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ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА – ОР ВЕ ЛОВ СКА 
ВИ ЗИ ЈА ЕКО НО МИ ЈЕ ВА ВИ ЛО НА

Резиме

 Економија као наука иде на једну страну а економ-
скастварност,економсказбиља,иденадругустрану.Две
милијардељудијегладно.Свакичетвртистановникпланете
живиодједногдоларадневно,аодгладиумирестохиљада
људидневно.Економијакаонаукатражирешењеуформу-
ламаиматематчко-статистичкиммоделимааекономија
стварностиимабезбројдемографскихисоцијалнихпробле-
макојиенормнорасту.Стањеприроднихресурса,воде,ки-
сеоника,загађивањаислично,крећусекаризикууништења
човечанстваипланете.

Под дејством противречних сила, букнули су нацио-
нални, верски, културни и политички конфликтии ратови
већином локалног карактера и ограниченог интезитета.
Очекивањадаћекрајем“хладнограта”наступитизаокрет
камиру,разоружањуидемократскојинтеграцији,нисусе
обистинила.Напротив,наделујепроцесјачањатенденција
каауторитарној„орвеловској“светскојдржави.

 Револуција модерности, односно револуција капи-
тала са њеним светским (капиталистичким) системом
представљанајвећеубрзањеритмаисторијеудосадашњем
људскомискуству.Тоубрзањеритмаисторијеподусловима
светског(капиталистичког)систематрајевећ500година.
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Истиглоседоглобализације.Далијетокрај,последњици-
клуспоследњекризе?
Кључне речи: глобализација,технолошкитоталитаризам,

транзиција,капитал

I
ЕкономијаОрвела

Шта је са вре ме на еко ном ска ми сао пред тр но ви тим и 
кр ва вим хо дом исто ри је на пу ту до соп стве не са мо све сти, 
да нас, ка да се, ов де и са да - на рас кр сни ца ма из ме ђу ста рог 
и нај но ви јег „но вог свет ског по рет ка“, ра та и ми ра, до бра и 
зла, мо рал ног и не мо рал ног, из ме ђу има ти и би ти - раз ба цу-
ју иде а ли, ре во лу ци је и уто пи је, по пут кр хо ти на раз би је ног 
ста кла, по ле ди на ма бес ко нач ног бес пу ћа и без на ђа? Ни шта 
дру го до са мо ур лик ле пен ског чо ве ка ста рог осам ми ле ни-
ју ма, пред не са гле ди во шћу Ва се ље не. Шта су еко но ми стич-
ки гра фи ко ни, прав не нор ме, по ли ти ко ло шке сту ди је и сав 
оста ли ар се нал ово свет ске ми сли пред рат ном, на ци о на ли-
стич ком и дру гим мр жња ма хо мо про фи ти ку са пре ма чо ве-
ку, до уза луд на страст и уза луд ни ва пај за не ким дру гим, 
по ста по ка лип тич ним све том? 

И ова епо ха се це па, као и она о ко јој је пи сао Бер ђа-
јев у књи зи „Сми сао исто ри је“. На из ма ку је и овај Шпен гле-
ров ци клус. На вр ху ле де ног бре га, у све тло сти за стра шу ју ће 
има ги на ци је, ка да без на ђе до ко сти ју бо ли, ка да се у До ли ни 
све тла га се и за ве са па да, „исто ри ја“ по чи ње. По чи ње с ни-
ским стра сти ма и без у мљем ко је ку ља из нај ду бљих мра ко ва 
но во ве ков не ми сли, по ста ју ћи ме та фи зич ки усуд ап сурд но-
сти. 

У том усу ду, и са вре ме на еко ном ска ми сао не схва та да 
свет ја ве је сте свет по јав но сти, али да „свет по јав но сти ни је 
и свет ствар но сти“, ка ко пи ше Хе гел. Са вре ме на еко ном ска 
ми сао је свет ја ве, свет по јав но сти, а еко но ми ја Ва ви ло на је 
свет ствар но сти, гло ба ли за ци је, тран зи ци је и нај но ви јег „но-
вог свет ског по рет ка“, на дај мо се по след њег „но вог свет ског 
по рет ка“.

У ду би ни ду хов не исто ри је, ода кле ку ља сти хи ја ово-
све тов ске по ве сти, до га ђа ју се са мо две ства ри: Ју ди на из да ја 
и Хри сто во рас пе ће. Да кле, мо гу ће је опре де ли ти се са мо за 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.277-298

279

је дан од ова два та бо ра: за Хри стов или за Ју дин. Са вре ме на 
еко ном ска ми сао опре де ли ла се за Ју дин.

Ка да, ка ко и за што је у ду би на ма исто ри је ду ха, еко-
ном ска те о ри ја уоп ште, а са мим тим и са вре ме на еко ном ска 
ми сао, на пра ви ла „пр во бит ни“ грех и опре де ли ла се за Ју дин 
та бор?

Еко но ми ја Ва ви ло на мр ви све пред со бом. Ло ги ка ка-
пи та ла и про фи та не ма ми ло сти. Она је тех но ло шки раз вој 
уз ди гла до не слу ће них ви си на, али не због до бро би ти чо ве-
чан ства, већ по хле пе и охо ло сти чо ве ка, вла сни ка ка пи та ла, 
ко ме ма те ри јал них до ба ра и соп стве не су је те ни кад до ста. 
Да ју ћи ду шу ка пи та лу, чо век, као да не слу те ћи зло у се би, 
ду шу да де и тех но ло ги ји и за тво ри је у ве ли ку Ва ви лон ску 
ку лу ко ја са мо што још Бо га ни је до та кла. Спа са ви ше не-
ма. Ве ли ки брат-Ка пи тал се ди на вр ху ва ви лон ске ку ле у Ва-
шинг то ну  и у Вол стри ту, све ви ди, све чу је, све зна и све 
мо же. 

Еко но ми ја Ва ви ло на свет убр за но пре тва ра у јед ну ве-
ли ку фа бри ку у ко јој су од но си уре ђе ни у скла ду са пра ви ли-
ма нај но ви јег „но вог свет ског по рет ка“. Ка да би вла сник не ке 
ен гле ске ма ну фак ту ре из XVII ве ка мо гао из гро ба да про ви-
ри и по гле да овај да на шњи свет, бр же би се вра тио у гроб не-
го што је из ње га иза шао. За жа лио би што се ика да и ро дио. 
У ње му би се сру шио мит о Обе ћа ној зе мљи, мит о сја ју и 
рас ко ши Ва ви ло на. За жа лио би што се ни је ма нуо из град ње 
Ва ви лон ске ку ле он да ка да је она пр ви пут би ла сру ше на. 

Да на шњи чо век кре ће да ље у по тра гу за Обе ћа ном зе-
мљом. По след њи та кав део пла не те, по след њи део Ва ви ло на 
је сте - Ис ток. Ви ше се не ма куд. Уско ро, цео свет ће по ста ти 
јед на ве ли ка фа бри ка. 

Иро ни ја исто ри је Ве ли ког бра та-Ка пи та ла са сто ји се у 
то ме што је он по но сан на ту фа бри ку, а у су шти ни она пред-
ста вља крај Исто ри је. Исто ри ја је уле те ла у зам ку тех но ло-
шког то та ли та ри зма. На жа лост, ал тер на ти ва тех но ло шком 
то та ли та ри зму не мо же да бу де тех но ло шка де мо кра ти ја. 
Ал тер на ти ва је за и ста са мо крај Исто ри је.

Љу ди, уме сто да ко му ни ци ра ју ме ђу со бом и с при-
ро дом, ко му ни ци ра ју с ма ши на ма, ком пју те ром, ро бо том, 
те ле ви зо ром итд. Уме сто да во ле свет око се бе, да ми сле о 
се би и све ту, они тра га ју за ком пју тер ским си сте ми ма об да-
ре ним спо соб но шћу да раз ми шља ју, от кри ва ју зна че ње, уче 
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на осно ву ра ни јег ис ку ства и оба вља ју дру ге за дат ке ко ји се 
ина че до во де у ве зу с људ ском ин те лек том. 

