освр ни мо се на Хе ге ло ву фи ло со фи ју исто ри је. На и-
ме, слом или про ме на па ра диг ми, ка ко при ме ћу је Ми ли са вље вић, 
„нај че шће ни је пра ћен све шћу о то ме да овај из раз по ти че из под-

9) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, стр. 173.

10) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 
dic ta es sent, com men ti tia es se“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тит за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр.03/2013, стр. 14.

11) Ни ко лай Бер дя ев, Новоесредневековье, исто.
12) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности, стр. 17.
13) Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна.Временановыхимперий.Очеркигеопо

литикиXXIвека, Ам фо ра, Санкт-Пе тер бург, 2007. стр. 25.
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руч ја фи ло зо фи је и исто ри је на у ке“,14) та ко да ми у на шем ис тра жи-
ва њу и по ла зи мо од Хе ге ло ве фи ло со фи је по ве сти. 

Хе гел је био ме ђу пр ви ма ко ји је исто риј ско кре та ње схва тао 
па ра диг ма тич но.15) Он је свет ску по вест из вео из исто ри је фи ло со-
фи је, ко ја пред ста вља сре ди ште по ве сног раз во ја чо ве ка. У фи ло-
со фи ји се дух раз ви ја до сво је нај ви ше, ап со лут не фор ме, а свет ска 
исто ри ја је „раз вој све сти, ду ха о ње го вој сло бо ди и оства ре њу, 
што га је про из ве ла та ква свест“. Свет ска исто ри ја је, да кле, „по-
ступ ност, низ да љих од ре ђе ња сло бо де“, а об лик у ко ме се ре а ли-
зу је пот пу но „оства ре ње ду ха у бит ку“ је др жа ва.16) Хе гел прак-
тич но го во ри да се сло бо да ни је мо гла по сти ћи од мах на по чет ку 
ре а ли за ци је ду ха, тј. у де спот ском Ори јен ту, јер је са мо је дан био 
сло бо дан, ни ти у грч ко-рим ском све ту, где је не ко ли ци на би ла сло-
бод на. Сло бо да се оства ру је на кра ју ре а ли за ци је ду ха и исто ри је, 
а то је, по Хе ге лу, у мо дер ној гра ђан ској др жа ви хри шћан ско-гер-
ман ског све та, тј. мо дер ног За па да. У сво јој исто ри ји фи ло со фи је 
Хе гел раз вој ду ха слич но де ли на три епо хе: ан тич ка, хри шћан ска 
(од Хри ста до ре фор ма ци је) и, по след ња, мо дер на (од Де кар та до 
не мач ке кла сич не фи ло зо фи је). 

Су шти на Хе ге ло вог схва та ња исто ри је је та да је мо гу ће оства-
ри ти људ ску сло бо ду (вре мен ски, исто риј ски пут ду ха), што зна чи 
да по сто ји и крајисторије. Тај крај је Хе гел ви део, да кле, у по-
след њој епо хи европ ске исто ри је, у мо дер ни, а он је убр зан Фран-
цу ском ре во лу ци јом, као „свет ско-исто риј ским“ до га ђа јем. За Хе-
ге ла су Фран цу ском ре во лу ци јом, али, мо же мо до да ти и ка сни јим 
ре во лу ци ја ма 1830, 1848. и 1870, от кри ва ни и ши ре ни прин ци пи 
сло бо де и јед на ко сти, као основ них суп стан ци ја ду ха. Ови прин-
ци пи су по ста ли те мељ гра ђан ске др жа ве у мо дер ни.17) 

14) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, стр. 173.

15) Пре Хе ге ла, Има ну ел Кант (I. Kant) је го во рио о оп штој, свет ској исто ри ји, али ни је је 
по сма трао па ра диг ма тич но. Исто ри ја је за Кан та ток људ ског про гре са ка оства ре њу 
сло бо де. Ре а ли за ци ја људ ске сло бо де је и крај дру штве ног про гре са, крај исто ри је. – 
Кант, „Иде ја оп ште исто ри је ка оства ре њу свет ског гра ђан ског по рет ка“, Умислобода, 
Ве ли ка еди ци ја иде ја, Бе о град, 1974.

16) Хе гел, Филозофијаповијести, Бард фин, фо то тип ско из да ње, Бе о град, 2006, стр.72.
17) Хе гел, Филозофијаповијести, стр. 396–407. Хе гел, го во ре ћи о гра ђан ском, ни је на рав-

