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1. Са вре ме ни ци смо и уче сни ци че твр те ре во лу ци је 
све та. Она је не по врат но по кре ну та пре че тр де сет го ди на.

Реч је о струк ту рал ном пре о бли ко ва њу свет ског и сва-
ког ло кал ног дру штва ко је се по мо ну мен тал но сти сво јих 
раз ме ра мо же упо ре ди ти са све га три исто та ко круп на до-
га ђа ја ко ја му прет хо де у по зна тој исто ри ји – па ле о лит ска 
ре во лу ци ја, нео лит ска ре во лу ци ја и ре во лу ци ја ко ја је про-
из ве ла са вре ме ни свет. Че твр ту ре во лу ци ју све та омо гу ћи-
ла су ова три епо хал на пре о кре та ко ја јој прет хо де. За то се 
* Политиколог, Београд
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че твр та ре во лу ци ја све та – због уни вер зал ног ва же ња на че-
ла нај ма њег деј ства, као и због ге о ме три је бли ско па ко ва них 
сфе ра – ма ни фе сту је као по тен ци јал исто ри је ви шег енер гет-
ског ре да. То зна чи да је овај наш свет “сме штен„ у се квен цу 
исто риј ског про стор вре ме на пре ла ска из епо хе јед ног, исто-
риј ски већ ис тро ше ног, енер гет ског по тен ци ја ла у на ред но 
до ба чи ји енер гет ски по тен ци јал тек тре ба да се у пот пу-
но сти ма ни фе сту је, из јед ног у дру ги об лик. Сход но то ме, 
исто риј ски пре о крет чи ји смо са вре ме ни ци и уче сни ци има 
об лик тран зи ци о не и тран сфор ма ци о не кри зе све та. У њој се, 
по но во, че твр ти пут у по зна тој исто ри ји, ме ђу соб но до ди ру-
ју, су да ра ју, пре та па ју или по ни шта ва ју крај све та и по че так 
све та – у овом слу ча ју крај све та у ко ме смо жи ве ли и ка кав 
смо по зна ва ли то ком про те клих 500 го ди на са вре ме но сти и 
по че так јед ног по све му дру га чи јег, но вог све та. Не ну жно и 
бо љег све та, раз у ме се. 

2. За хва љу ју ћи епи сте мо ло шкој ре во лу ци ји 20. ве ка, 
на ро чи то за хва љу ју ћи при ме ни те о ри је ком плек сних си сте-
ма у са вре ме ним дру штве ним на у ка ма, да нас зна мо да и наш 
свет – ко смос фе ра, ге ос фе ра, би ос фе ра, со ци ос фе ра, иде ос-
фе ра – пред ста вља екс трем но ком плек сни са мо ор га ни зу ју ћи 
си стем ко ји је струк ту ри ран као по се бан об лик де тер ми ни-
са ног ха о са. Реч је, уоста лом, о фун да мен тал ном свој ству по-
зна тог уни вер зу ма.

След стве но, и на ша исто риј ска кри за има об лик  ха о-
тич ног пре ла ска из јед ног у дру ги свет. И ов де, има мо по сла 
са де тер ми ни са ним ха о сом, са про сто ром “па ра док сал них 
обр та и ре ла ци ја“.1 Већ че тр де сет го ди на жи ви мо у та квом 
ам би јен ту. За то се ово на ше исто вре ме но дез ин те гри са ње и 
пре о бли ко ва ње струк ту ра ста рог у струк ту ре но вог све та 
и по ка зу је као стал но кре та ње кроз не пре глед ни ла ви ринт 
„из ме ша них и на глав це по ста вље них про стор но-вре мен ских 
по ља“.2 Сва ка ма ни фе ста ци ја – ста ње, про цес, до га ђај, струк-
ту ра – од ви ја се ов де као та ла сно кре та ње по пу та ња ма раз-

1 Immanuel Wallerstein: GlobalCulture(s)  Salvation,Menace,orMyth?, FBC, 
SUNY, PaperdeliverdatconferenceonNewCulturalFormationsinanEraof
TransnationalGlobalization, Academia Sinica, Taiwan, Oct. 6 - 7, 2001, http://
fbc.binghamton.edu/iwgloculttw.htm,  p. 4.