Бу ду ћи да све ма ње ми сли а све ви ше оба вља ру тин ске 
и ме ха нич ке рад ње, чо век и све ма ње сум ња у по ру ке Ве ли-
ког бра та-Ка пи та ла, ко је му он ша ље кроз ка тод ну цев. Да ли 
су оне ла жне или исти ни те, до но се сре ћу или не сре ћу, жи вот 
или смрт, ни је ва жно. Ва жно је да их на род пла ћа и да до но се 
про фит. 

Ве ли ки брат-Ка пи тал ра сте. Све је под ре ђе но ње му, ње-
го вом про фи ту и но вој тех но ло ги ји. Умет ност, књи жев ност, 
на у ка, кул ту ра итд. до бри су ако то по твр ди Ве ли ки брат. 
Да кле, Ве ли ки брат-Ка пи тал и ње го ва ка тод на цев са вр ха 
Ва ви лон ске ку ле упра вља ју све том. Чо век је остао без ду ше, 
емо ци ја и па ме ти. Све је пре дао тех но ло ги ји и Ве ли ком бра-
ту-Ка пи та лу. Све је спрем но за „Drang nach Osten“. Обе ћа на 
зе мља че ка. Че ка ју и но ви про фи ти, но ва тр жи шта, јеф ти на 
рад на сна га, но ви си ро вин ски и енер гет ски из во ри, но ва про-
стран ства за ну кле ар ни от пад, итд. Обе ћа на зе мља Ис то ка је 
по след њи Ва ви лон. 

 ***

У по след ње вре ме, и књи жев ни ци су по ста ли оку пи-
ра ни еко но ми јом. И они су по че ли да се ба ве ње ним пој мом, 
сми слом и свр хом. Та ко, на при мер, књи жев ник Све ти слав 
Ба са ра ка же: „Мо же ми се при го во ри ти да о пе сни штву го-
во рим је зи ком еко но ми је, али ва ља се при се ти ти да реч еко-
но ми ја, пре не го што је на За па ду по ста ла еуфе ми зам за гра-
беж, а на Ис то ку ‘го спод бог’, зна чи не што са свим дру го: 
до мо строј, ум но рас по ла га ње зем ним до бри ма и си ла ма (на-
ро чи то си ла ма) на пу ту ус пе ња у Бо го чо ве штво“.1 Ако је зик 
књи жев ни ка пре ве де мо на је зик еко но ми је, до мо строј зна чи 
ум но ис ко ри шћа ва ње при род них ре сур са у ци љу до бро би ти 
чо ве чан ства, а не због сти ца ња про фи та или би ро крат ских 
при ви ле ги ја, бес ко ри сног ис ко ри шћа ва ња при ро де, све оп-
ште гра бе жи и осва ја ња вла сти.

Џо а на Ро бин сон, по зна ти и углед ни еко но мист, ни је са-
свим си гур на да ли је еко но ми ја уоп ште од не ке ко ри сти. Она 
та ко ми сли ве ро ват но и због то га што „два де сет ми ли о на љу-

1 Све ти слав Ба са ра, СаториуКостојевићима, Де ли, 1987, стр. 58.
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ди ко ји уто љу ју жеђ из Рај не, ср чу ју тар њу ка фу већ убе ђе ни 
да је у њој - отров. Моћ ни хе миј ски кон цер ни не пре ста ју 
да си па ју отро ве у ову ве ли ку и ту жну ре ку и да згр ћу фан-
та стич не про фи те.“2 Или, мо жда сто га што „го то во не при-
ме ће но ви ше од 14 ми ли о на де це уми ре сва ке го ди не. Она 
уми ру од де хи дра ци је. Ви ше де це је умр ло у Ин ди ји и Па-
ки ста ну не го у 46 зе ма ља Афри ке за јед но, упр кос из ра зи тих 
сто па при вред ног ра ста за бе ле же них у ове две зе мље то ком 
про шле де ка де.“3 Мо жда је Џо а на Ро бин сон из ра зи ла сум њу 
у ко рист еко но ми је као на у ке, на кра ју сво је плод не ка ри је ре 
еко ном ског те о ре ти ча ра и за то што су „ту мо ри, ле у ке ми је, 
мр тво ро ђен чад, као и ‘по лу де ла при ро да’ - по сле ди ца не зго-
да у ра ду ну кле ар ке на Остр ву Три ми ље“.4

Због вај ка да шње ху ма ни стич ке мо де, еко ном ска ми сао 
ће јав но и де кла ра тив но осу ди ти по сто ја ње отров не во де у 
Рај ни, али, бу ду ћи да ху ма ни зам не мо же, као ка ква па ра-
диг ма, да ста не у не ки еко ном ски мо дел раз во ја при вре де, 
а по ве ћа ње про фи та мо же, оста ви ће да се отров ном во дом у 
Рај ни ба ви не ко дру ги. Еко ном ска ми сао ће на ста ви ти да во-
ди свет у „рај ско на се ље“ с еко ном ским мо де ли ма ко ји, ка ко 
јед ном при ли ком ре че Гал брајт, слу же да се па жња скре не с 
го ру ћих дру штве них про бле ма. Еко ном ски мо де ли су обич-
не пра зне ку ти је, ко је се по пут пинг-понг лоп ти це од би ја ју 
од зи ди на ствар но сти.5 При ли ком тог од би ја ња је ди но се чу је 
не моћ ни и зло коб ни звук пра зни не, ко ји упо зо ра ва на мо гу ћу 

2 Ми ро слав Сто ја но вић, „Жи вот као ри зик“, Политика, 7. XII 1986.
3 „Сва ке го ди не још уми ре 14 ми ли о на де це“, чла нак ко ји је Политика. од 

14.1.1987.г., пре у зе ла из The New York Ti mes.
4 „Остр во смр ти“, Политика, 20. I 1987.
5 Ро берт Кат нер, „О ста њу у обла сти еко но ми је“, Преглед, бр. 236, 1986/87, 

„Аме рич ка ам ба са да у Ју го сла ви ји“, стр. 66 и 67. „Ка да се стан дард ни мо дел 
при ка же у учи о ни ци, увек се на ђе не ки др ски бру цош ко ји се бу ни твр де ћи 
да тај мо дел ни је ре а лан. Про фе сор је та кве оп ту жбе већ ра ни је чуо. Он од-
го ва ра сту ден ту да мо ра мо хо да ти пре но што на у чи мо да тр чи мо, да мо ра-
мо ства ри са свим да упро сти мо ра ди ана ли тич ке ја сно ће и да ће се, по што 
сту дент бо ље овла да ана ли тич ком тех ни ком, пре ћи на фи не се да би се мо-
дел по де сио пре ма ни јан са ма еко ном ске ствар но сти. Мо дел оди ста по ста је 
сло же ни ји, али основ не прет по став ке оста ју. Сту дент ће та да од лу чи ти да је 
це ла ве жба бес ко ри сна и пре ћи на сту ди је исто ри је или со ци о ло ги је, или ће 
ус пе ти да са вла да те шке ма те ма тич ке до ка зе и стек не из ве сну скло ност ка 
де дук тив ној ло ги ци као и про фе си о нал ну ло јал ност пре ма тој ди сци пли ни.“
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ка та стро фу све та су тра шњи це. Шта еко ном ска те о ри ја мо же 
да ура ди ка да се су срет не с ве ли ком не за по сле но шћу, ис цеп-
ка ним тр жи штем, оли го по ли стич ким кор по ра ци ја ма, и уоп-
ште са све том ко ји је ве о ма да ле ко од сли ке са вре ме не кон-
ку рен ци је из уџ бе ни ка? Еко но ми сти има ју са мо два из бо ра. 
Мо гу да пи шу пам фле те и убе ђу ју др жав ни ке и по ли ти ча ре 
ка ко би свет бо ље из гле дао ка да би ли чио на мо де ле из уџ бе-
ни ка, или мо гу да од ба це фор ма ли зам, иза ђу из ка би не та и 
про у ча ва ју про фа ни свет ствар них ин сти ту ци ја. Са вре ме на 
еко ном ска ми сао још увек је у ка би не ти ма. 

