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АлександарСашаГајић*

ДУ ХОВ НЕ И ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКЕ  
ОСНО ВЕ СВЕТ СКЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ1

Резиме

Објашњавајући савремену светску економску кризу
насталу кроз увишестручавање финансијског капитала у
односунареалникапитал штојекрозпроцесеглобализа
циједислоциранапотоминформатичкимсредствимадаље
умножаваниубрзаванусвомкретању,радпоказуједајење
говтеоријскитемељувидууверењауперманентни,беско
начнирастиманентанслободномтржиштуимавредносне,
цивилизацијскетемеље.Посматрајућикрозпризмувредно
снихицивилизацијскихуверењањеговедуховнеосновеифи
лозофске изразе, аутор уњему проналази симптоме краја
модернеепохеинемогућностдасе,изперспективемодер
ностиипостмодерности, економскоцивилизацијска криза
превазиђе,будућидајењенглавнипроблем,одношењепо
јединцаизаједнице,човекаиприроде,творевинеиТворца,
усвомкорену,иисторијскиисуштински,духовни,односно
религиозни.
Кључнеречи:светскаекономскакриза,модернаипостмо

дерна,западнацивилизација,духовност
За раз ли ку од на сту па ју ћих по сле ди ца и њи хо вих раз-

ме ра, ме ха ни зми на стан ка свет ске еко ном ске кри зе су ма-
ње-ви ше по зна ти. Нео ли бе ра ли стич ки де ре гу ла то ри тр жи-

* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град

1 Рад је на стао у окви ру про јек та 149026 ко га фи нан си ра Mинистарство за на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је
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шта и ак те ри кул та по хле пе су, за рад бес крај ног уве ћа ва ња 
про фи та, пре се ли ли кроз гло ба ли за циј ске про це се ве ћи део 
про из вод ње у Тре ћи свет, а обим фи нан сиј ског ка пи та ла уви-
ше стру чи ли у од но су на уку пан обим ро ба и зла та на гло бал-
ном ни воу. Да ју ћи при то ме кре ди те гра ђа ни ма са сма ње ном 
ку пов ном мо ћи, а из ме ђу се бе обр ћу ћи „ток сич не“ хар ти је од 
вред но сти, они су на ду жи рок учи ни ли не из бе жним на до ла-
зе ћи еко ном ски су но врат.2 Вре ме оп штег под но ше ња ра чу на 
је упра во сти гло.

Прем да је хи по те кар на кри за ини ци јал но ме сто «на пр-
сну ћа» и ши ре ња гло бал не фи нан сиј ске по мет ње, ње на срж 
ни су са мо бан ке са сво јим «за ра же ним» хар ти ја ма од вред-
но сти, већ оп шта, огром на фи нан сиј ска за ду же ност ко ја је 
по че ла да до спе ва на на пла ту. Дуг при ват ног сек то ра САД 
је, уз бла го слов др жа ве и сло бод но-тр жи шну ар гу мен та ци ју, 
ис ко ри шћен у шпе ку ла тив не свр хе, пре тво рив ши се у коц ка-
ње ак ци ја ма и не крет ни на ма, у ко ју су, од фју чер са до увла-
че ња ма са обич них љу ди пре ко стам бе них кре ди та, го то во 
сви би ли укљу че ни, а што је не у мит но до ве ло до «пре на ду-
ва ва ња ба ло на». 

Ви ше де це ниј ско ге не ри са ње ове кри зе по чи ва ло је на 
ра ци о на ли за ци ји уве ре ња ка ко је пер ма нент ни, бр зи при-
вред ни раст има нен тан сло бод ном тр жи шту, ко га је као дог-
му ина у гу ри са ла још кеј нзи јан ска еко но ми ја. Пре ви ђа ју ћи 
не мо гућ ност бес ко нач ног раз во ја у си сте му где су гра ни це 
де фи ни са не као ко нач не, овај се кре до, са иг но ри са њем чи-
ње ни ца огра ни че но сти ре сур са (ре зер ве ве ћи не основ них 
до са да шњих енер ге на та до вољ не су, при овом оби му екс пло-
а та ци је и по тро шње, за све га пар на ред них де це ни ја), ро ба 
и ку пов не мо ћи тј. по тра жње, „хра нио“ вир ту е ли за ци јом, тј. 
ве штач ким на пум па ва њем свет ских фи нан си ја и, пре ко њих, 
свет ске еко но ми је. Пр во на пу шта ју ћи кла сич ну Се јо ву пер-
спек ти ву кван ти та тив не јед на чи не нов ца (ко ја по ла зи од то га 
да је ма са нов ца у оп ти ца ју по мно же на са бр зи ном оп ти ца ја 
нов ца јед на ка вред но сти дру штве ног про из во да, тј. ре ал ном 
дру штве ном про из во ду по мно же ном са оп штим ни во ом це-

2 Jедан од пр вих еко но ми ста ко ји је пред ви део и јав но ука зао на  глав не узро-
ке свет ске еко ном ске кри зе био је Макс Оте у књи зи Сломдолази, Ро ма нов, 
Ба ња Лу ка, 2009
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на)3 ка ко би се из гу би ла на ме на нов ца као «не у трал ног до-
бра» што слу жи раз ме ни свих дру гих до ба ра и та ко мо не-
тар ним упли ви ма сти му ли са ли ре ал ни то ко ви про из вод ње 
(кеј нзи ја ни зам), ова дис про пор ци ја ство ре на еми си јом но ва-
ца без по кри ћа и фи нан сиј ских де ри ва та по кри ва ла се дис ло-
ка ци јом про из вод ње у про це си ма гло ба ли за ци је на про сто ре 
где је над ни ца би ла ви ше стру ко ни жа, као и убр за ва њем нов-
ча них тран сак ци ја са вре ме ним ин фор ма тич ким сред стви ма.