но те о ре ти чар ли бе ра ли зма. При да ва ју ћи зна чај др жа ви, као је ди ном об ли ку ре а ли за-
ци је ду ха и је ди ној мо ћи ко ја мо же да ре гу ли ше ан та го ни зме гра ђан ског дру штва, да 
ру ко во ди стра сти ма и ин те ре си ма љу ди, Хе гел се по ста вио на спрам ли бе ра ла (Хе гел, 
Филозофија повијести, стр. 51–63). И са ма Хе ге ло ва кон цеп ци ја ап со лут ног ду ха и 
фи ло зо фи је су стра не ли бе ра ли зму. По себ но су то ис ти ца ли ли бе ра ли 20. ве ка, од По-
пе ра па да ље, сма тра ју ћи да је Хе гел, са хо ли стич ким схва та њем др жа ве, уте ме љио 
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зна чај Фран цу ске ре во лу ци је је то ли ко по знат да га не тре ба 
по на вља ти, но, ис ти че мо Ва лер штај но во (Im ma nuel Wal ler ste in) 
апо стро фи ра ње да је Ре во лу ци ја омо гу ћи ла, по пр ви пут, при хва-
та ње иде је да су „про ме на, но ви на, тран сфор ма ци ја, чак и ре во лу-
ци ја, ‘нор мал не’ по ја ве на по ли тич кој аре ни“.18) Фран цу ска ре во-
лу ци ја је „тран сфор ми са ла мен та ли тет и ус по ста ви ла ‘мо дер ност’ 
као Weltanschauung мо дер ног све та“19). От кри ва ње Фран цу ском ре-
во лу ци јом мо дер но сти20) и про гре са, као но вог по гле да на свет, от-
кри ва ње прин ци па сло бо де и јед на ко сти и њи хов на ступ у мо дер-
ни, мо же мо по сма тра ти кроз зна че ње иден ти те та ра ци о на ли зма, 
кри ти ци зма, на у ке и тех но ло ги је, ин ди ви ду а ли зма, на спрам зна че-
ња вер ских дог ми, ка ста, ста ле жа, тј. иден ти те та пре мо дер ног, тра-
ди ци о нал ног дру штва. Модернa је „спој по себ не дру штве не ствар-
но сти и по себ ног по гле да на свет, ко ја је за ме ни ла, чак са хра ни ла, 
оно што озна ча ва мо као Ancien Regime“ – ис ти че Ва лер штајн.21) 
Иде је мо дер но сти су фор ми ра не у фи ло со фи ји про све ти тељ ства 
ко ја кра јем 17. ве ка по чи ње да за ме њу је ре ли ги ју. Та ко Сто ја но вић 
ис ти че да „тек са фран цу ским про све ти тељ ством, кра јем се дам-
на е стог и то ком осам на е стог ве ка, до ла зи до ко нач ног рас ки да са 
‘но стал гич ним’ по гле дом уна зад и пла си ра ња ве ро ва ња у ни чим 
огра ни че но уве ћа ње де ми сти фи ко ва ног и де са кра ли зо ва ног зна ња 
и на ње му за сно ва ног на прет ка, то јест до ре по зи ци о ни ра ња ра-
ци о нал них по тен ци ја ла са ис кљу чи ве усме ре но сти на овла да ва ње 
при ро дом и на кон тро лу дру штве ног, мо рал ног и по ли тич ког бо-
љит ка“.22)

Да кле, чо век у мо дер ни по ста је „ме ра свих ства ри“, те, ка ко 
на гла ша ва Ду гин, мо дер ност мо же мо озна чи ти и као „осло ба ђа ње 
чо ве ка од све га оног што је дог мат ски пре тен до ва ло на уло гу ње го-

то та ли та ри зам. Ви де ти: Карл По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, БИГЗ, 
Бе о град, 1993, стр. 45. 

18) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 66
19) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 198
20) Ети мо ло шки по сма тра но реч модерно по ти че од ре чи modo (са да, са да шње, но во), што 

је су прот но од ре чи ста ро, ра ни је (antiquus).
21) Ети мо ло шки по сма тра но реч модерно по ти че од ре чи modo (са да, са да шње, но во), што 

је су прот но од ре чи ста ро, ра ни је (antiquus). 
22) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 

dic ta es sent, com men ti tia es se“, стр. 23–24. 
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ве ко лек тив не иден ти фи ка ци је.“23) Мо дер ност, пре ма Сто ја но ви ћу, 
„кре ће од при род ног рас ки да ју ћи са над при род ним;... еле ми ни ше 
тра ди ци ју, оми но зност и ми сти ци зам; под ра зу ме ва људ ску ауто но-
ми ју... по тен ци ра по је дин ца као је ди ни цу ре ал но сти и вред но сти, 
као и не при ко сно ве ност ин ди ви ду ал ног ми шље ња... “24)

Ви ди мо да је су штин ски део мо дер но сти про грес. То по себ но 
на гла ша ва Бер ђа јев. Он у де лу Смисаоисторије ка же да је „иде-
ја про гре са цен рал на у ме та фи зи ци исто ри је. Од кра ја 18. ве ка и 
це лог 19. ве ка, она игра од лу чу ју ћу уло гу у кон цеп ци ји европ ске 
ци ви ли за ци је... Иде ја про гре са не мо же се ме ша ти, са иде јом о ево-
лу ци ји. Иде ја про гре са под ра зу ме ва циљ исто риј ског про це са и от-
кри ва ње ње го вог зна че ња у за ви сно сти од тог крај њег ци ља.“25) Да-
кле, про грес као стал но на пре до ва ње, као стал на те жња ка но вом, 
је тај но ви по глед на свет, та мо дер ност.