Еко но ме три чар у ка би не ту, ана ли зи ра ју ћи не ку еко-
ном ску по ја ву, при ку пља по дат ке за ду жи вре мен ски пе ри од, 
пра ви та бе ле, утвр ђу је ко ре ла ци је и ме то дом екс тра по ла ци-
је трен до ва на сто ји да утвр ди бу ду ћи ме ђу соб ни од нос про-
мен љи вих ве ли чи на. Ме ђу тим, ни је дан мо дел не мо же да 
укљу чи све про мен љи ве ве ли чи не, и про шлост не да је увек 
прав це бу дућ но сти. „Ако се по ђе од то га да за ни ма ње, обра-
зо ва ње, ко е фи ци јент ин те ли ген ци је, пол и ра са ути чу на пла-
ту, еко но ме триј ски ме тод би мо гао да од ре ди у ко јој је ме ри 
сва ки чи ни лац ве зан за ва ри ја ци је у пла ти; ис тра жи вач би 
та да мо гао да по ку ша и утвр ди узроч ни од нос. Ме ђу тим, тај 
на чин еко но ме триј ског ис пи ти ва ња но си со бом и мно го стру-
ке про бле ме. У еко ном ском жи во ту узрок и по сле ди ца се не 
од и гра ва ју у истом тре ну; че сто про ђе из ве сно вре ме пре но 
што се осе те ути ца ји. По след ње уто чи ште не ког еко ном ског 
ва ра ли це је за о ста ја ње у вре ме ну.“6

Чо век је од вај ка да, у су сре ту с не по зна тим, с Ко смо-
сом, са сво јом ко нач но шћу, те жио ду хов ном и фи зич ком је-
дин ству, са вр шен ству и бла го ста њу. Хри шћан ско уче ње чо-
ве ка спа ша ва ово зе маљ ских му ка, јер му на ла же да су све 
не во ље и ис по ве да ни гре си за жи во та пред у слов за спа се ње 
и пут у „рај ско на се ље“ по сле жи во та. Сто га све му ке и не-
да ће чо век до жи вља вао као Бож ју во љу и ну жност. На тај 
на чин, пре вла да на је ве чи та ди хо то ми ја ду ше и те ла, ап сурд-
ност по сто ја ња и по стиг ну то ду хов но и фи зич ко је дин ство и 
са вр шен ство. 

Но во ве ков на на у ка и ње на ме то да на ста ла је као ре зул-
тат бор бе про тив сред њо ве ков ног на чи на ми шље ња. Та да је 

6 Исто, стр. 68.
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по чео да ра сте дру штве ни углед оних ко ји зна ју да чи та ју и 
пи шу. Га ли лео Га ли леј, ко ји је из гу био бит ку, а до био рат,7 
сма тра да је не зна ње мај ка зло бе, за ви сти, срџ бе и свих дру-
гих по ро ка, ужа сних и огав них гре хо ва. Основ но ору ђе на-
у ке по ста ју ин стру мен ти за по сма тра ње, ме ре ње и екс пе ри-
мен ти са ње. Те о ри ја ни је ви ше са мо кон тем пла ци ја, не го, пре 
све га, ма те ма тич ко кон стру и са ње и ма те ма тич ки го вор, ко ји 
ре дов но мо ра да има сво ју екс пе ри мен тал ну ин тер пре та ци ју 
и сво је ег закт но, чул но - по сма трач ко оправ да ње.

Но во ве ков на на уч на ми сао за по че ла је свој три јум фал-
ни по ход про тив ме та фи зич ког на чи на ми шље ња бор бом за 
но ву ме то ду. Де карт, осни вач слав ног кар те зи јан ског ра ци о-
на ли зма, сма тра да ста ри обра зац зна ња не од го ва ра зах те-
ви ма вре ме на. Он је, јед но став ном фор му лом „ми слим, да-
кле по сто јим“, фи ло зоф ску спе ку ла ци ју ко нач но осло бо дио 
сред њо ве ков не за о ку пље но сти до ка зом ре ал но сти објек тив-
ног све та. С дру ге стра не, бри тан ски фи ло зо фи су се опи ра ли 
овом кар тер зи јан ском су бјек ти ви зму, сма тра ју ћи да при мат у 
спо зна ји све та има чул но ис ку ство и по сма тра ње спо ља шњег 
све та. По њи ма, људ ски ум је не из вор, већ ри зни ца зна ња 
пр во бит но сте че ног чул ним ис ку ством, а за тим си сте ма ти-
зо ва но ум ном спо соб но шћу. На тај на чин су се у мо дер ној 
фи ло зо фи ји за сно ва ле две ве ли ке тра ди ци је, по зна те као ра-
ци о на ли зам и ем пи ри зам.

По Кон ту, фи ло зо фи ја тре ба да по ста не по зи тив на на у-
ка као што су то све дру ге по себ не на у ке. Је дан од основ них 
за да та ка по зи тив не фи ло зо фи је је да про у ча ва ње дру штва 
диг не на ни во на у ке. Конт по ла зи од прет по став ке да су дру-
штве не по ја ве, као и при род не, ре гу ли са не не про мен љи вим 
за ко ни ма. Ин те лек ту ал на анар хи ја иза зи ва ста ње не ре да, те-
шких по тре са и од су ство дру штве не ко хе зи је. Она мо же да се 
пре ва зи ђе но вим дру штве ним по рет ком ко ји је уте ме љен на 
на уч ном осно ву. На у ка је у том по рет ку осно ва ре гу ли са ња 
дру штве них од но са. Конт на сто ји да про на ђе нов дру штве ни 
по ре дак у ко јем ће по је ди нац би ти пот пу но пот чи њен ко лек-
ти ву, по ре дак у ко јем ће на у ка да по ста не моћ но ору ђе кон-
тро ле по на ша ња по је дин ца.

7 Хо ма Ка то у зјан, „Ево лу ци ја еко ном ског ме то да: од по ли тич ке еко но ми је до 
по зи тив не еко но ми ке“, Гледишта, бр. 5-6 за 1985, стр. 27.
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***

У но во ве ков ној ин те лек ту ал ној ат мос фе ри те жи се фи-
зич ком и ду хов ном је дин ству, са вр шен ству и бла го ста њу за 
вре ме жи во та, а не у „рај ском на се љу“. На пу шта њем сред њо-
ве ков ног на чи на ми шље ња до шло се до спо зна је да не ма „рај-
ског на се ља“. Пре о вла да ло је ста но ви ште да за жи во та тре ба 
при гра би ти што ви ше ма те ри јал них до ба ра. Су срет с не по-
зна тим, бо ле шћу и смр ћу по ку ша ва да се ре ши са на у ком, 
ко ја от кри ва раз не при род не и дру ге за ко не. И еко но ми ја као 
на у ка при дру жу је се тим оп штим тен ден ци ја ма. Ме ђу тим, 
уме сто да бу де ум но рас по ла га ње зем ним до бри ма и си ла-
ма, она по ста је еуфе ми зам за гра беж. Та ко „нео кла сич на еко-
ном ска ана ли за из ра ста из мен та ли те та епо хе про све ће но сти 
ко ји ме та фи зич ки по ре дак за ме њу је на уч ним при род ним по-
рет ком. Не ви дљи ва ру ка ко ја је лич ни его и зам укло пи ла у 
оп шту хар мо ни ју из ми ри ла је скло ност епо хе про све ће но сти 
ка лич ној сло бо ди и при род ним за ко ни ма. Схва та ње Ада ма 
Сми та о рав но те жи у тр жи шној при вре ди та ко ђе је јед на од 
ва ри јан ти Њут но ве ме ха ни ке из XVII ве ка. Од та да је фи зи ка 
по че ла да слу жи као мо дел ко ме еко но ми сти тре ба да те же. 
Те шко ћа је у то ме што еко ном ске по ја ве ни су ни та ко уни вер-
зал не ни та ко пред ви дљи ве као што је слу чај са фи зич ким 
по ја ва ма“.8

На тај на чин, еко ном ска те о ри ја је у ду би ни ду хов не 
исто ри је на пра ви ла „пр во бит ни“ грех, опре де ли ла се за Ју-
дин та бор и кре ну ла у свет ја ве, свет по јав но сти, ми мо све та 
ствар но сти.

Због то га са вре ме на еко ном ска ми сао, из ме ђу на де и 
стреп ње са вре ме ног све та и нај но ви јег „но вог свет ског по-
рет ка“, ни је оно што је сте, она је оно што ни је, она је уза луд-
на страст. Еко но ми ја Ва ви ло на је оно што је сте, она је свет 
ствар но сти, она је орвеловскавизијаекономијеВавилона.