2 Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер, рукопис, Београд, 2004, у 
електронском облику доступно на адреси, Scribd.com,  http://www.scribd.
com/doc/37296972/-, стр. 3.
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ли чи тих фре квен ци ја, сме ро ва, пра ва ца, по себ них исто ријâ 
и вре мен ских рит мо ва. Дру гим ре чи ма, у на шем про сто ру 
„па ра док сал них обр та и ре ла ци ја“, сва ки об лик та ла сног кре-
та ња, што зна чи сва ко ма ни фе сто ва но ста ње, про цес, до га ђај, 
струк ту ра, укљу чу ју ћи, раз у ме се, и про це се исто вре ме ног 
дез ин те гри са ња и пре бли ко ва ња струк ту ра ста рог у струк-
ту ре но вог све та, од ви ја се по уни вер зал ном рит мич ком 
обра сцу ака у зал не ка у зал но сти у ко ме екс цен трич на на че ла 
нео д ре ђе но сти, кон тин гент но сти, дис кон ти ну и ра ног кон ти-
ну у ма, не ли не ар но сти, аси ме трич но сти... има ју та ко ва жну, 
пре суд ну, уло гу. Реч је о би фур ка ци ји свет ског си сте ма.

Са свим ап стракт но, ге о ме три ја, то по ло ги ја и ди на ми-
ка тог рит ма про ме не нај при бли жни је се мо же пред ста ви ти 
као дво стру ка ви бри ра ју ћа спи ра ла про мен љи вих ди мен зи-
ја ко ја је у ре ла ци ји пу не ме ђу за ви сно сти са це ли ном про-
сто ра „па ра док сал них обр та и ре ла ци ја“. Тај ин тер ак тив ни 
од нос ус по ста вљен је у скла ду са рит мич ким обра сцем та-
ласâ син хро ни ци те та, од но сно у скла ду са уни вер зал ним 
на че лом ака у зал не ка у зал но сти. Исто вре ме но, од и гра ва ју се 
и све „по след ње“ се квен це по себ них исто ри ја свих до га ђа-
ја уну тар те ку ће исто риј ске де ми си је до са да шњег свет ског 
(ка пи та ли стич ког) си сте ма и све „пр ве“ се квен це по себ них 
исто ри ја свих до га ђа ја уну тар те ку ћег ус по ста вља ња јед ног 
но вог по рет ка ства ри. Не ну жно и бо љег по рет ка, као што је 
то већ ка за но. 

3. У ак ту ел ном „ста њу“ би фур ка ци је свет ског си сте ма, 
по ста вље но је је дин стве но по ље ве ро ват но ћа, мо гућ но сти и 
по тен ци ја ла за све бу дућ но сти да на шњег све та, укљу чу ју-
ћи ов де и оп ште обри се, као и глав на свој ства сва ке од њих 
– оп шти кон цеп ти со ци јал не ор га ни за ци је и ре про дук ци је, 
ба зич не струк ту ре и об ли ци мо ћи, итд. Је дин стве но по ље ве-
ро ват но ћа и мо гућ но сти о ко ме је реч ус по ста вље но је из ме ђу 
два под јед на ко мо гу ћа и ве ро ват на ис хо да ко ји се ме ђу соб но 
по ни шта ва ју – из ме ђу мо гућ но сти (и ве ро ват но ће) за ра ди-
кал но по ри ца ње и пот пу но по ни шта ва ње људ ске сло бо де и 
људ ске ци ви ли за ци је уоп ште („тач ка“ 0)и, са дру ге стра не, 
мо гућ но сти (и ве ро ват но ће) за но ву исто риј ску по твр ду људ-
ске сло бо де и људ ске ци ви ли за ци је („тач ка“ 1). 