Ме ђу тим, рас ко рак из ме ђу вир ту ел ног и ствар ног на 
кра ју је до вео до на пр сну ћа пре на ду ва ног гло бал ног еко ном-
ског ба ло на. То јест, вир ту а ли за ци ја нов ца и про фи та ра ди 
одр жа ва ња уве ре ња о бес крај ном еко ном ском про гре су, а у 
ци љу хра ње ња по хле пе ко ја се све ја че су да ра ла са ре ал но-
шћу и чи ње ни ца ма еко ном ских ли ми та, по ку ша ла је да их 
пре ко ра чи и опо врг не по прин ци пу „Уто ли ко го ре по ре ал-
ност!“. И ре ал ност је, баш због то га, по сле дич но ствар но по-
ста ла го ра, јер је, пре то га, вир ту ел ни гло бал ни фи нан сиј ски 
ка зи но про и грао те „про гу тао“ и мно го ре ал них еко ном ских 
до ба ра оних ко ји су у ње га веровали.

Са да су ства ри ту где су, и ка ко из гле да, на овом се не ће 
за вр ши ти. Јер, ин тер вен ци о ни стич ке ме ре ад ми ни стра ци ја 
раз ви је них за пад них др жа ва кроз «упум па ва ње» па ра у фи-
нан сиј ски сек тор не са мо да су штин ски не от кла ња ју, не го 
са мо тре нут но од га ђа ју дра стич ну еска ла ци ју фи нан сиј ске 
кри зе ко ја ће се фа зно од и гра ти у на ред ном пе ри о ду. Та ко се 
у ства ри од бли ске про па сти спа ша ва ју (и за сво ју по хле пу 
на гра ђу ју) бер зан ски шпе ку лан ти, да кле упра во они ко ји су 
ге не ри са ли кри зу, а на ра чун до дат ног по ре ског оп те ре ћи ва-
ња гра ђа на, уме сто да се шпе ку лан ти пу сте низ во ду и са-
чу ва ју ко ли ко-то ли ко здра ви прин ци пи по сло ва ња на тр жи-
шту. Ма да се го то во ни ко не усу ђу је да ства ри на зо ве пра вим 
име ном, на де лу су др жав не ме ре «со ци ја ли за ци је ду го ва ња» 
ста ра њем за хи по те кар не кре ди те ко јим се по ку ша ва очу ва-
ти вред ност зе мљи шно-књи жног ка пи та ла, и то кроз от ку пе 
тр жи шно обез вре ђе них це на не крет ни на и ак ци ја фир ми чи-
ја је вред ност па ла или пак на ци о на ли за ци је пред у зе ћа ра-
ди спа ша ва ња од бан кро та. Ова квим ин тер вен ци о ни змом се 

3 О осно ва ма спо ра кен зи ја на ца и мо не та ри ста ве за не кван ти та тив не јед на-
чи не нов ца ви де ти Ла бус Ми ро љуб, Основи политичке економије, Но мос, 
Бе о град, 1992, стр. 26-28.
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бан кар ска кри за пре но си на фи скал ни ни во. То не у мит но во-
ди од по ве ћа ња по ре за ка ра ци о на ли за ци ји и у ад ми ни стра-
ци ји и у при вре ди, тј. от пу шта ња за по сле них, а на кра ју до 
про па да ња и ста нов ни штва и про из вод них де лат но сти.

Ванекономскепоследицекризе
Жи ве ћи у сво јим сва ко днев ним ма лим жи во ти ма, у 

истом окру же њу и слич ним си ту а ци ја ма као и до ју че, те-
шко нам је да у пу ној ме ри уочи мо дра стич ност де ша ва ња и 
про ме на ко је се сва ко днев но, у ши рој пер спек ти ви, убр за но 
од ви ја ју. Сви ма је са да ма ње-ви ше по зна то да се аме рич ка 
фи нан сиј ска кри за, озбиљ ни ја и струк тур но не у по ре ди во ду-
бља не го она из 1929. го ди не, пре не ла на цео свет, ства ра ју ћи 
еко ном ске по тре се у ви ду лан ча них уда ра на фи нан сиј ске си-
сте ме и функ ци о ни са ње бер зи, као и до ре ак тив них фи нан-
сиј ских др жав них ме ра. То ће у пер спек ти ви не са мо до ве сти 
до «од брам бе ног» за тва ра ња дру гих тр жи шта, сма ње ња ин-
ве сти ци ја и по ску пље ња кре ди та, већ и до су штин ских, епо-
хал них про ме на на свим ни во и ма са вре ме ног, и уну тар др-
жав ног и ме ђу на род ног, жи во та. По ступ ност до га ђа ња ових 
про ме на, као и код сва ког зна чај ног про це са, тек ће са вре ме-
ном до би ти пу не раз ме ре. 

Гло ри фи ко ва ни аспек ти гло ба ли за ци је као ин те гра тив-
не ме ђу за ви сно сти са да по чи њу да по ка зу ју и сво је на лич је 
кроз по губ ност отво ре но сти за штет не ути ца је. На про би ће 
се на ћи и на ци о нал не еко но ми је, али и су пра на ци о нал не ор-
га ни за ци је по пут ЕУ. Европ ска Уни ја ће пред ис ку ше њи ма 
еко ном ске кри зе и ње ним по ли тич ким по сле ди ца ма мо ра ти 
да по ла же тест да ли је у ста њу да за у зме и спро во ди је дин-
стве ну (и то не са мо) еко ном ску по ли ти ку, или са мо пред-
ста вља ин сти ту ци о нал ни про ви зо ри јум у ко ме, ка да до ђу те-
шко ће, се сва ко гле да са мо се бе и свој ин те рес. Пр ве ре ак ци је 
на пре ли ва ње кри зе у прав цу европ ских ба на ка, не мо гућ ност 
по сти за ња кон сен зу са око за јед нич ког де ло ва ња (што је за 
по сле ди цу има ло и пад вред но сти евра) и по је ди нач не ме ре 
са мо за шти те, не да ју осно ве за ве ћи оп ти ми зам. 