8 Ро берт Кат нер, op. cit.
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II
ЕкономијаВавилона

„Еко ном ска те о ри ја на За па ду је у ве о ма ло шем ста њу. 
Она је крај ње кон фу зна, и основ не иде је су по де ље не на раз-
ли чи те сег мен те, ко ји не мо гу оп ста ти за јед но.

Про из вод на функ ци ја је би ла ефи ка сно сред ство за глу-
пљи ва ња. Сту ден ту по ли тич ке еко но ми је се из ла же фор му ла 
Y = f/c,k/,a за тим се пре ла зи на сле де ће пи та ње у на ди да ће 
овај за бо ра ви ти да пи та у ко јим је ди ни ца ма се ме ри ‘к’. Но, 
пре но што сту дент  по ста ви то пи та ње, он ће и сам по ста ти 
про фе сор; на ви ке ле њо сти ду ха се та ко пре но се с јед не ге не-
ра ци је на дру гу“.

... ни сам са свим си гу ран да ли је еко но ми ја од не ке ко-
ри сти“ 

(проф. др Џо ан Ро бин сон)
„НаћићетеМе
кадМепотражите
свим
срцем
својим.“
(КњигапророкаЈеремије,29:13)

Стварањеекономије

За шест да на ство ри Бог не бо, Зе мљу, све тлост, та му, 
дан, ноћ, ве че, ју тро, тра ву, би ље, род но др ве ће, пти це, ки-
то ве, ри бе, сто ку, сит не жи во ти ње, зе маљ ске зве ри и Чо ве ка, 
му шко и жен ско. „Та да по гле да Бог све што је ство рио, и гле, 
до бро бје ше, ве о ма. И би ве че и би ју тро, дан ше сти“.9

Му шка рац се зва ше Адам, а же на Ева. По ста ви их Бог 
да жи ве у Еден ском вр ту где „учи ни Го спод Бог, те ни ко ше 
из зе мље сва ко ја ка др ве та ли је па за гле да ње и до бра за је ло, и 
др во од жи во та у сред вр та и др во од зна ња до бра и зла“.10 До-
зво ли Све ви шњи Чо ве ку да са сва ког др ве та у вр ту сло бод но 
је де, из у зев с „др ве та од зна ња до бра и зла“ и ре че му: „... с 

9 Библија,Старизавјет, пре вод Ђу ре Да ни чи ћа, Бе о град, 1984, стр. 2.
10 Исто.
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ње га не је ди, јер у ко ји дан оку сиш с ње га, умри је ћеш“.11 Ме-
ђу тим, лу ка ва зми ја ре че Еви да не ће умре ти ако по је де плод 
с др ве та жи во та. По на го во ру зми је, по је де Ева плод, „па да-
де му жу сво је му те и он оку си“.12 Та да Бог упу ти про клет-
ство зми ји и же ни, „па он да ре че Ада му: што си по слу шао 
же ну и оку сио с др ве та с ко је га сам ти за бра нио ре кав ши да 
не је деш с ње га, зе мља да је про кле та с те бе; с му ком ћеш се 
од ње хра ни ти до сво је га ви је ка. Тр ње и ко ров ће ти ра ђа ти, 
а ти ћеш је сти зе ље пољ ско. Са зно јем ли ца сво је га је шћеш 
хљеб, до кле се не вра тиш у зе мљу од ко је си узет; јер си прах, 
и у прах ћеш се вра ти ти. И Го спод Бог иза гна га из вр та Еден-
ско га да ра ди зе мљу, од ко је би узет“.13 

 Кад се на ђе ван вр та Еден ско га, где пло до ви за је ло 
са ми ни ца ху, упла ши се Адам и збу ни, ви де да мо ра с му ком 
об ра ђи ва ти зе мљу у зно ју ли ца сво га, да би он и Ева је ли хлеб 
и пре жи ве ли. Ре ши Адам да об ра ђу је зе мљу, али не зна ђа ше 
ка ко. Обра ти се Бо гу, по ка ја се за учи ње ни грех, за мо ли за 
опро штај и упи та ка ко се зе мља об ра ђу је. Све мо гу ћи опра-
шта гре шни ци ма кад се по ка ју и мо ле, па опро сти и Ада му 
као пр вом гре шни ку. И та ко, на ра дост оп шту и бла жен ство, 
ство ри Онај ко ји све зна, све ви ди и све мо же пр ву алат ку и 
упу ти Ада ма да њо ме ру ку је.

 Јед но га да на, док Адам об ра ђи ва ше зе мљу, ди же се 
стра шна олу ја. Скло нив ши се под не ко др во, он и Ева од-
лу чи ше да на пра ве ку ћу. Али не зна ђа ху ка ко да упра вља ју 
њо ме. Обра ти се Адам опет Бо гу. Ре ши Бог да му и овог пу та 
по мог не, и ство ри за ко не по мо ћу ко јих се упра вља ку ћом. Те 
за ко не Ство ри тељ на зва економија,14 и по зва Чо ве ка, упо зна-
де га с њом и ре че му: „Ко ли ко мо жеш, оно ли ко и ра ди; не 
пи там те ко ли ко си ура дио, не го је си ли ра дио; што мо жеш 
да нас ура ди ти, не оста вљај за су тра; ко ра ди тај има, а ко не 
ра ди не ка и не је де; не мар на ру ка оси ро ма ша ва, а вред на обо-
га ћа ва.“ 

11 Исто.
12 Исто, стр. 3.
13 Исто.
14 Реч „еко но ми ја“ по ти че од грч ке ре чи oikos, што зна чи ку ћа, и no mos, што 

зна чи за кон. Да кле, по јам „еко но ми ја“ озна ча ва за ко не упра вља ња ку ћом. 
Тра жња, по ну да, но вац, це не и ин фла ци ја не пред ста вља ју све еле мен те еко-
но ми је. Они су не из о став ни еле мен ти тзв. роб не при вре де.
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 „Иза то га Адам по зва Је ву, же ну сво ју, а она за труд-
ње и ро ди Ка ји на“.15 Љу ди се раз мно жа ва ху. И ство ри Бог 
тражњу. На об ра ђе ној зе мљи Ада му ра ђа ху ра зни пло до-
ви. Ство ри Бог и понуду. По што већ бе ја ше оби ље пло до ва и 
про из во да, љу ди по че ше да их ме ђу соб но раз ме њу ју та да Бог 
ство ри новац ицене. Ка да љу ди има ђа ху ви ше нов ца, тра жња 
по ста је ве ћа од по ну де, и це не раш ћа ху. За ми сли се Ство ри-
тељ и од лу чи да ство ри инфлацију.16

 Тражњи,понуди,новцу,ценамаиинфлацији Бог ду ну 
у нос дах жи вот ни, и ре че им: Пре пу штам вас цар ству зе-
маљ ском и во љи људ ској. Ужи вај те у еко ном ским те о ри ја ма 
и у др жав ним еко ном ским по ли ти ка ма, ко је ће љу ди (еко но-
ми сти и по ли ти ча ри) ства ра ти и у њи ма вас ма зи ти, а за уз-
врат љу ди ма чи ни те до бро и не кај те се, чи ни те зло и на дај те 
се. Чи ни те до бро и они ма ко ји вас мр зе. До бра су де ла нај-
ве ће бо га ство. Ме ђу тим, за пре ти им Све мо гу ћи, го во ре ћи: 
„Жи ви те и ра ди те сло бод но што же ли те, али ekonomskirock
androllnesmetedaigrate“.

 И ре че Бог, и мах ну ру ком, и та ко би.