Ре тро спек тив но по сма тра но „дух мо дер но сти“ под ра зу ме ва: 
усме ре ност ка бу дућ но сти, ве ра у про грес и стал но на пре до ва ње, 
те жња ка но вом, по ве ре ње у ра зум, тра га ње за ис прав ном ме то дом 
и из ве сно шћу, пра во кри ти ке...26) 

Но, мно ги су се пи та ли ка ко се тре ба но си ти са нор мал но шћу 
про ме не и про гре са на дру штве ном и по ли тич ком пла ну? Раз ли чи-
ти од го во ри на пи та ње про ме не и про гре са фор ми ра ли су иде о ло-
ги је, док три не, тј. по ли тич ке па ра диг ме мо дер не епо хе. Иде о ло ги-
ја је од го вор на тај но ви по глед на свет ко ји зо ве мо мо дер на.27) У 
мо дер ни уоча ва мо не ко ли ко су штин ских по ли тич ких па ра диг ми, 
иде о ло ги ја, ко је су се су че ља ва ле у на ме та њу свог од го во ра на пи-
та ња про ме не, про гре са и мо дер но сти.

Као пр во, ли бе ра ли зам је пра во зна че ње мо дер не епо хе, јер је 
у пот пу но сти и до след но од ба ци вао су шти ну пре мо дер ног, тра ди-
ци о нал ног дру штва. Ли бе ра ли зам је, са сво јим ен гле ским, шкот-
ским и вел шким фи ло зо фи ма 17. и 18. ве ка, ус по ста вио ни хи ли-
зам као бит но од ре ђе ње европ ске мо дер не. У њи хо вим ра до ви ма 
пр ви пут у исто ри ји чо ве ко ве ми сли се по ја вљу је ин ди ви дуа, као 

23) Алек сан др Ду гин, Постфилософия, стр. 232.
24) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 

dic ta es sent, com men ti tia es se“, стр. 25. 
25) Ни ко лай Бер дя ев, Смыслистории (Опытфилософиичеловеческой судьбы), Па риж: 

Ymca-press, 1969, стр. 222.
26) Сло бо дан Жу њић, Модерностифилозофија, стр. 166–189. 
27) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 67. 
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ап со лут на ка те го ри ја ко ја жи ви и де лу је ра ди за до во ља ва ња лич-
них, его и стич них по тре ба, не ра ди, ка ко су пи са ли, ап стракт них, 
ко лек тив них иден ти те та. На осно ву то га су ли бе ра ли из гра ди ли 
пред ста ву о дру штву, по ли тич ком и еко ном ском устрој ству др жа ве 
и де фи ни са ли стал ну по тре бу за мо дер но шћу и про ме ни. Ва лер-
штајн на гла ша ва да је ли бе рал на иде о ло ги ја „би ла ве ро ва ње да је, 
да би исто ри ја пра ти ла свој при ро дан ток, би ло ну жно ан га жо ва ти 
се у све сном, стал ном ин те ли гет ном ре фор ми зму, уз пу ну свест да 
је вре ме уни вер зал ни при ја тељ, ко ји ће до не ти сре ћу за ве ћи број 
љу ди.“28) Да кле, ли бе ра ли зам мо же мо на зва ти „ор то док си јом мо-
дер не“, јер у од но су на кон ку рент не иде о ло ги је, нај бо ље из ра жа ва 
од ба ци ва ње пре мо дер них иден ти те та.29)

Сре ди ном 19. ве ка на ста је још је дан об лик мо дер не, со ци ја ли-
зам (марк си зам). Он је на по чет ку био, ра ди бор бе са тра ди ци јом, 
за јед но уз ли бе ра ли зам. То се ви ди по ни хи ли зму, у ко ме су со-
ци ја ли сти би ли упор ни ји од ли бе ра ла. Но, ка сни је су се про тив-
реч но сти из о штри ле и они су по ста ли кон ку рент ни мо дер ни про-
јек ти.30) Као што зна мо Маркс ни је из гра дио свој си стем исто ри је, 
већ, пру зев ши ми сао од Хе ге ла, о исто риј ском то ку као ре а ли за ци-
ји сло бо де, раз вио је сво је схва та ње уло ге мо дер не епо хе, и то је 
по сма трао ви ше еко ном ски. Та ко, сред ства за рад се ме ња ју док се 
људ ска дру штва раз ви ја ју, по ступ но, ево лу циј ски, од са ку пљач ких 
за јед ни ца до мо дер ног, ин ду стриј ског дру штва. Ме ђу тим, Маркс је 
сма трао да гра ђан ска др жа ва ни је фор ма ре а ли за ци је сло бо де, јер 
су и у њој не ко ли ци на сло бод ни, тј. сло бод на је са мо бур жо а ска 
кла са, као вла сник сред ста ва за про из вод њу. Марк сов крајистори
је и пот пу но оства ре ње сло бо де је у раз вла шће њу бур жо а ске кла се 
у вла сни штву над сред стви ма за про из вод њу.