Те о риј ско и прак тич но сум њи че ње до ме та су ве ре но-
сти4 (пре све га еко ном ске, али и по ли тич ке и без бед но сне) 

4 O са вре ме ним до ме ти ма су ве ре но сти ви ше у те мат ском збор ни ку Суверени
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др жав но-по ли тич ких тво ре ви на ре ал но ће се на ћи пред жи-
вот ним те стом. Свет ска кри за ће по ка за ти да ли је др жав-
на су ве ре ност у кла сич ном ви ду за и ста пре ва зи ђе на, то јест 
да ли је ње но пре но ше ње на ви ше ни вое над др жав них ин-
те гра ци ја успе шан екс пе ри мент или не; да ли је бу дућ ност 
су ве ре но сти ре зер ви са на са мо за др жа ве ни воа ре ги о нал них 
си ла или, као у прет ход ним пе ри о ди ма, за све оне ко је су 
у ста њу да, по на ша ју ћи се су ве ре но, оп ста ну и функ ци о ни-
шу. Плу ра ли тет ме ђу на род них су бје ка та у ко ме се же ле ла 
ви де ти ал тер на ти ва др жа во цен трич ном мо де лу, мо ра ће да 
се при ла го ди мул ти по лар ном устрој ству све та ко ји из ра ста, 
ства ра ју ћи «гро здо ве» по ве зи ва ња дру го ра зред них су бје ка та 
и ор га ни за ци ја око оних ен ти те та ко је бу ду ус пе ле да по ка-
жу нај ве ћи сте пен одр жи ве са мо до вољ но сти и су ве ре но сти. 
По сто је ћи ме ђу на род ни си стем и пра во, укљу чу ју ћи и УН, 
иона ко озбиљ но на чет, оп ста ја ће ви ше као про ви зо ри јум пун 
про ти ву реч но сти и су ко ба ин те ре са, а услед не до стат ка бо-
љег ре ше ња и не мо ћи да га у по сто је ћем од но су сна га би ло ко 
од ме ни не чим дру га чи јим и ефи ка сни јим. 

Опа да ње аме рич ке еко ном ске мо ћи сва ка ко ће ума њи ти 
зна чај до ла ра као «ме ре вред но сти» на спрам дру гих ва лу та 
ко ју је ова мо не та има ла још од вре ме на на пу шта ња злат ног 
стан дар да. То ће се по сле дич но од ра зи ти на сма ње не спољ-
но-по ли тич ке мо ћи САД, али и на тран сфор ма ци ју аме рич-
ког уну тра шњег дру штве ног по рет ка и ње них ин сти ту ци ја. 
Све че шће се мо гу чу ти при лич но осно ва на стра хо ва ња да 
пре ро га ти ви да ти аме рич ком ми ни стру фи нан си ја пред ста-
вља ју уво ђе ње у по сте пе ну, пр во еко ном ску, «огра ни че ну 
дик та ту ру», а по том и у трај но, су штин ско на пу шта ње де-
мо крат ског об ли ка вла да ви не и по де ле вла сти, од но сно ње-
но фа сад но, фор мал но одр жа ва ње уз до ми на ци ју ег зе ку ти-
ве (ко ја је у спре зи са фи нан сиј ско-шпе ку ла тив ном ели том 
и вој но-ин ду стриј ским ком плек сом) где се бес по врат но гу би 
«ста ра» при ро да де мо крат ске ре пу бли ке. Но, сма ње ње ре-
ал не мо ћи нај че шће не зна чи и по вла че ње, па ци фи ка ци ју и 
ума ње ње де ло ва ња. На про тив, упра во опа да ње мо ћи мо же 
ла ко да узро ку је по раст агре сив ног по на ша ња ко ја же ли да 
за др жи до ми нант ну по зи ци ју ко ри шће њем сред ста ва «твр де 

тет, НСПМ,  вол. XV,  no. 3, Но ва Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2007.
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мо ћи». За то је нај ве ро ват ни је да ће, на кон ме ра «са мо за шти-
те», мно ги од оних ко ји у то ме бу ду нај у спе шни ји по ку ша ти 
да про ши ре свој ути цај на под руч ја где ће ту ђи ути ца ји би-
ти еви дент но осла бље ни, што ће до ве сти до над ме та ња око 
но ве пре ра спо де ле ин те ре сних сфе ра. Не за бо ра ви мо да је 
кри за из 1929. го ди не пред ста вља ла увер ти ру ко ја је де це ни-
ју ка сни је до ве ла до су ко ба свет ских раз ме ра, и да се ве ли-
ке си ле у кри зним вре ме ни ма нај че шће од лу чу ју да из лаз из 
еко ном ских не во ља тра же у вој но-по ли тич ким аван ту ра ма. 
Све то мо же да до ве де до де ста би ли за ци о них, гру бих ути ца ја 
у број ним ре ги о ни ма све та до жи вља ва ним као део соп стве-
не ин те ре сне сфе ре, где ће се про јек ци је соп стве них по тре-
ба, пре све га за ба зич ним ре сур си ма, по ку ша ва ти оства ри ти 
свим рас по ло жи вим сред стви ма. Ово се пре све га од но си на 
Бли ски Ис ток и Ла тин ску Аме ри ку, али и на про сто ре бив-
шег ис точ ног ла ге ра, укљу чу ју ћи и Бал кан.

Вредноснаицивилизацијскакриза
Пом ни ји по сма тра чи еска ла ци је еко ном ске кри зе ви де-

ли су, ис под ње, мно го ду бљу, ци ви ли за циј ску и вред но сну 
кри зу, а не ки, у са мом ње ном те ме љу, и ду хов ну кри зу. Кри-
зу дру штва ко ја се кла ња идо ли ма по тро шње и хе до ни зма, 
узро ко ва ну и но ше ну не у та жи вом по хле пом, као и кри зу 
свих па ра диг ми ко је су ова кве дру штве не од но се ства ра ле, 
одр жа ва ле и оправ да ва ле. За то се по че так еко ном ске кри зе у 
јав но сти од мах и пре по знао као прак тич ни крај иде о ло ги је 
нео ли бе рал ног еко но ми зма ко ја је ста ја ла као иде о ло шки те-
мељ на из глед ра ци о нал ног уве ре ња о раз ме ра ма бес крај ног 
еко ном ског раз во ја и по тен ци јал ног бла го ста ња ко га до но си 
гло ба ли за ци ја, а ко ја се из вр гла у сво ју су прот ност.