Развојекономије

 Оба сјан бо жан ском све тло шћу, пр ви се еко но ми-
јом ба вља ше ва ви лон ски цар Ха му ра би је (XVI II век п.н.е.). 
Сво ји јем за ко ни ма шти ћа ше еко ном ски ин те рес др жа ве, 
ро бо вла сни ка и сит них про из во ђа ча. Ста ри Еги пат, древ но 
цар ство (око 3.000 го ди на п.н.е.), во ђа ше ра чу на о еко но ми-
ји хра мо ва. У „Ар ха ша стри“ (из ме ђу тре ћег и че твр тог ве ка 
п.н.е.), ста ри Ин диј ци раз ма тра ху пи та ња при хо да и рас хо да 
др жав ног бу џе та. У Ста рој Ки ни, еко ном ска пи та ња на ла зе 
ме сто у уче њу по зна тог ки не ског ми сли о ца Кон фу чи ја (531-
479. го ди не п.н.е.). Та пи та ња из ло жи Ме-Ци. Он се за ло жи за 
за шти ту се ља ка кад су у пи та њу вла сни штво над зе мљом и 
по ре ска оп те ре ће ња. За Ста ру Грч ку (VI II-VI век п.н.е.) мо га-
ше се ре ћи да не по се ду је го то во ни ка кве тра го ве еко ном ске 
ми сли тог вре ме на. Пр ви ко ји по слу ша Бож ју во љу и за ло жи 

15 Библија, стр. 3.
16 Ин фла ци ја по ти че од ла тин ске ре чи in fla re, што зна чи на ду ва ти. У фи нан-

си ја ма зна чи пу шта ти у оп ти цај ве ће ко ли чи не нов ца не го што зах те ва ју 
еко ном ске при ли ке.
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се за тражњу,понудуиновац бе ја ше Пе ри кле, ко ји вла да ше 
ан тич ком Грч ком (V век п.н.е.). Ме ђу тим, по што по бе ди еко-
ном ски за о ста ла Спар та и рас па до ше се Атин ски по мор ски 
са вез и де мо кра ти ја, уми шљу Злоб но га и Не ча сти во га, у кри-
зу упа де ан тич ка Грч ка и до жи вје пре о крет у сво јем еко ном-
ском и по ли тич ком раз во ју. Ксе но фон, Пла тон и Ари сто тел 
шти ћа ху на ту рал ну, а про ти вља ху се роб ној при вре ди. Ари-
сто тел се (кра јем IV ве ка п.н.е.) по ка за као нај ве ћи ми сли лац 
ан тич ке Грч ке. За раз ли ку од Ксе но фо на и Пла то на, он хо ти-
ја ше уме ре ну де мо кра ти ју, а ро бо вла снич ки си стем бра ња-
ше го то во апо ло гет ски. У По ли ти ци, за раз ли ку од Пла то на, 
шти ћа ше при ват ну сво ји ну; али, по што та при ват на сво ји на 
у роб ној при вре ди ра ђа ше грам зи вост, из лаз ви де у вра ћа-
њу на на ту рал ну при вре ду. Ри мља ни се мно го ви ше ба вља ху 
прав ним не го еко ном ским по сло ви ма. До ду ше, во ђа ху ра чу-
на о по љо при вре ди. Та ко Ка тон, Ста ри (III-II век п.н.е.) на-
пи са де ло „О зе мљо рад њи“, и у ње му се за ло жи за про из вод-
њу за соп стве не по тре бе, а су прот ста ви про из вод њи за тр-
жи ште. Ми сао еко ном ска фе у да ли зма на ста ни се у Ку ра ну а 
њен апо стол, нај по зна ти ји ми сли лац то га до ба (XIV-XV век), 
Ибн Хал дун, го во ра ше о по де ли, раз ме ни, нов цу, бо гат ству, 
по ре зи ма и по тре би да се они про те ра ју из жи во та зе маљ-
ског. Хри шћа нин Ав гу стин (про зван „Бла же ни“), ви со ко ис-
ти че рад, на ро чи то у по љо при вре ди, и осу ђи ва ше тр го ви ну 
и зе ле на штво ко ји, ми шља ше он, ни су у скла ду с хри шћан-
ским мо рал ним нор ма ма. По гле де То ме Аквин ског (фе у дал-
на еко ном ска ми сао XI II ве ка), нај зна чај ни јег ми сли о ца ме ђу 
ка но ни сти ма, као зва нич ну фи ло со фи ју при хва ти Ва ти кан. 
Ко но ни сти и Аквин ски до ђо ше до те о ри је „пра вед не це не“, 
ко ја од го ва ра ше ра ду утро ше ном у про из вод њи, али и обез-
бе ђи ва ње про дав цу да нор мал но жи ви од за ра де ко ју за њу 
до би ја.

***

Да кле, јед ни бе ја ху за, а дру ги про тив тражње,пону-
де, новцаицена. Али, Бог наш, пре дра ги и све мо гу ћи, си-
лом сво јом и му дро шћу ни из че га ство ри не бо и зе мљу и све  
ви дљи во и не ви дљи во. Они ко ји се уз о хо ли ше и у охо ло сти 
сво јој су прот ста вља ше во љи Бож јој и по сто ја њу тражње,
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понуде,новцаицена, до жи ве ше не у спех. До ђе ка пи та ли зам, 
и с њим роб на при вре да за вла да, без об зи ра на оне што се за 
њу за ла га ху или јој се про ти вља ху. Ка да већ би та ко, по ви-
но ва ше се сви Бож јој во љи, еко но ми сти се при хва ти ше пе ра, 
а др жав ни ци, ми ни стри фи нан си ја и по ли ти ча ри ме ра еко-
ном ске по ли ти ке. тражња,понуда,новац,ценеи инфлаци-
ја про цве та ше. Сва ко с њи ма игра ше игру да би се до мо гао 
нај ви ше до би ти. Фран цу ски еко но мист Жан Ба тист Сеј утвр-
ди пра ви ла сво је игре за ко ном, ка ко се већ ва ља ше, и на ре че 
га: за кон тр жи шта. Су шти на тог за ко на би - ка да су по ну да 
и тра жња јед на ки, та да це не не ра сту и не ма ин фла ци је. За 
сва ки слу чај, евен ту ал ни пад или по раст це на об ја шња ва ху 
се кван ти та тив ном те о ри јом нов ца. Су шта ство те те о ри је би 
у то ме да су це не упра во сра змер не ко ли чи ни нов ца. Узрок 
по ра сту, од но сно па ду, це на на ла за ше се, да кле, у по ра сту од-
но сно па ду ко ли чи не нов ца у оп ти ца ју. По ве ћа ње ко ли чи не 
нов ца до во ђа ше до по ве ћа ња це на, и су прот но. Се јов за кон 
при хва ти ше и тра ди ци о нал ни еко но ми сти као Ри кард, Џон 
Стју арт Мил, Ри кар дов ин тер п ре та тор, и чак до не кле и Мар-
шал у сво јим ра ни јим ра до ви ма. Иако до ста из ме њен, Се јов 
за кон тр жи шта пред ста вља ше ка мен те ме љац на ко јем по чи-
ва ше  тра ди ци о нал на еко но ми ја. понуда,тражња,цене,но-
вациинфлација жи вља ху у сло зи, срећ ни и за до вољ ни што 
их ни ко не про га ња као пре ка пи та ли зма, не го се сви игра ју 
с њи ма. Као што им ре че Бог, љу ди ма чи ња ху до бро, а они 
их  ма зи ше у сво јим те о ри ја ма, пре си па ју ћи и до си па ју ћи час 
ви ше нов ца, ма ње по ну де, ви ше тра жње, ве ће це не итд. - у 
не до глед. Та да сви ма бе ја ше до бро. Ме ђу тим, у Не мач кој ле-
та Го спод њег 1914, ту це ја ја ку по ва ху љу ди за јед ну мар ку, 
1923, ко шта ше их 5.000 ма ра ка, а но вем бра 1923. го ди не ја ја 
се уз ди го ше у не бе ске ви си не, те ста ја ху 80 ми ли јар ди ма-
ра ка. Чо век на ру чи ва ше кри глу пи ва по јед ној, а на ред ну по 
дру гој це ни, про ме не и за ба ве ра ди. Шта то би? Ко ли чи на 
нов ца у оп ти ца ју раш ћа ше, раш ћа ху тра жња, це не и ин фла-
ци ја, а са мо по ну да опа да ше. 