По ред ли бе ра ли зма и марк си зма, фа ши зам и ње му слич не па-
ра диг ме се ја вља ју као тре ћи об лик из ра жа ва ња мо дер не. О фа ши-
зму и на ци зму као вер зи ја ма мо дер не је по себ но пи сао Ду гин.31) 
Фа ши стич ке док три не по ста вља ју др жа ву, им пе ри ју (Reich) или 
ра су у кон тек сту пре мо дер них иден ти те та (ми то ва) за о де ну тих 

28) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 68. 
29) Алек сан др Ду гин, Постфилософия, стр.138.
30) Све до ре во лу ци је 1848. ли бе ра ли и со ци ја ли сти су би ли у за јед нич ким ре до ви ма, да 

би се од та да со ци ја ли стич ки по крет по чео да ор га ни зу је око марк си стич ких иде ја 
(про ле тер ске ре во лу ци је). – Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 76.

31) Из ме ђу оста лог ви де ти и: Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна.Временано
выхимперий.ОчеркигеополитикиXXIвека, Ам фо ра, Санкт-Пе тер бург, 2007.
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у омо тач мо дер не. Фа ши стич ка мо дер ни за ци ја је, на во ди Ду гин, 
прак тич на (мо дер на) ре а ли за ци ја ко нач ног по врат ка на ци о нал ном 
или ра сном ми ту.32)

На рав но, по ред ове три иде о ло ги је (ли бе ра ли зма, марк си зма и 
фа ши зма) кла сич ни кон зер ва ти ви зам је, као по ли тич ка иде о ло ги ја 
мо дер не, би ла пр ви од го вор на пи та ња мо дер но сти. Кон зер ва тив ци 
су се из ра жа ва ли кроз ре ста у ра ци ју и мо нар хи зам у 19. ве ку, кроз 
до де љи ва ње ва жно сти и су бјек та тра ди ци о нал ним гру па ма (по ро-
ди ца, цр ква, итд.), кроз ис ти ца ње ра зум ске не са вр ше но сти чо ве ка. 
Но, до кра ја 19. ве ка би ли су по ра же ни. Без об зи ра на ра до ве, ис-
тра жи ва ња и от по ре мно гих кон зер ва тив них ми сли ла ца и гру па! 
На и ме, ка ко ис ти че Ва лер штајн, кон зер ва ти ви зам је при хва тио ва-
жност про ме не, про гре са, до ду ше на по сте пен и спор на чин, али 
ипак при хва тио! Ти ме је, да кле, при хва тио ли бе рал не по став ке о 
ну жно сти про ме не те је то би ло до вољ но да бу де са вла дан. Кон зер-
ва ти ви зам је по стао ли бе ра лан.33) 

Пре ма то ме, у 20. ве ку пи та ња мо дер но сти су има ла три кључ-
на иде о ло шка од го во ра (ли бе ра ли зам, марк си зам и фа ши зам) ко ја 
су се ме ђу соб но бо ри ла за по бе ду. Све три иде о ло ги је су има ле 
свој пут мо дер но сти, сво је вер зи је крајаисторије као за вр шет ка 
про це са мо дер ни за ци је. Ме ђу тим, исто ри ја 20. ве ка нам по ка зу је 
да је на кра ју, као по бед нич ка, оста ла са мо јед на иде о ло ги ја. Фа-
ши зам је пр ви до жи вео по раз, план мо дер ни за ци је ра ди ар ха и за ци-
је је по ра жен. Исто та ко, марк си стич ка ви зи ја крајаисторије, као 
на сту па ко му ни зма, је та ко ђе до жи ве ла ко лапс.34) Остао је ли бе ра-
ли зам, као по бед ник, као на сле ђе це ло куп не мо дер не. 

КРАЈИСТОРИЈЕИНАСТУПНОВЕЕПОХЕ:
СТРАХОВАЊЕОДБУДУЋНОСТИ

Те о рет ски, Хе ге ло ва па ра диг ма тич на фи ло со фи ја исто ри је је 
мо гла да до ве де јед ну од ове три иде о ло ги је до крајаисторије, тј. 
до на сту па пост мо дер не епо хе. Но, пре ла зак из мо дер не у пост мо-

32) Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна,стр. 39–40. 
33) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 77–78. 
34) Мно ги ли бе ра ли 20. ве ка су ове две иде о ло ги је и по и сто ве ћи ва ли. Та ко Ха јек (Fri e drich 

Hayek), Арон (Raymond Aron), По пер (Karl Pop per) сма тра ју да ко му ни зам и фа ши зам 
има ју исте ко ре не, да се ра ди о ес ха то ло шким вер зи ја ма тра ди ци је ко ја ап со лу ти зу је 
он то ло ги ју бу дућ но сти, да на ци зам сво ју прак су ву че из со ци ја ли зма, итд. Ви де ти нпр: 
Фри дрих Ха јек, Путуропство, Glo bal Bo ok, Н. Сад, 1997.