Еко ном ска кри за је, да ка ко, у нај ве ћој ме ри са мо очи-
то ва ње, по сле ди ца дру штве них и ду хов них кре та ња на еко-
ном ском по љу, ко ја се по том вра ћа, одр жа ва на нај ши ри дру-
штве ни план. Чак и сам лич ни од нос пре ма при вре ђи ва њу 
и ње го вим про дук ти ма, нов цу и љу ди ма ко ји га ко ри сте је 
и ду хов ни од нос, јер под ра зу ме ва, као свој пред у слов, за у-
зи ма ње вољ ног, вред но сног, емо тив но-ми са о ног ста ва ко ји 
во ди од од лу ке ка де ло ва њу, па се та квим тре ба и по сма тра-
ти. Ма ко ли ко не ко за сту пао ста но ви ште о (ма њој или ве ћој) 
ауто но ми ји еко ном ске сфе ре на спрам дру гих вр ста од но са у 
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људ ској за јед ни ци, од но сно о ње ном при о ри тет ном, ба зном 
по ло жа ју у од но су на ду хов ну „над град њу“, или, пак, за сту-
пао обр ну те по гле де, јед но је не по ре ци во. На чел на ста но ви-
шта, по гле ди на свет, увек има ју у свом вред но сном сег мен-
ту ура ђе ну „ком по нен ту ве ре“ ко ја тран сцен ди ра по је ди не 
„кон крет не“ чи ње ни це на ко ји ма се ба зи ра ју, укљу чу ју ћи 
ту и ду хов но-вред но сно од но ше ње оно га ко ји их са стра не 
уоча ва и узи ма (или не) у об зир при ли ком њи хо вог те о риј-
ско-прак тич ног уоб ли ча ва ња. И ви ше од то га. По ла зе ћи од 
ова ко из гра ђе них на чел них ста но ви шта у ствар не еко ном ске 
од но се, љу ди се и у њи ма по на ша ју у скла ду са сво јим не са-
мо спо соб но сти ма, већ и на дом, од но сно ве ром у успех ко ја је 
и глав ни мо ти ва ци о ни по кре тач ових ак тив но сти. А то је већ 
по ље ду ха, би ли ми то га све сни или не. Це ла исто ри ја иде је о 
еко ном ском, и не са мо еко ном ском про гре су, укљу чу ју ћи на 
кра ју и ње ну уло гу у ра ци о нал ном под у пи ра њу пре тва ра ња 
гло бал них фи нан си ја у сво је вр сни perpetuummobile ко ја је 
до ве ла до са да шње гло бал не кри зе, све до чи нам о то ме.

Свет ска еко ном ска кри за за то је сте мно го ви ше од само 
еко ном ске кри зе, она је сте и вред но сно-ду хов на кри за чи ји су 
симп то ми еска ли ра ли на по љу при вре ђи ва ња. Пред ста вља-
ју ћи не са мо кри зу еко ном ског нео ли бе ра ли зма, па чак ни 
ши ре, ли бе рал не иде о ло ги је као „нај ду го веч ни је“, по след ње 
мо дер не иде о ло ги је, она је ствар ни по ка за тељ не са мо уру-
ша ва ња „по след њег ви да по след ње мо дер не иде о ло ги је“, не 
ни са мо уру ша ва ња ствар но сти под мо де ли ра ју ћим, ра ци о-
нал ним кон цеп ци ја ма по зне мо дер не – она је дра стич на и по 
пр ви пут оп ште свет ска ма ни фе ста ци ја нај ду бље кри зе мо-
дер но сти, то јест – она је кри за за вр шет ка мо дер но сти.

Времемодерне,времеперманентнекризе 
Жа ри ште кри зе за пад не ци ви ли за ци је, још у ње ним 

пред мо дер ним ко ре ни ма, на ла зи се у са мом ње ном цен тру 
– у ан тро по цен три стич ком «чо ве ко бо штву» (Ј.По по вић) ко је 
сво јим ра зу мом же ли да спо зна, из ме ри и про дре у бес крај ни 
свет, да га са вла да  прег ну ћем соп стве не во ље и по ста ви се бе 
у ње гов «об у хва ће ни» цен тар те да њи ме трај но до ми ни ра. 
Због овог «фа у стов ског»5 по ри ва, као по сле ди це «без гра нич-

5 Фа у стов ску ци ви ли за ци ју  по дроб но об ја шња ва Шпен глер Освалд  у њи зи 
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не уса мље но сти као до мо ви не фа у стов ске ду ше»,6 це ло куп на 
се за пад на ци ви ли за ци ја че сто и на зи ва фа у стов ском7. Рит-
ми ка фа у стов ске во ље за мо ћи је, у ма њој или ве ћој ме ри, 
при сут на у сва ком сег мен ту за пад не ци ви ли за ци је и кул ту-
ре. От кри ва ју ћи ње ну пост хри шћан ску су шти ну ко ја те жи 
«сми сле ном» исто риј ском раз во ју као хо ри зон тал ном, обез-
ду хо вље ном ес ха то ну без уну тра шњег сми ре ња и про жи ма-
ју ћег, бла го дат ног, ли тур гиј ског од но са Твор ца и тво ре ви-
не, она по ку ша ва да оства ри свој «исто риј ски циљ» но ше на 
стра сти ма ко ји ма се вољ но по ку ша ва об у хва ти ти бес крај. За-
пад њач ки раз вој мо не тар них од но са  и бан кар ских тех ни ка, 
ко је од ан тич ког на сле ђа na u ti cum fo e nu sa и in stru men tum ex 
ca u sa can bii (по зај ми це за ве ли ки ри зик), пре ко ме ни ца све до 
са вре ме них фи нан сиј ских де ри ва та, по ка зу је исту фа у стов-
ску «страст ка бес кра ју». Као бес крај на те жња ка уве ћа њу 
про фи та но ше на стра шћу по хле пе, ње но уве ћа ње ми мо за-
кон ски до зво ље не до би ти се исто риј ски пр во ја вља у об ли ку 
«при кри ва ња до би ти» при раз ме ни под из го во ром раз ли ке  у 
мо не тар ним кур се ви ма у тр го вач ким цен три ма. Од ра ста зе-
ле на шких ка ма та ја ча њем и кон цен тра ци јом шпе ку ла тив ног 
ка пи та ла ко ји је еми си ја ма хар ти ја од вред но сти про на ла зио  
број на сред ства за стал но бо га ће ње те ма ни пу ли са ње кроз 
кре ди ти ра ње про из вод них и тр го вин ских од но са, са вре ме ни 
фи нан сиј ски де ри ва ти су на кра ју по ста ли са ми се би циљ, 
ко ји је по ку ша вао да се вир ту ел но «са мо о пло ђа ва» обр та њем 
и  про јек ци ја ма у бу дућ ност пот пу но не за ви сно од ре ал них 
еко ном ских и про из вод них од но са, што је, ка ко смо ви де ли, 
до ве ло до са да шње еко ном ске кри зе. 