Ви де Бог овај ха ос у по рет ку ства ри, и пр во бит но хте-
де да љу то ка зни тражњу, понуду, новац и инфлацију. Но, 
по што је до бро стив, ка ко и до ли ку је ли цу ње го ву, ра жа ли 
се и од лу чи да за ду жи еко но ми ста Џо на Мај нар да Кеј нза да 
по ку ша да их по ми ри. Кејнз то и ура ди, и 1936. го ди не об ја-
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ви по зна ту му књи гу Оп шта те о ри ја за по сле но сти, ка ма те и 
нов ца. О Кеј нзо вој те о ри ји за по сле но сти на Кон гре су Аме-
рич ког еко ном ског удру же ња го во ра ху као о „ре во лу ци ји“ 
у еко ном ском ми шље њу, ко ја се мо га ше упо ре ди ти са мо с 
Дар ви но вом или мо жда Ко пер ни ко вом ре во лу ци јом. Ха рис 
твр ђа ше да је Кејнз „да ри вао де мо крат ском ка пи та ли зму но-
ви рок жи во та,“17 јер ње го ва те о ри ја из вр ши огро ман ути цај 
на еко ном ску по ли ти ку ка пи та ли стич ких др жа ва. Шта је, у 
ства ри „кеј нзи јан ска ре во лу ци ја?“

Кејнз, пр во, од ба ци Се јов за кон тр жи шта. До ми сли се 
да ће понуду,тражњу,цене,новациинфлацијуиз ми ри ти и 
у брат ској сло зи оста ви ти ако ре гу ли ше обим и усме ра ва ње 
тра жње. Због то га ре ши да уве де кре дит но-мо не тар ну и по-
рес ку по ли ти ку (Бог му дао рај ско на се ље), и по ли ти ку дру-
штве ног фи нан си ра ња. Ако би тра жња ве ће од по ну де, раш-
ћа ху це не и ин фла ци ја, сма њи ва ше се кре ди ти и дру штве но 
фи нан си ра ње и по ве ћа ва ше по ре зи. На тај на чин сма њи ва ше 
се ко ли чи на нов ца у оп ти ца ју, сма њи ва ше и тра жња ко ја се 
и при бли жа ва ше по ну ди. Али, са сма ње њем кре ди та и дру-
штве ног фи нан си ра ња - а, бог ме, и с по ве ћа њем по ре за - не 
сме де се пре те ра ти, јер се та да због не до стат ка нов ца сма њи-
ва ше и по ну де. Та ко Кејнз из вр ши Бож ји за да так и по ми ри 
тражњу,понуду,цене,новациинфлацију.

МетафизикаЕкономскогRockAndRoll-А18

Ин ди ви ду ал ни про из во ђач фор ми ра ше це ну ко шта ња 
сво јих про из во да. То је она це на ко ја му омо гу ћа ва ше да по-
кри је на ста ле тро шко ве за да ти про из вод. Та це на мо га ше да 
бу де ма ња, ве ћа или, пак, јед на ка тр жи шној це ни, чи ју ве ли-
чи ну од ре ђи ва ху по ну да и тра жња.

Ако про дај на це на бе ја ше ве ћа од тр жи шне, и про из-
во ђач хо ћа ше по њој да про да је, по ста де не кон ку рен тан и 
тра жња ку по ва ше ро бу од дру гих про из во ђа ча чи ја про дај на 
це на би јед на ка или ни жа од тр жи шне це не. Ин ди ви ду ал ни 

17 S. Ha ris. Jonh Maynard Keynes - Eko no mist and Po licyma ker, New York 1955, 
str. IX-X.

18 Под на слов овог де ла ру ко пи са пред ста вља ми шље ње о ку ћи ко ја се на ла зи 
ван ис ку ства про стор но - вре мен ске ствар но сти, за то што се за ко ни по ко ји-
ма се упра вља том ку ћом љу ља ју и ва ља ју.
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про из во ђач би та да при ну ђен да сво ју про дај ну це ну сма њи 
и из јед на чи с тр жи шном. Ме ђу тим, из гу би део сво је за ра де, 
или по не кад не успе ни да по кри је сво ју це ну ко шта ња.

Ка да про дај на це на бе ја ше јед на ка тр жи шној, про из во-
ђач би кон ку рен тан и Бо гу уго дан, те успе ва ше да про да ро-
бу, по кри је це ну ко шта ња и оства ри пред ви ђе ну за ра ду.

Ако му про дај на це на бе ја ше ма ња од тр жи шне, да ти 
про из во ђач с Бож јом по мо ћи би кон ку рент ни ји од оста лих. 
Тра жња ку по ва ви ше ро бе од ње га за то што је она јев ти ни ја. 
Он по кри ва ше тро шко ве це не ко шта ња, оства ри ва ше пред-
ви ђе ну за ра ду ко ја би нај ве ћа, јер про да ва ше ве ћи број про-
из во да од оста лих про из во ђа ча.

Да кле, с Бож јом про ми шљу, за ра да про из во ђа ча за ви-
си ја ше од ви си не тр жи шне це не и соп стве не це не ко шта ња. 
Ви ша тр жи шна це на а ни жа це на ко шта ња, па ри ца ве ћа.

Али, ту се ме ша Не ча сти ви, и про из во ђач ни кад уна-
пред не зна ђа ше тр жи шну це ну, јер се ње на ви си на стал но 
ме ња ше, у за ви сно сти од не пред ви дљи вог стал ног ме ња ња 
од но са по ну де и тра жње. По ве ћа ње тра жње иза зи ва ше по ве-
ћа ње тр жи шних це на и су прот но. Тр жи шну це ну про из во ђа-
чи са зна ва ху тек ка да, уз Бож ји бла го слов, из ла жа ху на тр-
жи ште а на њу мо га ху да ути чу та ко што ће је сво јом ма њом 
или ве ћој по ну дом ма ње или ви ше сма њи ва ти, али им ни то 
сма ње ње не бе ја ше уна пред пред ви ди во, јер исто вре ме но мо-
га ше до ћи но ва тра жња, те се тр жи шна це на опет по ве ћа ва ше. 
За ра ду про из во ђач мо га ше да по ве ћа је ди но стал но по ве ћа-
ва ју ћи сво ју про дук тив ност, еко но ми чност и рен та бил ност. 
Про дук тив ност, еко но мич ност и рен та бил ност се по ве ћа ва ху 
но вим ма ши на ма, а још ви ше ако људ ски рад за ме њу је рад 
ма ши на. Тај рад би бр жи и јев ти ни ји, и омо гу ћа ва ше про-
из во ђа чу да фор ми ра ни жу це ну ко шта ња сво јих про из во да. 
Због то га про из во ђач би при ну ђен да део сво је за ра де стал но 
ула же у но ве ма ши не ко је за ме њи ва ху рад Чо ве ка. Не ура ди 
ли, с Бож јом про ми шљу, то он, ура ди (опет с Бож јом про-
ми шљу) ње гов кон ку рент, а он уско ро са сво јом про дај ном 
це ном не мо га ше да по кри је ни це ну ко шта ња, а ка мо ли да 
не што и за ра ди. И све то би на про паст ње га као про из во ђа-
ча. Да кле, Кон ку рен ци ја, међусобниодносипонуде,тражње
ицена учи ни ше да про из во ђач бу де си гу ран за свој оп ста нак 
на тр жи шту и сво је пре жи вља ва ње као Чо ве ка, је ди но те же-
ћи стал ној ве ћој за ра ди. Њу, пак, мо га ше да оства ри ула жу ћи 
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ве ћа сред ства због тех нич ке опре мље но сти сво је про из вод-
ње. Та ко Све мо гу ћи и до бро же ла тељ ни, или Не ча сти ви, или 
у до слу ху, или Не ча сти ви по во љи Све мо гу ћег, про бу ди ше у 
Чо ве ку - про из во ђа чу нај ни же стра сти, похлeпу, грам зи вост, 
глад за за ра дом, бо гат ством и све ве ћом ко ли чи ном нов ца. 
Основ но мо рал но на че ло по ста де: до зво ље не су све рад ње 
ко је до но са ху ви ше нов ца. Ва жно је ди но бе ше да се уло же ни 
но вац вра ти уве ћан. Та ко и ула га ње у но ве ма ши не, ко је за-
ме њи ва ху људ ски рад - уме сто да му че но га осло бо де гре ха 
- умно жа ва ху грех до не бе са и уве ћа ва ху ко ли чи ну нов ца и 
бо гат ства. Та ко би ство ре на технологија.19 Да кле, ства ра ју-
ћи технологију, Чо век не хте де да учи ни до бро бит Чо ве чан-
ству, не го да за се бе ви ше за ра ди. На ства ра њу технологије 
те ра ху га силеконкуренције,силемеђусобногодносапонуде,
тражњеицене и соп стве на по хле па за бо гат ством и по се-
до ва њем нов ца и ства ри. Те си ле и по хле па за вла да ше Чо-
ве ком, а да он то га и не бе ше све стан. технологија све ви ше 
за ме њи ва ше Чо ве ка у про це су ра да, та ко да и она по че њи ме 
да вла да и упра вља. На тај на чин, технологија по че да ис по-
ља ва сво је пра во зна че ње. Омо гу ћи да љу ди јед ни дру ге је ду, 
а је сти Чо ве ка - та кво зло и по шаст не бе ја ху убе ле жни ни у 
Та бли це. Не до се ти се Тво рац то ме злу, сем ако на то не по-
ми шља ше кад ре че Не убиј бли жње га сво га. Ку ка ше Чо век 
по је ден од чо ве ка, а онај Злоб ни уча ше - тај што те по је де и 
ни је Чо век. А му че ни се зно ја ше - не на во ди ли га Злоб ни во 
ис ку ше ни ја, или му га по сла Све зна ју ћи да га по у чи.