- 100 -

ОДЛАЗАКМОДЕРНЕЕПОХЕСрђанM.Перишић

дер ну се оства ру је са мо у ли бе рал ном дис кур су. Та ко је Френ сис 
Фу ку ја ма у пра ву ка да го во ри о крајуисторије као о по бе ди за-
пад ног ка пи та ли зма и ли бе рал не де мо кра ти је. На рав но, Фу ку ја ма 
не го во ри са мо о крајуисторије као о ве ли кој по бе ди ли бе ра ла, 
не го он сма тра да се ко нач но ис пу ни ла уло га исто ри је у тра га њу 
за нај бо љим на чи ном ор га ни зо ва ња чо ве ка и дру штва, на во де ћи да 
је „крај ња тач ка иде о ло шке ево лу ци је чо ве чан ства и уни вер за ли-
за ци је за пад на ли бе рал на де мо кра ти ја, као ко нач ни об лик људ ске 
вла сти“.35) Крајисторије по Фу ку ја ми озна ча ва да је за пад на, ка-
пи та ли стич ка, ли бе рал на де мо кра ти ја де фи ни тив но да ла од го во ре 
на пи та ња сло бо де, прав де, јед на ко сти, нор ма тив ног су бјек та чо-
ве чан ства, итд. Не ма ви ше по тре бе за иде о ло шким су че ља ва њи-
ма. Све исто риј ске про тив реч но сти су за вр ше не, дру штво ула зи у 
ве ко ве до са де и пу ког про то ка вре ме на, у „по сти сто риј ско вре ме у 
ко ме не ће би ти ни умет но сти ни фи ло со фи је“.36)

Да кле, Фу ку ја ма је у јед ном де лу у пра ву, јер је ли бе ра ли зам 
остао сам са со бом. Дру ги од го во ри на пи та ња мо дер но сти су по-
ра же ни, и глав на озна ка пре ла ска мо дер не и ин ду стриј ског дру-
штва у пост мо дер ну, у ин фор ма ци о но дру штво је ли бе ра ли зам. Да 
ли је по знат не ки дру ги об лик по стин ду стриј ског, ин фор ма ци о ног 
дру штва осим ли бе рал ног? Од го вор је ја сан. Ни је по знат.

Ме ђу тим, шта се де ша ва ако крај историје не по сма тра мо 
са мо као крај так ми че ња мо дер них иде о ло ги ја по пи та њи ма мо-
дер но сти? Ако га не по сма тра мо са мо кроз по бе ду ли бе ра ли зма? 
Од но сно, да ли крајисторије озна ча ва исто вре ме но и по че так веч-
ног и уни вер зал ног жи во та ли бе ра ли зма у ко ме ће вла да ти цар ство 
сло бо де и јед на ко сти? Да ли је Фу ку ја ма до нео та чан за кљу чак са 
ста но ви шта ових пи та ња? У од го во ру на ова пи та ња ви де ће мо да 
је Фу ку ја ма, ипак, пре у ра ње но про гла сио крај исто ри је. На и ме, не-
ки кри ти ча ри Фу ку ја ме сма тра ју да ем пи риј ски суд ко ји опи су је 
по сто је ће ста ње све та до во ди у пи та ње тра ја ње цар ства сло бо де, 
јед на ко сти и ми ра, тра ја ње ли бе ра ли зма, тј. сам крајисторије. Фу-
ку ја ма на те кри ти ке од го ва ра да ње гов из раз не го во ри о оно ме 
што јесте већ о оно ме шта треба да бу де, тј. ра ди се о нор ма тив-

35) Fren sis Fu kuyama, „The End of Hi story“,TheNationalInterest,Summer1989, http://www.
krop fpo li sci.com/ex cep ti o na lism.fu kuyama.pdf Ка сни је, 1992. го ди не Фу ку ја ма об ја вљу-
је књи гу TheEndofHistoryandtheLastMan, The Free Press, New York. Срп ско из да ње: 
Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца, 1997. 

36) Fren sis Fu kuyama, „The End of Hi story“. 
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ном ста ву.37) Но, он је ов де у кон тра дик ци ји, јер це ло куп но из во ђе-
ње ње го вог од ре ђе ња крајаисторије је има ло ем пи риј ску по твр ду 
у по бе ди ли бе ра ли зма. Ка да се пи та ње по ста ви ма ло дру га чи је, као 
што смо ре кли, да ли ће ли бе ра ли зам и ствар но пред ста вља ти веч-
но цар ство сло бо де, јед на ко сти и ми ра, тј. да ли је он то већ са да, 
Фу ку ја ма од ба цу је тре нут ну ем пи ри ју. Ме ђу тим, зна мо да нор ма-
тив ни суд за ви си од ем пи риј ског са гле да ва ња ре ал но сти. 