Ак ту ел на кри за са мо је по след ња и нај ве ћа од свих кри-
за ко је не пре ста но ства ра (и исто вре ме но по ку ша ва их пре-
вла да)  пре све га за пад на ци ви ли за ци ја. Мо дер на, кроз ко ју 
се раз ви ла за пад на ци ви ли за ци ја што је у зад њих пет ве ко ва 

Пропастзапада, Кри ста ли, Бе о град, 1990, књи га 2, пре све га у по гла вљу 
Ма кро ко зам, стр. 9-75.

6 Исто, стр. 37
7 Исто риј ски Фа уст, не мач ки ле кар и астро лог ко ји је умро око 1540. го ди не, 

пред ста вља па ра диг ма тич ну фи гу ру мо дер ног Про ме те ја ко ји је, за рад зна-
ња и во ље за мо ћи продаo ду шу ђа во лу, што је, већ кра јем ше сна е стог ве ка, 
посталo део за пад ног фол кло ра и умет но сти. Ви ше о то ме код Де ли мо Жак, 
Цивилизацијаренесансе, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1989, 
стр. 343-344.
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ко ло ни зо ва ла ско ро чи тав свет, це лим сво јим тра ја њем је би-
ла у зна ку еска ла ци је кри зе од но са по је дин ца и за јед ни це, то 
јест по ку ша ја од го во ра на кри зу ко ји су те жи ли да пре ва зи ђу 
и из гра де ста бил ни ји, а раз ви је ни ји свет.

Кри зе сва ка ко по сто је од ка ко је све та и ве ка, али ни-
ка да пер ма нент не, та квих раз ме ра и ду би на као од вре ме на 
мо дер не. Ра зу мом прет по ста вља ју ћи и под сти чу ћи ус по ста-
вља ње из дво је них, „спе ци ја ли зо ва них“ сег ме на та жи во та из 
це ли не ко ји из ра ста ју кроз же љу за сво јим про ши ре њем и 
на ме та њем за то та ли тет, или ба рем као глав ни кри те ри јум 
у од но су на то та ли тет, мо дер на је ово сег мен ти ра ње на при-
ват но и јав но, дру штво и др жа ву, по је ди на ца и ко лек тив, ве-
ру и на у ку, еко но ми ју и по ли ти ку, сав њи хов рас кол и су коб, 
по ку ша ла да пре ва зи ђе и та ко уто ли по тре бу за об је ди ње но-
шћу, ду хов ном или ме та фи зич ком. Сва ки од ових, ме ђу соб но 
су прот ста вље них сег ме на та жи во та, ко ји је ис пр ва са мо хтео 
да се еман ци пу је и афир ми ше, ка сни је је по ку шао да се на-
мет не и то та ли зу је над дру гим дру штве ним сег мен ти ма. Ова 
„ево лу тив на“ бор ба из дво је них пар ти ку ла, по ро да мо дер не 
са сво јим иде о ло шко-ра ци о нал ним пр тља гом, њи хо во на-
ме та ње и про тив ста вља ње на ме та њу, обе ле жи ло је исто ри ју 
све та зад њих пет ве ко ва, да би се, на из глед, за вр ши ло по ра-
зи ма иде о ло ги ја што су кроз то та ли зо ва ње др жа ве, на ци је и/
или еко ном ско-кла сних од но са по ку ша ле да оства ре мо дер-
но пре о вла да ва ње кри зе, ство рив ши још ве ћу кри зу и не сре-
ћу. Ре ак тив но се окре ћу ћи кон тра мо дер них ко лек ти ви за ма 
у прав цу ево лу и ра них из ра за ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
(ко ји је сво је вре ме но и на стао на про сто ру тр го ви не и при-
ват ног вла сни штва), по ку шај за са да по след њег уни вер зал-
ног то та ли зо ва ња се од ви јао, пре све га, на по љу еко ном ске 
гло ба ли за ци је.