„Tec hne зна чи умет но, ве штач ко, док из ве де ни ца tec hna-
sma до слов но зна чи оп се на, пре ва ра“.20 Да кле, технологија не 

19 „Тех но ло ги ја је про из вод ња об ли ка: ум ских об ли ка (ло гос) ми шље ња, а тех-
нич ких об ли ка (tec hne) ра дом; тех но ло ги ја про из во ди исти ну и ле по ту. Она 
је на чин на ко ји се кре та ње пре тва ра у об лик, што и тре ба на зва ти исто ри-
јом: отва ра њем мно штва ме ди ја за Ле но нов пут. Тех но + ло ги ја је уки ну та 
у жи вом иден ти те ту оства ре ног ло гос-а (реч) и оства ре ње тех ни ке (те ло) - 
Христ. Пот пу но оства ре ње тех но ло ги је да то је у иден ти те ту ума, исто ри је и 
ра да (Хе гел, Маркс): та да се она ну жно кон кре ти зу је. Ње но кон кре ти зо ва ње 
у пред мет ном све ту до вр ша ва За пад ну исто ри ју као рас па да ње: удва ја ње. 
Удво је ни свет би ва раз би јен ка да је во ља ту. Тех но ло ги ја се де лат но оства ру-
је као уни вер за ла ни по сред ник, ана ли за лич но сти и жи во та, сва ке чвр сти не 
за по сто ја ње, као ла га но кли за ње у ни шта, као ства ра ње на спрем ног све та, 
огле да ла ко је је исто (исти ни то), али ни је жи во. Тех но ло ги ја је све оно што 
ни је лич ност“. (Видици, бр. 1/2 за 1981. го ди ну, стр. 24).

20 Свет слав Ба са ра, „Дух Ва ви ло на, Дух Изра и ља“, ЛетописМатицесрпске, 
но вем бар 1985, стр. 579.
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би оства ре на као те жња за ства ра њем до бро би ти Чо ве чан-
ству, не го као ре зул тат де ло ва ња си ла оту ђе них од Чо ве ка, 
а не ни Бож јом во љом. „Још у XIV ве ку Јо ха нес Ан ге ли кус 
пи ше: ‘У по след њи дан вас кр сну ће са мо оно што је ство ре но 
од Го спо да: да кле оно ство ре но бо жан ском љу ба вљу и во љом 
пре о бра зи ће се у Го спо ду. Све што је ство ре но људ ским ра-
зу мом и ру ком про гу та ће та ма, јер Го спод твар пре о бра жа ва 
у би ће, а чо век - во ђен гор до шћу ко ја је пад - твар пре о бра-
жа ва у ни шта ви ло’ (De ve ra na tu rae re bus, II 54)“.21 Чо век, оп-
ште ћи с при ро дом, ство ри технологију ко ја се од ње га оту ђи 
и отр же кон тро ли. Са да она сто ји из ме ђу Чо ве ка и при ро де, 
и он не ра зум но уни шта ва и при ро ду и се бе. Збогтогаона
представљаше, и представља, опсену и превару. Превари
чакисилемеђусобногодносапонуде,тражњеицена ко је је 
ство ри ше.

Из ра чу ва ње ви си не кре ди та, дру штве ног фи нан си ра-
ња, по ре за, ко ли чи не новца у оп ти ца ју, оби ма тражње,по-
нуде,ценаиинфлације би пре пу ште но ком пју те ри ма. Ду го 
то ком пју те ри ра ди ше успе шно. Еко но ми сти у њих уба ци ва-
ху кеј нзи јан ске и дру ге ком би на ци је на ве де них еле ме на та, и 
на оп ште за до вољ ство свих све функ ци о ни са ше ка ко ва ља.

***
Јед ног да на сма њи ше се кре ди ти и дру штве но фи нан-

си ра ње, а по ве ћа ше по ре зи. То сма њи ко ли чи ну нов ца у оп-
ти ца ју, тра жњу и још ви ше по ну ду, а ин фла ци ја, уме сто да 
опа да, на гло раш ћа ше. Ни ко ме не би ја сно шта се зби сем, 
ваљ да, Све зна ју ћем или Не ча сти вом. Еки пе тех но ло га, вр-
хун ских еко но ми ста и ин же ње ра, да ни ма оп се да ху ком пју те-
ре и по ку ша ва ху да на ђу ре ше ње за то. Ме ђу тим, ин же ње ри 
кон ста то ва ше да су ком пју те ри ап со лут но ис прав ни, а еко но-
ми сти за кљу чи ше да кеј нзи јан ски и оста ли прав ци еко ном-
ске ми сли то не мо гу да ре ше. На ста де ха ос. Це не раш ћа ху, 
љу ди гла до ва ху, ја вља ху се штрај ко ви и по бу не, вла де па да-
ху, зе мља се на ђу бри ба ле гом сва ко ја ком и про цве та ми то, 
ко руп ци ја и не мо рал. Свет ско тр жи ште се то тал но по ре ме ти.

По сла ше си ле ад ске, или Бож је, не као пре ку гу, ко ле-
ру или гу бу, не го но ву еко ном ску бо лест, а са вре ме ни вра чи 

21 Исто.
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- еко но ми сти ра зних пра ва ца, шко ла и убе ђе ња про зва ше је 
стагфлацијом, и упо ре ди ше с ра ком ко ји за вла да а не зна ђа-
ше се ка ко. У том сми слу, и Пол Са мју ел сон ис ти че да еко-
но ми сти кра јем 70-их го ди на овог ве ка, за раз ли ку од 60-их, 
са знат но ма ње ди вље ња по сма тра ху сво ју ве шти ну. Упо ре-
ди еко но ми сте с ле ка ри ма: „Ле ка ри чи ја је струч ност ви со ко 
ува жа ва на ка да су ан ти би о ти ци за у ста ви ли пне у мо ни ју, мо-
гу те шко да оп ста ну ка да јав ност поч не да при пи су је њи хо ве 
не у спе хе, у од но су на рак, њи хо вој не до вољ ној спре ми“.22

Да кле, те шко се мо га ше ре ћи да се од Мар ша ла и Кеј-
нза23 у еко ном ској те о ри ји де си не што но во. Углав ном се пре-
ра ђи ва ше ста ро и тап ка ше у ме сту. Сто га др Џо а на Ро бин сон 
с пра вом утвр ди да је „еко ном ска те о ри ја на За па ду у ве о ма 
ло шем ста њу“ и кон ста то ва:“ ...ни сам са свим си гур на да ли је 
еко но ми ја од не ке ко ри сти („Еко ном ска фи ло зо фи ја“).