Да кле, ем пи ри ја но ве, на сту па ју ће епо хе по сле мо дер не де ман-
ту је Фу ку ја му и ли бе ра ле. Ем пи ри ја је не у мо љи ва. Она нам го во ри 
да је гло бал ни свет, по сле „кра ја“ мо дер не, ушао у ста ње ду бо ке 
по ли тич ке и еко ном ске кри зе, све ве ћег на си ља, ра то ва, те ро ри зма, 
ратовапротивтероризма,пре вен тив нихи хуманитарнихрато
ва, вој них ин тер вен ци ја, еко ном ских и по ли тич ких санк ци ја. Ови 
ра то ви, ко је по кре ћу САД и За пад, по при ма ју ка рак тер дав них пре-
мо дер них ра то ва, јер се не при ја тељ озна ча ва пој мом зла! Да кле, 
пре ма та ко озна че ном не при ја те љу, или пре ма Дру гом, све је до-
зво ље но. Не при ја тељ је ви ђен као не чо век. Да на шњи ра то ви, во ђе-
ни као ху ма ни тар ни или про тив те ро ри зма, има ју та кву ди мен зи ју 
да се во де на стра ни „чо ве чан ства“. С тим у ве зи, пре ма не при-
ја те љу је до зво ље но све. При ме ри су Ирак, Ав га ни стан, Ју го сла-
ви ја, Ли би ја, Си ри ја, Ла тин ска Аме ри ка,... Тај ка рак тер гло бал ног 
на си ља по себ но при ме ћу ју и ана ли зи ра ју Не гри и Харт (Mic hael 
Hardt/ An to nio Ne gri) у де лу Мноштво.38) Ра ди се о по кре та њу ра-
то ва из не ка квих мо рал них на че ла а ко је је де фи ни сао (пост)ли бе-
рал ни За пад и Ва шинг тон. На сце ни је мо ра ли за ци ја, а не по ли-
ти ка. Не гри и Харт пи шу: „Пост мо дер но при бе га ва ње пој мо ви ма 
прав де и зла, мо жда у мо мен ти ма као ира ци о нал на про па ган да или 
мо рал но ре ли гиј ска ми сти фи ка ци ја, ипак ни је ни шта дру га чи ја од 
не ка да шњег по зи ва на ис тре бље ње не вер ни ка или спа љи ва ње ве-
шти ца... То ле ран ци ја, цен трал на вред ност мо дер не ми сли уру ша ва 
се дра ма тич но“.39)

Још је Карл Шмит (Carl Schmitt), у тек сту Појамполитичког, 
сма трао да ће мо ра ли за ци ја у по ли ти ци до ве сти до гло бал не до ми-
на ци је јед не др жа ве.40) Све до ци смо на ме та ња оста лом де лу све та, 

37) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, стр. 350–351.
38) An to nio Ne gri i Majkl Hard, Mnoštvo–ratidemokracijaudobaimperija, Mul ti me di jal ni 

in sti tut, Za greb, 2009.
39) An to nio Ne gri i Majkl Hard, Mnoštvo, стр. 32. 
40) Карл Шмит, Појамполитичког, у Нормаиодлука–КарлШмитињеговикритичари, 

Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 36–39.
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под из го во ром за шти те људ ских пра ва и ху ма но сти, аме рич ких и 
за пад них од ре ђе ња мо ра ла, а пре ко њих, у су шти ни, за пад не вој не 
и еко ном ске до ми на ци је. Раз два ја ње мо ра ла и по ли ти ке је, ис ти че 
Ко стас Ду зи нас (Co stas Do u zi nas) у књи зи Људскаправаиимпери
ја, „нај ве ће до стиг ну ће мо дер ног пра ва, ко је је укло ни ло ре ли ги ју 
и мо рал из по ли ти ке и под вр гло власт прав ним нор ма ма“.41) Но, с 
дру ге стра не, у да на шњем вре ме ну, на де лу је за ме на по ли ти ке об-
ли ком (пост)ли бе рал не мо ра ли за ци је, из јед ног цен тра. 

По сле–мо дер ни ра то ви, у име ху ма но сти и „чо ве чан ског“ мо-
ра ла и људ ских пра ва, има ју ћи у ви ду да је не при ја тељ зло и не чо-
век, има ју и ту ди мен зи ју да се мо ра ју во ди ти не пре ста но и сву да. 
Не ма ви ше гра ни ца ра то ва ња, јер, не при ја тељ је сву да. Он је гло-
ба лан и уну тра шњи. Сва ка тач ка на зе маљ ској ку гли мо же по ста ти 
по при ште бор бе и ра та про тив „не људ ског“ не при ја те ља. С тим 
у ве зи, штаб бор бе про тив не ху ма но сти и зла, те ро ри зма, отпад
ничких држава, свет по сма тра као део сво је уну тра шњо сти, као 
део свог дру штва. Не ма ви ше ме ђу на род ног си сте ма и по ли ти ке. 
Све је јед но, це ли на, уну тра шњост пост мо дер ног За па да. Све је 
под ре ђе но по бе ди „омра же ног“ не при ја те ља. У та квим усло ви ма 
нео п ход на је стал на, не пре кид на бор ба и рат да би се „не при ја тељ“ 
по бе дио. Без бед ност по ста је им пе ра тив, а кон тро ла, по слу шност, 
хи је рар хи ја – тех ни ке по сти за ња по бе де. Пи та мо се, шта је са де-
мо кра ти јом и ње ним на че ли ма су че ља ва ња, раз ли ке и дру га чи јег? 
Да ли су су спен до ва ни? 