У све ту чи ји су об ли ци груп ног ор га ни зо ва ња, од ин-
те ре сних гру па, др жа ва и над др жа ва до ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја и тран сна ци о нал них кор по ра ци ја, те ме ђу на род них 
по кре та ме та ста зи ра ли и у ши ри ну и у ду би ну, об у хва та ју-
ћи сво јим ути ца ји ма жи во те по је ди на ца и тра ди ци о нал них 
за јед ни ца не у по ре ди во ви ше не го и нај то та ли тар ни ја „кла-
сич на“ др жа ва, де сио се чуд но ва ти про цес. Кроз ре ци кли ра-
не обра сце ра ног, ин ди ви ду а ли стич ког ли бе ра ли зма ко ји се 
ре кла ми рао да је де и де о ло ги зо ван, пре све га еко ном ске, ко-
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лек тив не ин те ре сне гру пе, под у пр те од стра не др жа ве са им-
пе ри јал ним ам би ци ја ма, по ку ша ле су да из вр ше дво стру ко 
деј ство. Пр во деј ство се огле да ло у по ку ша ји ма рас тва ра ња 
или „ми ни ма ли зо ва ња“ свих тра ди ци о нал них и мно гих ра-
но-мо дер них об ли ка ор га ни зо ва ња за јед ни ца (по ро ди ца, вер-
ска за јед ни ца, на ци ја–др жа ва), осим оних ко је им не по сред но 
слу же, чи не ћи то уз по моћ ин ди ви ду а ли стич ког „усит ња ва-
ња“, тј. ства ра ња ан та го ни за ма иде о ло шким и прак тич ним 
фа во ри зо ва њем „по је дин ца“ и ње го ве на вод не еман ци па-
циј ске „до би ти“ уко ли ко окре не ле ђа за јед ни ца ма у ко ји ма 
ег зи сти ра. Дру го деј ство пред ста вља ло је на ме та ње тј. об је-
ди ња ва ње кроз сфе ру еко ном ских де лат но сти под ис при ком 
ста рих, пр во бит них те о риј ских по став ки ли бе ра ли зма, ко је 
је има ло, у по за ди ни, и по ли тич ке и иде о ло шке и кул тур не 
„из во ђа че про јек та“.

Пре ми се уче ња ра ног ли бе ра ли зма шкот ских фи ло зо фа 
(Хју ма, Ада ма Сми та и Фер гу со на) о его и зму као по кре та чу 
про гре са, где се бич ни ин те ре си под спо ља шњим окол но сти-
ма, пре све га сло бод ног тр жи шта и ин сти ту ци о нал но-прав-
них уста но ва (ко ји их „не ми нов но“ те ра ју да се по на ша ју ра-
ци о нал но), спон та но во де до лич ног и дру штве ног раз во ја 
ко јим се пре о вла да ва ју сви ни вои кри зе мо дер ног до ба, нео-
ли бе рал ни иде о ло шки про јект узео је за сво ју од скоч ну да-
ску. Исти на је, на рав но, би ла знат но дру га чи ја. За пра во је и 
пр во бит ни ли бе ра ли зам се бич не по ри ве, „тј. ви шак по хле пе“ 
по је ди на ца „пре тва рао“ у дру штве ни раз вој пре све га њи хо-
вим „из во зом“, то јест пљач ка шком аку му ла ци јом ка пи та ла 
од вре ме на ве ли ких ге о граф ских от кри ћа – до вре ме на кра ја 
ства ра ња ко ло ни јал них им пе ри ја и ње го вим по то њим ин ве-
сти ра њем у епи цен тре ин ду стриј ског дру штва, и све то уз 
по моћ спре ге он да шњих др жав них ин сти ту ци ја и при ват них 
ком па ни ја, а не прав ним-ре гу ла ти ви ма и сло бод но тр жи-
шном утак ми цом, ко ји, уз гред, исто риј ски ни су ни на ста ли 
као ре зул тат ин ди ви ду ал них ин тер ак ци ја. Тим пре се се бич-
ни, по хлеп ни по ри ви оправ да ни ин ди ви ду а ли стич ким ли-
бе ра ли змом за „еко ном ски по зи тив не“ не мо гу по и ма ти на 
осно ву иде о ло шких пре ми са у све ту где су об ли ци фи нан сиј-
ско-еко ном ско удру жи ва ња ство ри ли хи је рар хиј ске струк ту-
ре гло бал них до ме та, ја че и раз ви је ни је од мно гих кла сич них 
др жа ва. Ове су струк ту ре, ка ко ге не за свет ске кри зе по ка-
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зу је, под кла сич но-ли бе рал ним из го во ри ма за пра во учи ни-
ле и про у зро ко ва ле све су прот но од оно га што про па ги ра ју 
основ ни по сту ла ти ли бе рал ног кре да. Прав но-ин сти ту ци о-
нал ни оквир (др жа ве и др жав не, те ме ђу др жав не ре гу ла ти-
ве) и сло бод но тр жи шни ам би јент, не са мо да ни је усме рио 
еко ном ске ак те ре да се по на ша ју „ра ци о нал но“ и ре ал но, већ 
је по слу жио као ра ци о на ли за ци ја, оправ да ње стра сти ма по-
хле пе ко је су на бу ја ле на гло бал ном пла ну. На кон што је пре-
на ду ва на „фи нан сиј ска ре ал ност“, а по што је гло ба ли за ци ја 
за о кру жи ла еко но ми ју у је дан (у ве ли кој ме ри те сно по ве зан) 
свет ски си стем па ви ше ни је, као до та да, би ло до вољ но про-
сто ра за „из дув ни, ван си стем ски вен тил“ ира ци о нал не гра-
бе жи, ни ти до вољ но ре ал них сред ста ва и нов ца да се за др жи 
„сте пен про гре са“ ко ји их за до во ља ва, его и стич ке стра сти су 
се по нај ви ше рас по ма ми ле у до ме ну фи нан сиј ског по сло ва-
ња, узро ку ју ћи на ду жи рок уну тра шње, си стем ско уру ша ва-
ње на те о риј ском пла ну „иде ал ног“ сло бод ног тр жи шта.

Потрошеностпостојећихпарадигми
На кон нај но ви јих до га ђа ња, исто риј ска по тро ше ност 

свих мо дер них иде о ло ге ма, тј. њи хо во ли це мер но „пост мор-
тем“ упо тре бља ва ње, сва ким да ном по ста је све очи глед ни ја. 
Пре о бли ко ва ње и уру ша ва ње у ствар но сти да ле ко је од ма-
кло од те о риј ских кон цеп ци ја мо дер не. За то нам вра ћа ње на 
ње не по је ди нач не ра ни је мо де ле, а ра ди об ја шње ња и на ла-
же ња ре ше ња за по сто је ће про бле ме (у еко но ми ји, ре ци мо, 
на мо де ле Марк са, Кеј нза, па и Ли ста) пре све га све до чи о 
не а де кват но сти, „ока ме ње но сти“ са вре ме не ми сли и прак-
се, ко је кр хо ти не мо дер них ми са о них кон струк ци ја, по пут 
„се ку ла ри зо ва не схо ла сти ке“, др же за ро бље не. Ди на ми ка 
ствар но сти је оти шла да ле ко ис пред ових те о ри ја ко је су сво-
је вре ме но по ку ша ле да је об ја сне и пре о бли ку ју. Да нас ове 
па ра диг ме, као ствар но сно пре ва зи ђе не, углав ном пред ста-
вља ју за сто ре, уру ше на По тем ки но ва се ла што за кри љу ју хо-
ри зон те но вих уви да.