Чи ње ни ца што је про стор из ме ђу „та ча ка“ 0 и 1 за пра во 
бес ко нач ни про стор ира ци о нал них, што зна чи (и) бес ко нач-
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них, тран сфи нит них бро је ва, обез бе ђу је та ко ђе бес ко нач но 
мно штво ком би на ци ја и ва ри је те та из ме ђу два крај ње су-
прот ста вље на ску па ве ро ват ноћâ „ус ка ди ште них“ у „тач ка-
ма“ 0 и 1. Овај на чел но бес ко нач ни, тран сфи нит ни број ком-
би на ци ја из ме ђу „тач ке“ 0 и „тач ке“ 1, струк ту ри ра ак ту ел но 
„ста ње“ би фур ка ци је свет ског си сте ма као је дин стве но по-
ље ве ро ват но ћа и мо гућ но сти људ ског све та и свих ње го вих 
(под јед на ко мо гу ћих и ве ро ват них) бу дућ но сти. 

До след но у скла ду са оним Хе ра кли то вим от кри ћем да 
пра во устрој ство ства ри, њи хов уну тра шњи ло гос, во ли да 
се кри је и да је не ви дљи ви склоп ја чи од ви дљи вог, сми сао и 
све ди мен зи је ових до га ђа ја до бро су скри ве ни у пе ни та ла са 
до га ђај не исто ри је. Ипак, ако се као са вре ме ни ци и ак те ри 
до га ђајâ до вољ но по тру ди мо, ја сномо же мо да ви ди мо ка ко 
у је дин стве ном по љу би фур ка ци је из ме ђу 0 и 1, сви ови до га-
ђа ји по се ду ју под јед нак ка па ци тет ве ро ват ноћâ за оба крај ње 
су прот ста вље на ис хо да као и за чи та ву тран сфи нит ну ска лу 
мо гућ но сти из ме ђу њих. На „кра ју“, од свих у овом „тре нут-
ку“ под јед на ко мо гу ћих и ве ро ват них све то ва, из овог ха о са 
пре о бли ко ва ња, иза ћи ће и ста би ли зо ва ће се са мо је дан свет. 
Са вре ме ни ци смо и ак те ри ра ђа ња и на ра ста ња упра во тог 
јед ног од свих мо гу ћих и ве ро ват них но вих све то ва. 

Ка кав ће би ти тај свет? Исти? Бо љи? Го ри? По но вље на 
са да шњост? Иде ал но оства ре на уто пи ја? Ко нач на до стиг ну-
та дис то пи ја?

Да нас се на ова пи та ња не мо же од го во ри ти. Ме ђу тим, 
на осно ву све га што зна мо, да нас ипак мо же мо ре ћи да ће 
но ви свет, ма ка кав он био, са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће 
за и ста би ти ус по ста вљен, струк ту ри ран и ста би ли зо ван за 
не ко ли ко де це ни ја, и то око го ди не 2050. У том „тре нут ку“ 
исто ри је, би ће по стиг ну та оп ти мал на рав но те жа но вог свет-
ског си сте ма, ње гов екви ли бри јум, а сва пи та ња са ко ји ма се 
да нас му чи мо, укљу чу ју ћи и она нај ва жни ја о свој стви ма тог 
но вог све та, до би ће сво је ја сне и не дво сми сле не од го во ре. 
До та да, те ку ћа тран зици о на кри за све та, ово убр за но кре-
та ње клат на исто ри је из ме ђу две крај ње „тач ке“ је дин стве-
ног по ља ве ро ват но ћа, пре суд но ће ути ца ти на на шу људ ску 
„суд би ну“. Ово сто га што су на ша ин ди ви ду ал на, груп на и 
ко лек тив на свој ства (пси хо ло шка, со ци јал на, етич ка, кул ту-
ро ло шка, еко ном ска), на ша пер цеп ци ја и раз у ме ва ње ствар-
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но сти, све од лу ке ко је до но си мо и све ак ци је ко је пред у зи-
ма мо, сва свој ства вре ме на у ко ме жи ви мо, од ре ђе на те ку ћом 
тран зици о ном кри зом све та.3