Нео кла сич на еко ном ска док три на озбиљ но се уз др ма. 
Уни вер зи тет Хар вард до не се од лу ку, 1978. ле та Го спод њег, 
да се ви ше не ко ри сти чу ве ни Са мју ел со нов уџ бе ник „Еко-
но ми ја“, ко ји се пр ви пут по ја ви 1948. ле та од да на ка да се 
ро ди син Го спод њи, ко ји уза луд би рас пет да спа се љу де од 
Пр вог и по том дру гих гре хо ва, Со до ма и Го мо ра, ли це ме ра 
и фа ри се ја, пи ла тов ског пра ња ру ку - са мо за тај грех Де ви-
ца би мо ра ла да ро ди још три си на Бож ја, а по сле где ће се 
с то ли ким си но ви ма, без гре шно за че тим! „Док су про фе со-
ри стал но пу то ва ли из ме ђу Ва шинг то на и сво јих учи о ни ца, 
тру де ћи се да сво је те о ри је пре то че у прак су у то ку 60-их 
го ди на, и уоча ва ју ћи ка ко се њи хо ва оче ки ва ња пре о кре ћу у 
ви со ку ин фла ци ју и ве ли ку не за по сле ност у то ку 70-их, њи-
хо ви сту ден ти еко но ми је учи ли су са свим дру га чи ју лек ци ју 
од оне ко ја се на ла зи ла у уџ бе ни ци ма“.24

 Ви дев ши шта се на Зе мљи де си, Бог се уз не ми ри и де-
фи ни тив но на љу ти. Схва ти да технологија пре ко ком пју те ра 
про го во ри ре чи ма Со то не. И та ко технологија из вр ши сво ју 

22 Пол Са мју е ле он, „Моћ и не моћ еко но ми ста“, Економскаполитика, 14. сеп-
тем бар 1977.

23 Ка да је, три де се тих го ди на, про на шао ре цеп те за су зби ја ње не за по сле но сти 
и кри зе, Кејнз је по стао „про рок ин сти ту ци о на ли зо ва не ве ре. Сва ко је мо рао 
ве ро ва ти да би оп стао на сце ни... Али,... го ди не ве ре се при бли жа ва ју кра ју. 
Кеј нзо ва ера је ду го тра ја ла, али не за сва вре ме на“ (J.K. Gal bra ith: The Age 
of Un cer ta inty, 1977, стр. 225-226).

24 проф. др Зо ран Пја нић, „Но ва те о риј ска еко но ми ја у Аме ри ци“, Социјали-
зам, бр. 6, 1981, стр. 966.
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исто риј ску пре ва ру. Тражња,понуда,цене,новациинфлаци-
јанисуболесниодстагфлације,каоштомислеекономисти, 
не го ихтехнологијанаговорида,ипоредизреченезабране,
заиграјуekonomskirockandroll. До би ше очи, по ста ше бо го-
ви, и са да зна ју шта је до бро а шта зло. Ви ше им ни ко не мо-
га ше ста ти на пут. Бе ше то не за пам ће ни економскиrockand
roll,којитражња,понуда,новац,ценеиинфлација игра ху у 
про дав ни ца ма, ста но ви ма, пред у зе ћи ма, еко ном ским ди ско-
те ка ма свих Уни вер зи те та и Вла да све та, Ме ђу на род ној бан-
ци за об но ву и раз вој, Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду,25 
ОЕЦД-у и оста лим др жав ним и ме ђу на род ним еко ном ским и 
фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма. Игра ше се економскиrockand
roll и ис пи ја ху же сто ка пи ћа. Свет по ста де пи јан. Све се љу-
ља ло и ва ља ло. „И Го спод ви де ћи да је не ва љал ство људ ско 
ве ли ко на зе мљи, и да су све ми сли ср ца њи хо во га сваг да са-
мо зле; по ка ја се Го спод што је ство рио чо вје ка на зе мљи и би  
му жао у ср цу. И ре че Го спод: хо ћу да ис три је бим са зе мље 
љу де, ко је сам ство рио, од чо вје ка до сто ке и сит не жи во ти-
ње и до пти ца не бе ских; јер се ка јем што сам их ство рио“.26 
,,.... раз ва ли ше се сви из во ри ве ли ког без да на, и отво ри ше се 
уста ве не бе ске. И уда ри дажд на зе мљу за че тр де сет да на и 
че тр де сет но ћи“.27

 И Бог ре че:
а) „тра жња, по ну да, це не, но вац и ин фла ци ја не ка до-

би ју вред ност од ми нус бес ко нач но.“
Та ко и би. Тра жња опа да ше. Бли ста ви сјај и бо га ство 

по там не ше. Ка да тра жња си ђе на „0“, ни јед не нов ча ни це на 
зе маљ ској ку гли ви ше не бе ше. Вра та пур га то ри ју ма се отво-
ри ше и тра жња кре ну на свој на чин по чи нак - ми нус бес ко-
нач но. За њом оти до ше по ну да, це не и ин фла ци ја.

б) „тех но ло ги ју не ка про гу та та ма и не ка се рас пад ну 
сви ну кле ар ни ре ак то ри, чер но бил ски и оста ли, ну-
кле ар не под мор ни це, ле ти ли це ‘шатл’ и све оста ло 
што је ство ре но људ ским ра зу мом и ру ка ма.“

25 „Ве се ли се пре све ти ММФ  
у те би ле же до го во ри пре ча сни 
свих са бо ра и зној иноч ки“  
(Сло бо дан Сто ја ди но вић, збир ка пе са ма Понорник, пе сма „Слу жба 
све тим та бли ца ма мно же ња“, Но ва књи га, Бе о град, 1985, стр. 47.)

26 Библија, стр. 5.
27 Исто, стр. 6.
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„...ипрвианђеоогласисиренузаузбуну
икаокишападахуснеба
Стронцијум90
Цезијум137
Угљеник14
итададругианђеоогласисирену
иукругуод300миљапопрскашесвебубнеопне
одзвукаексплозије
иизгорешесвезеницекојевидешесветлостпраска
укругуод300миља
иврелинасредиштабешекаоврелинасунца
испаришечеликгвожђестаклобетон
исрушишесепретворениурадиоактивнукишу
иразвисеураганскивихорјачинеураганафлоре
3милионааутомобилаикамионапролетешенебом
иударашеузградепрскајући
каококтелиМолотов
Атадатрећианђеоогласисиренузаузбуну
инадЊујоркомвидехпечурку
идругупечуркунадМосквом
итрећунадЛондоном
ичетвртунадПекингом
(свисузавиделисудбиниХирошиме)
Свепродавницесвимузејиибиблиотеке
исвелепотеназемљи
испарише
инесташеуобликурадиоактивнихчестица“.

Апокалипса28

На не бу се по ја ви ше ре чи:
Вавилонјепао,
великиВавилонјепао

28 Ер не сто Кар де нал, збир ка пе са ма Псалми, ДОБ, Бе о град, 1983, стр. 69 и 70.
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IvicaStojanovic

GLOBALISATION–THEORWELLIANVISION
OFTHEBABYLONECONOMY

Resume
Economicsasasciencegoestoonedirection,andeconom-

ic reality to theother.Thereare twobillionhungrypeople on
earth.Every fourth inhabitant livesonadollaraday,and100
000peopledieofhungereveryday.Thescienceofeconomicsis
constantlylookingforasolutioninformulaeandmathematical
statisticalmodels, while economics of reality has a number of
demographicandsocialproblemsthatkeepincreasing.Thecon-
ditionofnaturalresources,ofwater,oxygen,pollutersetc.move
towardstheriskofdestructionofhumankindandtheplanet.

National,religious,culturalandpoliticalconflictsandwars
thathaveescalatedaremostlyofthelocalcharacterandlimited
intensity.Theexpectationsthattheendof‘thecoldwar’would
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bringtheturnovertowardspeace,disarmamentanddemocratic
integrationdidnotprovetobethetruth.Onthecontrary,weare
witnessing theprocessof strengthening the tendencies towards
theauthoritarian‘Orwellian’worldstate.

Themodernity revolution, i.e. the capital revolutionwith
itsworld(capitalist)systempresupposedthebiggestacceleration
of the pace in history in the previous human experience. That
paceacceleration in conditionsof theworld (capitalist) system
hasbeenpresentfor500years,andithasreachedthepointof
globalization.Isthattheend,thelastcycleofthelastcrisis?
Keywords: globalization, technological totalitarianism, transi-

tion,capital
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