Као што су дру штве на и еко ном ска ре ал ност по ступ но 
опо вр гле иде о ло шки соц ре а ли стич ки уни вер зал ни екс пе ри-
мент, упра во на оном по љу на ко ме је по чи вао њен «те мељ» 
- на еко но ми ји и ета ти стич ком про жи ма њу дру штве них од-
но са, и то то ли кој ме ри да у ње га ни је ви ше ве ро вао го то во 
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ни ко, а еко но ми ја и др жа ва до жи ве ле тра гич ни крај, слич на 
суд би на са да по чи ње да се де ша ва нео ли бе рал ној еко но ми-
ји и пред у зет ни штву. Ни је пре те ра но ре ћи да се она у тр ци 
за не пре ста ним уве ћа ва њем про фи та на шла пред ам би сом. 
На рав но, при вре де, др жа ве и дру штва ће то на кра ју не ка ко 
и пре жи ве ти, ма да не ће би ти ни при бли жно та кве ка кве су 
би ле до са да - али нео ли бе ра ли стич ка иде о ло ги ја за си гур но 
не ће. 

У том сми слу, огром на ве ћи на по мод них и по пу лар них 
те о ри ја и уче ња ком па ти бил них до са да је ди ној пре о ста лој 
иде о ло ге ми мо дер ног до ба, већ су уве ли ко по ста ле бес пред-
мет не. Фу ку ја ми не те о ри је о кра ју исто ри је од ре као се одав-
но и сам њен тво рац.8 Те о ри ја ма о «ми ни мал ној др жа ви» по-
пут Но зи ко ве9 или крај ње ге о по ли тич ки ин стур мен та ли зо-
ва ним уче њи ма о «пра ву на ро да» по пут Рол со ве,10 до га ђа ји 
у ствар но сти пре те не са мо да их пре тво ре у при ме ре из ли-
шних апо ло ге та исто риј ски по гре шних кон це па та (по пут ра-
до ва ми сли ла ца као што су би ли Ка ме њев или Зи но вјев), већ 
и да, као пред мет под сме ха, за вр ше на сме тли шту исто ри је. 
Шта он да тек ре ћи о про ма ше ним, из ви ка ним пост мо дер-
ним те о ри ја ма о де те ри то ри ја ли за ци ји, де су ве ре ни за ци ји, 
иден ти тет ској де суп стан ци ја ли за ци ји и слич ним ин те лек ту-
ал ним кон струк ци ја ма? Тим «уче њи ма» сам раз вој до га ђа ја 
у ствар но сти пот ко па ва те ме ље и по ка зу је њи хо ву без вред-
ност, док њи хо вим за др тим «вер ни ци ма» по сте пе но при пре-
ма суд би ну сек та ша ко је је пре га зи ло вре ме. По пут дог мат-
ских пар ти ја ца ко ји су у вре ме на кон про па сти ко му ни зма у 
сво јим гла ва ма још жи ве ли у све ту пе то лет ки, ин тер на ци-
о на ле и кла сне бор бе, дру штве не ба зе и над град ње и слич-
них фло ску ла из ко му ни стич ких ка те хи зи са, и по кло ни ци ма 
ових ин те лек ту ал них су је вер ја сле ду је усуд са мо и за бра не 
твр до гла во сти ко ја ће очај нич ки по ку ша ва ти да у ствар но сти 
про на ђе и иден ти фи ку је се са би ло чи ме што бар ма ло под се-
ћа на «оте ло тво ре ње» до да та шњих иде о ло шких хи ме ра.

Јед но став но, оно што се на зи ва «дух вре ме на», а што у 
ства ри пред ста вља ин тер ак ци ју сло же них ду хов них де ша ва-

8 Фу ку ја ма Френ сис, Крајисторијеипоследњичовек, Цид, Под го ри ца, 1997.
9 No zick Ro bert, Anarchy,State,Utopia, Ba sic Bo oks, Lon don, 1974.
10 Ролс Џон, Правонарода, Алек сан дри ја прес и НСПМ, Бе о град, 2003.
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ња и њи хо вог пси хо ло шких при хва та ња и од би ја ња, ис цр пео 
је мо гућ но сти свих до са да по сто је ћих иде о ло шких кон цеп-
ту а ли за ци ја и од ба цио их као бес по треб не. И то не са мо из 
раз ло га што ове ни су ус пе ле да «ап сор бу ју» и пре о бли ку ју 
ствар ност у же ље ном прав цу, већ што их је са ма ствар ност 
на ду жи рок по ре кла. У епо хи у ко ју за ко ра чу је мо, у ко јој 
ће се, то ком и на кон кри зе, еклек тич ки укр шта ти раз ли чи ти 
об ли ци до са да шњих иде ја и «ка ле ми ти» на по сто је ће из ра зе 
дру штве ног жи во та и ње го вих пре о ста лих ин сти ту ци о нал-
них об ли ка у по тра зи за жи вот но одр жи вом син те зом, ин ди-
ви ду а ли зам ви ше не ће мо ћи да оп ста је на де ри ва ти ма мо дер-
них, ра ци о на ли стич ких иде о ло ги ја. Он ће би ти при ну ђен да 
по сег не и за не за пад ним и не мо дер ним са др жа ји ма ра зних 
тра ди ци ја ко је ће при ла го ђа ва ти и ту ма чи ти у кљу чу ан тро-
по цен ти зма за пад њач ког ти па и соп стве ног исто риј ског на-
сле ђа. Са ка квим по сле ди ца ма, тек ће мо ви де ти.