4. Про це си исто вре ме ног дез ин те гри са ња и пре бли ко-
ва ња струк ту ра ста рог у струк ту ре но вог све та ма ни фе сту ју 
се у пла не тар ној иде ос фе ри – укуп ни ме мо фонд људ ске ци-
ви ли за ци је – као пер ма нет ни свет ски рат идејâ ко ји се во ди 
из ме ђу за ступ ни ка раз ли чи тих стра те ги ја бу дућ но сти. Реч 
је о ди на мич ном и не ста бил ном про сто ру пер ма нет не на пе-
то сти и ње го вим ак те ри ма, но си о ци ма кон ку рет ских и ме-
ђу соб но су прот ста вље них ин тер пре та ци ја чо ве ка, ње го вог 
све та и ње го ве про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти. Тај 
про стор та ко ђе је би по лар но струк ту ри ран. И он је ус по ста-
вљен из ме ђу „та ча ка“ 0 и 1 је дин стве ног по ља мо гућ но сти и 
ве ро ват но ћа – из ме ђу за ступ ни ка идејâ ра ди кал ног по ри ца-
ња и пот пу ног по ни шта ва ња људ ске сло бо де и људ ске ци ви-
ли за ци је уоп ште („тач ка“ 0)и, са дру ге стра не, за ступ ни ка 
идејâ но ве исто риј ске по твр де људ ске сло бо де и људ ске ци-
ви ли за ци је („тач ка“ 1). Раз у ме се, и у слу ча ју овог би по ла ри-
те та има мо по сла са про сто ром ира ци о нал них, што зна чи (и) 
бес ко нач них, тран сфи нит них бро је ва. Дру гим ре чи ма, и би-
по лар но струк ту ри ра ни про стор пер ма нет ног свет ског ра та 
идејâ та ко ђе обез бе ђу је на чел но бес ко на чан број ком би на ци-
ја и ва ри је те та. Овај на чел но бес ко нач ни, тран сфи нит ни број 
ком би на ци ја из ме ђу два крај ње опо зит на ску па идејâ „ус ка-
ди ште них“ у „тач ка ма“ 0 и 1,струк ту ри ран је као је дин стве-
но по ље у ко ме се од ви ја пер ма нет ни свет ски рат идејâ про-
та го ни ста раз ли чи тих стра те ги ја бу дућ но сти. 

За то се ак те ри овог свет ског ра та исто вре ме но су ко-
бља ва ју и по хо ри зон та ли, уну тар са мог је дин стве ног по ља 
из ме ђу 0 и 1, и по вер ти ка ли,уну тар тран сфи нит ног спек тра 
на уни вер зал ној ска ли из ме ђу 1033 и 10+33,по зна тог про стор-
вре ме на – од ин фор ма ци је као јед не од три основ не гра див не 

3 Опширније о концепту историјске демисије светског система, транзиционој 
кризи света и сродним проблемима, Љубомир Кљакић: Студијебудућности, 
Народна књига, 2005, нарочито текст Последњициклуспоследњекризеили
ритамбудућности, исто, стр. 241-255; исто тако, о проблему детерминисаног 
хаоса, таласном кретању и години 2050, нарочито о аргументима које су у 
овој ствари понудили Кондратјев, Бродел, Волерстин и други аутори, па чак 
и Њутн, Љубомир Кљакић: СтратегијаЕшер, исто, посебно Деотрећи, стр. 
114-139.
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је ди ни це уни вер зу ма (ин фор ма ци ја, енер ги ја, ма те ри ја) до 
све та идејâ и укуп ног ме мо фон да кул тур не ево лу ци је чо ве-
чан ства. Сход но то ме, сва ка по је ди нач на од лу ка ко ју до но-
си мо и сва ка по је ди нач на ак ци ја ко ју пред у зи ма мо на уни-
вер зал ној ска ли од 1033 до 10+33,исто вре ме но пред ста вља и 
ма ни фе ста ци ју не ке од бес крај но мно го ком би на ци ја из ме ђу 
„та ча ка“ 0 и 1. 

5. Глав ни ак те ри у свет ском ра ту идејâ је су они ко ји 
кон сти ту и шу, та ко ђе ди на мич ну, не ста бил ну и про мен љи ву 
струк ту ру свет ске мо ћи и ње ну хи је рар хи ју (др жа ве, ре ли-
ги је, кор по ра ци је, пар ти је, гру пе, по је дин ци). Без об зи ра на 
ме ђу соб не раз ли ке, на ро чи то док три нар не, че сто не пре мо-
сти ве, сви ак те ри тог су ко ба на чел но де ле је дан те исти циљ. 
Сва ко од њих, са ослон цем на људ ска и ма те ри јал на сред ства 
ко ја му сто је на рас по ла га њу на сто ји, на и ме, да ус по ста ви та-
кво фак тич ко „ста ње“ ко је ће му у пе ри о ду до 2050, а на ро-
чи то по сле 2050, омо гу ћи ти не са мо да од бра ни и об но ви, 
не го и да про ши ри сво ју уло гу хе ге мо на на не кој, би ло ко јој, 
ло кал ној или ре ги о нал ној, а уко ли ко окол но сти до зво ле и на 
ве ли кој сце ни свет ских по сло ва. 