И, с пра вом мо же мо да се за пи та мо – ко све мо же да бу де од-
ре ђен са дру ге стра не мо ра ла? Са дру ге стра не „чо ве чан ства“ и 
хуманости? Од го вор је: ре ал но – сви! Сви ко ји ни су спрем ни да 
се по ви ну ју еко ном ској и пост по ли тич кој до ми на ци ји и тла че њу. 
Да ли то он да иза зи ва страх код не са гла сних? Ка ква је бу дућ ност 
чо ве ка, дру штва? Или, бо ље ре че но, да ли пост мо дер но вре ме има 
бу дућ ност или се ра ди о стра ху од бу дућ но сти?

По сле „кра ја“ мо дер не уоча ва ју се су штин ске из ме не зна че ња 
де мо кра ти је као мо дер ног про јек та. На де лу је огра ни ча ва ње мо-
дер не де мо кра ти је у ње ној со ци јал ној ди мен зи ји (од у ми ра ње др-
жа ве бла го ста ња)42), као и огра ни ча ва ње у ње ној по ли тич кој рав ни 

41) Ко стас Ду зи нас, Људскаправаиимперија.Политичкафилозофијакосмополитизма, 
Слу жбе ни гла сник, Ал ба трос Плус, Бе о град, 2009, стр. 215. 

42) О не ста ја њу мо дер не државеблагостања ви де ти у: Ср ђан Пе ри шић, „Пост мо дер но 
не ста ја ње по ли тич ког и де мо кра ти је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 2/2012, стр.142. 



стр:91106.

- 103 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

ме ди о кра ти за ци јом, те оли гар хи за ци јом на ни воу по ли тич ког од-
лу чи ва ња,43) као и еко но ми за ци јом по ли тич ког по ља. Еко но ми зам 
по ста је моћ ко ја вла да над прав ним и по ли тич ким про сто ром. То 
је још Фу ко при ме тио при ана ли зи ли бе рал ног упра вља ња. Про-
цес еко но ми за ци је ко ји на ста је у мо дер ној епо хи по при ма не слу-
ће не раз ме ре у да на шњи ци. Еко но ми за ци ја на ме ће управљаштво44) 
и ме наџ мен та ци ју де мо кра ти је и по ли ти ке, чи ме се са ма по ли ти ка 
од ба цу је јер је све усме ре но ка што бо љем упра вља њу а не ка су че-
ља ва њу раз ли чи тих оп ци ја. У еко но ми за ци ји по себ но је ка рак те-
ри сти чан фи нан си зам. Исто, не ста нак рад ни штва као по ли тич ког 
фак то ра, тј. ње го ва де по ли ти за ци ја и сво ђе ње на ме диј ску и по тро-
шач ку кон зу ма ци ју су ја сан при мер од у ми ра ња мо дер не де мо кра-
ти је.

На гло бал ном ни воу на ме та ње нео ли бе рал них еко ном ских, 
кул тур них и по ли тич ких по ре да ка и фор ми уни фи ка ци је и гло ба-
ли за ци је су ка рак те ри сти ка све та по сле мо дер не. Ове по ја ве ни-
су ви ше обо је не мо дер ним иде о ло ги ја ма и пи та њи ма мо дер но сти, 
али има ју мо жда и ве ћи ин тен зи тет не го у мо дер ни. С тим у ве зи, 
мо же мо по ста ви ти мно га пи та ња. 

Пр во, на те о риј ском ни воу - за што са вре ме на по ли тич ка те о-
ри ја ма ло ка зу је о по ли тич кој прак си пост мо дер не епо хе, од но сно, 
за што је до шло до та квог рас ко ра ка из ме ђу те о ри је и прак се? Дру-
го, да ли се ли бе рал на де мо кра ти ја по ка зу је не моћ ном да ре ша ва 
прак су? Да ли се, пак, ли бе рал на де мо кра ти ја, у свим сво јим из да-
њи ма и до стиг ну ћи ма, мо же раз ви ти у ауто ри тар но дру штво кон-
тро ле? Да ли то зна чи да је на де лу већ крај крајаисторије? Ако 
се ви ди та кав крај, да ли то зна чи да је сам ли бе ра ли зам до жи вео 
тран сфор ма ци ју у не што но во, пост ли бе рал но? 

У сва ком слу ча ју пост мо дер на по ли тич ка прак са го во ри да се 
чо век, дру штво и свет на ла зе у та квој ствар но сти ко ја је дру га чи-
ја од оче ки ва ног или про кла мо ва ног ви ђе ња ствар но сти од стра не 
ли бе ра ли зма као по бед ни ка мо дер не. Ствар ност го во ри да се по сле 
крајаисторије чо век упра во на шао у јед ном стра ху од бу дућ но сти, 
исто вре ме но не зна ју ћи о ка квом се стра ху за пра во и ра ди.