За „раш чи шћа ва ње“ мо дер них па ра диг ми ни је по де сна 
ни пост мо дер на. Те о риј ска пост мо дер на ми сао је иона ко са-
мо про ду же так мо дер не, њен ре зул тат и по сле ди ца, ма ко-
ли ко на по вр ши ни те жи ла ње ном по ри ца њу и од ба ци ва њу. 
Она мо же да на оп штем пла ну про бле ма ти зу је дог ма ти зам 
ра ци о нал но сти и де кон стру и ше ње го ве (за пра во већ исто-
риј ски де кон стру и са не) мо дер не про јек те, да нам ука же на 
ви ше сми сле ност или сло је ве зна че ња, на при сут ност кул тур-
но-исто риј ских и је зич ких кон стру ка та у ствар но сти ко ји се 
пред ста вља ју за уни вер зал не, не по бит не исти не. Но, пост мо-
дер на не до ди ру је су штин ска ста но ви шта ко је је, у по ку ша ју 
да ре ши кри зу ег зи стен ци је и за јед ни це, по ро ди ла мо дер на: 
про ти вље ње свим ауто ри те ти ма кроз еман ци па ци ју не са мо 
ми шље ња већ це лог жи вље ња, ве ру у моћ са мо у са вр ша ва ња, 
уз исто вре ме но по ри ца ње или од ба ци ва ње лич ног и кул тур-
ног на сле ђа, ети ку људ ске „уз ви ше но сти“ иза ко је се кри ју 
по ри ви са мо жи во сти, ма ни пу ла ци је и го спо да ре ња. На про-
тив. Игра ју ћи се над ру ше ви на ма са мо ра зо ре них ра ци о на ли-
стич ких про је ка та, пост мо дер на за пра во, кроз ин тер пре ти ра-
ње и де кон стру и са ње, и ши ре, кроз ре ла ти ви за ци ју вред но-
сти и спо зна је, исто вре ме но вр ши оправ да ње ини ди ви ду ал не 
де цен три ра но сти та ко да на ми кро пла ну одр жа ва у жи во ту 
основ на ста но ви шта и „до стиг ну ћа“ мо дер не, од но сно ста ње 
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ис пра жње не ег зи стен ци је и су же ње пер спек ти ве кре та ња до 
ко јих их је мо дер на и до ве ла.

Јер та ста но ви шта, упра во ослоњена на ин ди ви ду ал-
ну фраг мен ти ра ност и де цен три ра ност, од но сно од ње по-
и ман, нај че шће се бич ни ин те рес, још жи во та ре у дру штве-
ној прак си и те о ри ји, пре све га у еко но ми ји и по ли ти ци, али 
и при род ним на у ка ма,11 са сво јим мо дер ним по ла зи шти ма, 
кри зним еска ла ци ја ма и ка та стро фич ним од ре ди шти ма. 
Еко ном ска кри за је за то нај но ви ји гло бал ни по ка за тељ, сво-
је вр сно упо зо ре ње да ис тра ја ва ње на до са да шњем пу ту во ди 
све те жим и по губ ни јим кри за ма, бол ни пу то каз ка уви ду 
да ви ше ни је до вољ но де ли мич но мо ди фи ко ва ње по сто је ћих, 
ни ти кре и ра ње но вих па ра диг ми, чак ни прак тич но ком би-
но ва ње раз ли чи тих ме то да на осно ву до са да шњих ис ку ста ва 
мо дер не – ако се не ис ко ра чи из ср жи мо дер не, и то не са-
мо ње не ра ци о на ли стич ке ди мен зи је. А срж мо дер не, кри за 
ег зи стен ци је ко ја се очи ту је у ре ла ци ји пре ма дру гом би ћу 
и ши рој за јед ни ци, по че ла је као ду хов на, ре ли ги о зна кри-
за. Ка ко су сви по ку ша ји „спе ци ја ли зо ва не се ку ла ри за ци је“ 
да од ме не ду хов ност убр зо по ста ли про сто ри то та ли тар них 
про је ка та са ме та фи зич ким, па ра ду хов ним пре тен зи ја ма, чак 
и ка да њи хо ви „из во ђа чи“ ни су би ли све сни то га, упра во та 
спо зна ја све до чи нам да је, ис под по јав них об ли ка свих кри-
за, у ње ној осно ви ду хов на кри за, кри за са мог људ ског би ћа, 
са сла бо шћу и огра ни че но шћу ра зу ма и под ло жно шћу де-
струк тив ним стра сти ма услед од сут но сти, ли ше но сти ду ха.

11  Слич но као и у дру штве ним де лат но сти ма и на у ка ма, де ша ва се и у при-
род ним, ег закт ним на у ка ма. Та мо је мо дер на, ко ја се уву кла у пер спек ти ву 
на уч но сти кроз ра ци о нал не ин тер пре та ци је ре зул та та по је ди нач них, екс пе-
ри мен тал них ис тра жи ва ња, већ ви ше од по ла ве ка по ку ша ва ла да об у зда и 
за др жи на уч на до стиг ну ћа у окви ри ма ста бил ног, мо на до ло шко–кор по ску-
лар ног, ма те ри ја ли стич ког мо де ла и спре чи уоб ли ча ва ње но вих, хо ли стич-
ких, енер гет ских, ди на мич них по гле да и прак си де ло ва ња, јер би оне до ве ле 
до су штин ског пре вред но ва ња, не са мо при род но на уч них по гле да на свет, 
већ и до те мељ не про ме не по гле да на чо ве ка и дру штво, од но сно на са вре-
ме но жи вље ње, а то мно ги ма ни је у ин те ре су. Та кве „об у зда ва ју ће те о ри је“ 
нпр. у фи зи ци је су и те о ри ја ре ла ти ви те та или но ви ја те о ри ја су пер жи ца 
(su pe string the ory) ко је углав ном слу же да се до стиг ну ћа квант не ме ха ни ке и 
План ко ве и Хај зен бер го ве спо зна је сло же ним ма те ма тич ким мо де ли ра њем 
ко ли ко-то ли ко за др же у гра ни ца ма ко је по сту ли ра мо дер на. 
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