Под прет по став ка ма те ку ће тран зи ци о не кри зе, овај 
свет ски су коб, уве ли ко про фи ли сан као по се бан исто риј ски 
ци клус у оп штој исто ри ји идејâ, од ви ја се уну тар иде ос фе-
ре ко ја се у пла не тар но ра ти ште тран сфор ми са ла по сле та ко 
круп ног до га ђа ја као што је то био слом си стем ских иде о-
ло ги ја из се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Као што је, на и ме, 
по зна то, ле ги ти ми тет, ко хе рен ци ју, уну тра шњу ло ги ку и 
сми сао свет ског по рет ка, оси гу ра ва ле су од 1945. па до 1970-
1974, ка да је не по врат но по кре ну та исто риј ска де ми си ја свет-
ског си сте ма, од но сно тран зи ци о на кри за све та, си стем ске 
иде о ло ги је ко је сво је ис хо ди ште има ју у по кре ту европ ског 
про све ти тељ ства и свет ској ре во лу ци ји од дру ге по ло ви не 
18. до пр ве де це ни је 19. ве ка. Но ми нал но, све глав не си стем-
ске иде о ло ги је од 1945. до 1970-1974,  без об зи ра на зна чај не 
уну тра шње и спо ља шње раз ли ке, де ли ле су про све ти тељ-
ски кон цепт дру штва као дру штва со ци јал не, тех но ло шке 
и еко ном ске ра ци о нал но сти. След стве но, све ове иде о ло ги-
је по зи ва ле су се на ви со ка на че ла људ ске сло бо де и до сто-
јан ства, со ци јал не јед на ко сти, прав де и де мо кра ти је. За све 
њих, мо дер на се ку лар на др жа ва би ла је глав ни ин стру мент 
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за ра ци о нал но ус по ста вља ње, спро во ђе ње, ре про ду ко ва ње 
и ре ди стри бу ци ју дру штве не мо ћи, што кон крет но зна чи за 
ус по ста вља ње и одр жа ва ње уну тра шње и спо ља шње рав но-
те же за јед ни це (вла да ви на за ко на, ре ди стри бу ци ја ка пи та ла, 
рав но те жа из ме ђу ра да и ка пи та ла, из ме ђу јав не и при ват не 
сфе ре, из ме ђу уну тра шњих и спо ља шњих од но са, итд.) 

Ме ђу тим, услед исто риј ски не из бе жног ко рум пи ра ња, 
де ка ден ци је и след стве не ен тро пи је, се дам де се те го ди не 20. 
ве ка окон ча не су исто риј ском де ми си јом ових си стем ских 
иде о ло ги ја и њи хо вим по сле дич ним ко лап сом. Са број ним 
ва ри је те ти ма и де ри ва ти ма, сво је исто риј ске мо гућ но сти 
ис цр пе ли су сва три об ли ка др жав ног ка пи та ли зма – кен зи-
јан ски ета ти зам са ње го вом др жа вом бла го ста ња (тзв. Пр ви 
свет), со вјет ски ета ти зам са ње го вом др жа вом ре ал ног со ци-
ја ли зма (тзв. Дру ги свет), на ци о нал но о сло бо ди лач ки ета ти-
зам са њи хо вом пост ко ло ни јал ном со ци јал ном др жа вом (тзв. 
Тре ћи све ти). Раз у ме се, та кав ток до га ђа ја ни је мо гао из бе ћи 
ни ју го сло вен ски са мо у прав ни со ци ја ли зам. Као је ди ни не-
за ви сни про грам ван си стем ске, ал тер на тив не дру штве не ор-
га ни за ци је ко ји је због сво је ино ва тив но сти, на ро чи то због 
сво је ме ди јал не уло ге у та да шњем све ту, али због и не сум-
њи вог успе ха у спро во ђе њу стра те ги је мо дер ни за ци је и убр-
за ног дру штве ног ра ста, ужи вао под јед нак ауто ри тет у све 
три зо не до ми нат них си стем ских иде о ло ги ја, чак и ме ђу ак-
тив ним про тив ни ци ма, и ју го сло вен ски про грам је то ком се-
дам де се тих про шао кроз ци клус ко рум пи ра ња, де ка ден ци је 
и ен тро пи је.