43) На ру ша ва ње по ли тич ке ди мен зи је мо дер не де мо кра ти је у пост мо дер ном пе ри о ду, кроз 
сво ђе ње по ли тич ког си сте ма на две пар ти је, сра ста ње по ли ти ке и упра вља ња, оли гар-
хи за ци ју у од лу чи ва њу, ви де ти у: Ср ђан Пе ри шић, „Пост мо дер но не ста ја ње по ли тич-
ког и де мо кра ти је“, стр.140–141.

44) Ви де ти: Ми ше лъ Фу ко, Безопасностъ,территория,население, На у ка, Санкт Пе тер-
бург, 2011. Фу ко, Ми шел, Рађањебиополитике, Све то ви, Но ви Сад, 2005.
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Но, у са вре ме ној те о ри ји, ипак по сто је ауто ри и ис тра жи ва-
чи, ко ји ука зу ју на са вре ме не пост мо дер не фе но ме не и тра же об-
ја шње ње ем пи ри је из ван до ми нант ног нео ли бе рал ног дис кур са. 
Ра ди се о ауто ри ма раз ли чи тог те о риј ског са зре ва ња: Алек сан дру 
Ду ги ну, Ала ну де Бе нои (Alain de Be no ist), Ги јом Фа ју (Gu il la u me 
Faye), Ан то ни ју Не гри ју и Мај клу Хар ту. У до ма ћој по ли ти ко ло-
ги ји при сут на је Бог да на Ко ље вић. Иако су раз ли чи тог те о риј ског 
бек гра ун да они у пост мо дер ним фе но ме ни ма, ка ко на гло бал ном 
пла ну та ко и у рав ни за пад ног дру штва, др жа ве, де мо кра ти је и по-
ли ти ке, уоча ва ју од ре ђе не за ко ни то сти ко је су про из вод по бед нич-
ког (нео)ли бе ра ли зма. Ра ди се о са свим но вом, да кле, пост мо дер-
ном на сту пу ли бе ра ли зма ко ји је остао сам на по ли тич ком по љу 
по сле крајаисторије. Тај на ступ ли бе ра ла има ко ре ни те им пли-
ка ци је на све мо дер не ка те го ри је: по ли ти ку, пра во, др жа ву, де мо-
кра ти ју, дру штво, ме ђу на род не од но се... Ис тра жи ва њем ем пи ри је 
пост мо дер не епо хе и ње но те о риј ско са гле да ва ње упра во кроз ана-
ли зу пост мо дер ног ли бе ра ли зма мо же нам по мо ћи да од го во ри мо 
на су штин ско пи та ње, а то је – да ли је мо гућ от пор пост мо дер ној 
ствар но сти или смо при ну ђе ни да жи во та ри мо у стра ху од пост ли-
бе ра ли зо ва не бу дућ но сти?
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ОДЛАЗАКМОДЕРНЕЕПОХЕСрђанM.Перишић

SrdjanPerisic
LEAVINGMODERNEPOCHBEHIND–
BETWEENTHEENDOFHISTORY
ANDTHEFEAROFTHEFUTURE

Resume
Inhissheet,authorviewedthemeaningoftheshiftofmo
dernparadigmandnewepoch fromdifferent theoretical
cornerthanthedominantapproachincontemporarypoli
ticaltheory.Firstpartofthesheetdealswithparadigma
ticrealizationoftimeandshiftingofthehistoricalepochs.
Secondpartexploresthemeaningsofmodernitythrough
developingofmodernpolitical ideologies/paradigms. In
the20thcenturyquestionofmodernityhadthreekeyideo
logicalanswers(liberalism,Marxismandfascism),which
foughtinbetweenforvictory.Allthreeideologieshadits
wayofmodernity,itsversionsoftheendofhistory,asthe
end of the process ofmodernization. Transfer frommo
dernism topostmodernism is realizedonly in liberaldi
scourse.Inthethirdpartofthesheet,characteroftheend
ofhistoryisdealtwith,butfromthecornerofthecontem
porary empiricism.Postmodernphenomena say that the
world is reality that is different from expected (proclai
med)pointofrealitybythevictorofmodernism.Reality
saysthataftertheendofhistory,manfoundhimselfina
fearofthefutureandnotinakingdomoffreedom.But,in
contemporarytheorythereareauthorsandexplorers,who
pointtocontemporarypostmodernphenomenaandsearch
fortheexplanationoftheempiricismbeyondthedominant
neoliberaldiscourse.Exploringtherealityofpostmoder
nismepochanditstheoreticalinsightthroughtheanalysis
ofpostmodernliberalism,canhelpusanswertheessential
questionwhichis–istheresistancetopostmodernreality
possibleorareweforcedtoliveinthefearofpostliberal
future?
Keywords:modernism,postmodernism,paradigm, time,
epoch,ideology,theendofhistory,politics,liberalism,fu
ture.
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