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Сажетак
У пр вом де лу ра да аутор ће на сто ја ти да де фи ни ше по ли тич-

ки ми то ви ли бе ра ли зма као и еко ном ског ли бе ра ли зма. Дру ги део 
би ти ће по све ћен де кон струк ци ји по ме ну тих ми то ва као и на ме ри 
да се де кон струк ци ја пот кре пи кон крет ним при ме ри ма. Кроз чи тав 
рад, а по себ но у по след њем по гла вљу, аутор ће по ка за ти да ми то ви 
ли бе ра ли зма су би ли сна жно ве за ни за хри шћан ско уче ње и то не 
у на ме ри да по др жа ва ју хри шћан ство као ре ли ги ју већ у на ме ри да 
ње го ву ма три цу ис ко ри сте у соп стве не по ли тич ке свр хе.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, мит, на пре дак, хри шћан ство, мо дер но дру-

штво, еко но ми ја. 

Дру штве ни ко ре ни ли бе ра ли зма се жу у вре ме сло ма фе у дал-
ног по рет ка у Евро пи и по ја ве ка пи та ли стич ког дру штва, ка да је, 
мо дер ни свет по чео да се кон сти ту и ше и кон фи гу ри ше кроз де-
ла ње три по ли тич ке иде о ло ги је – ли бе ра ли зам, на ци о на ли зам и 
со ци ја ли зам – али и у њи хо вом ме ђу соб ном су ко бу и бор би ко ји 
су, из ме ђу оста лог, за је дан од ва жни јих ме ђу соб них су ко ба има ли 
раз ли чи то по и ма ње и вред но ва ње по ли тич ких вред но сти. Ли бе ра-
ли зам је од са мог по чет ка пред ста вљао из раз те жњи бур жо а зи је, 
чи ји су ин те ре си до шли у су коб са мо нар хи јом и ари сто кра ти јом. 
Су штин ске вред но сти ли бе ра ли зма, иако се са ма реч та да још ни је 
упо тре бља ва ла, из ра жа ва ле су три ре во лу ци је: Ен гле ска у 17-ом, 
Аме рич ка и Фран цу ска ре во лу ци ја у 18. ве ку. Про дор ли бе ра ли зма 
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на аме рич ко тло ни је зна чио и не ста нак свих хри шћан ских вред но-
сти. Аме рич ки оци, Адамс и Џе фер сон по ве зи ва ли су дру штве ну 
до бро бит и тра га ње за сре ћом са след бе ни штвом хри шћан ске ети-
ке. На и ме, ме та фи зич ка ве за хри шћан ства са ли бе ра ли змом оства-
ре на је у чи та вом ни зу ми то ва од оног о «иза бра ном на ро ду», пре ко 
ми та о «обе ћа ној зе мљи» и «обе ћа ном спа се њу», до но во ком по-
но ва них мит ских обра за ца из 20. ве ка о ко јем ће ов де би ти ви ше 
ре чи о Хри сту Спа си те љу, по кре та чу на пред не еко но ми је. Та ко ђер, 
че сто су се по зи ва ли на при мер древ ног Изра е ла, по дра жа ва ју ћи 
та ко сво је прет ход ни ке у Ен гле ској у 17. ве ку. Тај срећ ни на род у 
бла го сло ве ној зе мљи пред ста вља ли су као Бож ју де цу, на род ко ји 
срећ но сту па на пред на пу ту ка сло бо ди и прав ди у Обе ћа ној зе-
мљи и на тој ма три ци ка ле ми ли сво ју – Аме рич ку ре во лу ци ју – ко-
ја је по зи ва ју ћи се на при мер Изра е ла, пред ста вља ла сво ју зе мљу и 
го то во ро ђе ну иде о ло ги ју као при мер на прет ка и ми ра.1) Уоста лом, 
за Аме ри кан це, „на по љу нај ви шег раз во ја (ка пи та ли зма) Сје ди-
ње них Др жа ва, тра га ње за бо гат ством, ли ше но свог ре ли ги о зног 
и етич ког зна ча ја, по ста ло би по ве за но са мо са чи сто при зем ним 
стра сти ма ко је му че сто да ју ка рак тер спор та.“2) 

У 19. ве ку ли бе ра ли зам је по чео да се ши ри по За пад ним зе-
мља ма за јед но са ин ду стриј ским ка пи та ли змом, а за тим и по оста-
лим де ло ви ма Евро пе, а ка сни је и све та. Кла сич ни ли бе ра ли зам 
је од кра ја 19. ве ка пре и спи ти ван, а по не што и ре ви ди ран, чи ме је 
на стао мо дер ни ли бе ра ли зам.3) Пре ма Хеј ву ду основ не вред но сти 
ове иде о ло ги је од са мог по чет ка би ле су сле де ће: по је ди нац, сло-
бо да, ра зум, прав да, то ле ран ци ја и раз ли чи тост.4) 

МИТОВИЛИБЕРАЛИЗМА

На по чет ку 20. ве ка до шло је до су ко бља ва ња ли бе ра ли зма 
са дру гим иде о ло ги ја ма. Те жња да се про дре у ма се и да их се при-
ву че на сво ју стра ну до при не ли су сна жни јој ми то ло ги за ци ји и ми-
сти фи ка ци ји по ли тич ког и иде о ло шког по ља. Ми сти фи ко ва но је 
и ми то ло ги зо ва но све, ка ко вла сти те иде о ло шке по став ке та ко и 
по ли тич ка бор ба, дог ма ти кон ку рент ске иде о ло ги је, њи хо ве во ђе, 
пар ти је па и са ма по ли тич ка прак са.  До одва ја ња ли бе ра ли зма на 

1)  Мек ман Д, Историјасреће, Ге о по е ти ка, Бе о град 2007, стр. 285. 