6. Та ко је се дам де се тих го ди на 20. ве ка тран зи ци о на 
кри за све та до би ла и сво ју вла сти ту, исто риј ски са свим по-
себ ну, иде ос фе ру. Ње но име та ко ђе је свет ска кри за. У овом 
по себ ном слу ча ју, на и ме, це ло куп ни про стор про из вод ње 
и ди стри бу ци је иде ја, гло бал на иде ос фе ра, тран сфор ми сао 
се и до био об лик свет ске кри зе идејâ, свет ске кри зе сми сла, 
свет ске кри зе кри ти ке, свет ске кри зе ин ди ви ду ал не и дру-
штве не са мо све сти... Го ди не 1994, по во дом овог по себ ног об-
ли ка свет ске кри зе, Ка сто ри ја дис ка же:

“Кри за кри ти ке са мо је јед на од оп штих ма ни фе ста-
ци ја оп ште и ду бо ке кри зе дру штва... 

“По сто ји из да ја кри ти ча ра ко ји су из да ли сво ју уло гу 
кри ти ча ра; по сто ји из да ја ауто ра ко ји су из да ли сво је одо го-
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вор но сти и сво је уми је ће; и по сто ји ши ро ка су крив ња пу бли-
ке ко ја ни је уоп ће не ви на у ци је лој тој ства ри... Ци је ли на је 
ин стру мен та ли зи ра на и у слу жби си сте ма ко ји је ано ни ман. 
Све то ни је ди је ло не ког дик та то ра, ша чи це круп них ка пи-
та ли ста или ску пи не оних ко ји об ли ку ју јав но мни је ње; то је 
го ле мо дру штве но-по ви је сно стру ја ње ко је иде у том сми је ру 
и чи ни да све по ста је ба зна чај но... Чо вје чан ство се би о ло шки 
ни је де ге не ри ра ло, љу ди су још уви јек спо соб ни па жљи во са-
слу ша ти ар гу мен ти ран и ре ла тив но ду жи го вор, али исти на 
је исто та ко да си стем и ме ди ји ‘од га ја ју’ – то јест си стем но 
де фор ми ра ју – љу де, та ко да се ови ви ше не мо гу за ни ма ти 
за ишта што пре ла зи не ко ли ко се кун да, не ко ли ко ми ну та у 
крај њем слу ча ју. 

„По сто ји ту за вје ра (‘кон спи ра ци ја’) – не у по ли циј-
ском, већ у ети мо ло шком зна че њу: све то ‘за јед нич ки ди ше’, 
пу ше у исти рог – јед ног дру штва у ко јем сва ка кри ти ка гу би 
сво ју учин ко ви тост“.4

Да на шња свет ска кри за идејâ је сте об лик да на шње 
тран зи ци о не кри зе све та.

Бе о град, март - април 2011.   
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LjubomirKljakić

WORLDCRISISOFIDEAS
–TheConceptualFramework

ofaTheoreticalModel

Summary

Authorarguesthattheglobalcrisisofideasandworldcri
sisingeneralaretwospecific,mutuallyinterdependentformsof
uniqueandcompletecourseofevents,ortheworldtransitional
crisisthatwasopenedbytheprocessofworldsystemhistorical
demissionfortyyearsago.Theprincipalclaimsofhisarguments
represent theconceptual frameworkof theoreticalmodelof the
worldintransitioncrisisonwhichisbasedtheauthor’sresearch
strategy.
Keywords:fourthworldrevolution,theglobaltransitioncrisis,

the single filed if possibilities, the world crisis of
ideas,theworldwarofideas.
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