2)  Иби дем, стр. 315.

3)  Хеј вуд Е, Политика,Клио, Бе о град, 2004, стр. 25-27.

4)  Иби дем, стр. 29-39.
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еко ном ски и по ли тич ки ли бе ра ли зам до шло је на са мом по чет ку 
20. ве ка. Та да су ли бе ра ли на сто ја ли да се при ла го де но вим по ли-
тич ким усло ви ма у ко ји ма су по ли тич ки ми то ви за у зе ли зна чај но 
ме сто. По што је та да со ци ја ли стич ки (од но сно ко му ни стич ки)  по-
крет во дио по себ ну бри гу о со ци јал но угро же ним сло је ви ма, и ли-
бе ра ли су по че ли да скре ћу па жњу на то го ру ће дру штве но пи та ње, 
али су се при то ме ко ри сти ли ми том о не при ја те љу, озна ча ва ју ћи 
со ци ја ли сте и ко му ни сте као „не при ја те ље“ дру штве ног про гре-
са. Не при ја те љи ли бе ра ла би ли су то та ли тар ни ре жи ми ко ји су 
по зи ва ли, пре ма њи хо вим тврд ња ма, на дру штве ну „па сив ност“, 
али и еко ном ски сло је ви чи ја „окрут ност“ се кри ла иза по зи ва за 
сло бод ну утак ми цу ко ја би им омо гу ћи ла да во де по ли ти ку пре ма 
соп стве ној во љи. Ру ку на ср це, ли бе ра ли зам је у нај ма њој ме ри од 
свих иде о ло ги ја раз вио си стем ми то ва и то због то га што се још 
по чет ком 19. ве ка ве зао за „ра зум“ про све ти тељ ства.5) Ве зи ва ње 
за ра зум, а осло ба ђа ње од осе ћа ја, до ве ли су ли бе ра ли зам 20. ве ка 
пред слом, јер у та ко тмур ним и не мир ним вре ме ни ма осе ћа ји су 
би ли глав ни по кре та чи дру штве них про ме на. То на рав но не зна чи 
да ли бе ра ли ни су сво је не при ја те ље оба ви ја ли ве лом ми та. Не при-
ја те љи су се пр во на ла зи ли у њи хо вим ре до ви ма, а то су би ли они 
ли бе рал ни еко но ми сти чи је уче ње је да ло иде о ло шко тки во круп-
ном ме ђу на род ном ка пи та лу и омо гу ћи ло му ства ра ње чи та вог ни-
за ори ги нал них ми то ва (ми то ви ма сов не кул ту ре) у ци љу бо га ће ња 
ма ње гру пе соп стве ни ка еко ном ске мо ћи. Упра во због ових раз ло га 
ли бе ра ли су „оп ту жи ли ли бе рал не еко но ми сте из 1906. го ди не да 
су на пу сти ли прин ци пе ли бе рал них еко но ми ста из 1846. го ди не.“6)

По чет ком 20. ве ка ли бе ра ли су на сту пи ли са по зи ци ја ко је су 
про мо ви са ле да „од свих пре пре ка ко је оп стру и ра ју чо ве ков на пре-
дак ка до брим жи вот ним усло ви ма и од свих за ла од ко јих нас по-
ли ти ка мо же спа си ти не ма те же пре пре ке и не ма ве ћег зла не го што 
је си ро ма штво ... Због то га наш пр ви прин цип во ди са свим ја сно 
и ди рект но ка по ли ти ци со ци јал них ре фор ми.“Ме ђу тим, то ни је 
зна чи ло да су при хва ти ли ста но ви ште со ци ја ли ста по том пи та њу, 
ма да, за њу су се де кла ри са ли го то во на исти на чин, а то је зна чи ло 
да је „со ци јал на ре фор ма јед на ко оправ да на као што је и оправ да но 
по сто ја ње на род не ар ми је. Со ци јал на ре фор ма је си стем дру штве-
не ор га ни за ци је и она ко ри сти за јед нич кој за шти ти...“7)  Ипак, они 

5) Про све ти тељ ска кул ту ра ко ја ни је по ка зи ва ла не ку по себ ну но стал ги ју за ми том, уну-
тар се бе из не дри ла је мит о на прет ку за ко ји је сма тра ла да је ду бо ко озби љан јер са др-
жи на про сто исти ну.

6)  Ble a se W. L, AShortHistoryofEnglishLiberalism, Er nest Benn, Lon don, 1913, str. 328.

7)  Ibi dem, str. 329.
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су на па да ли со ци ја ли сте, јер су сма тра ли да њи хо ве ле ви чар ске 
иде је са мо мо гу до ве сти до „ле њо сти по је дин ца“, због то га, за њих 
„овај про грам за шти те не би био ком пле тан ако не би са др жа вао 
нео п ход ност у раз во ју ка рак те ра и ако не би слу жио бо га ће њу ... 
То ни је со ци ја ли зам. Ово ни је си стем со ци јал не по мо ћи. Он са мо 
укла ња не ке од ри зи ка ко ји би до ве ли до не у спе ха и то са мо оне ко-
ји су из ван ин ди ви ду ал не кон тро ле ... Ми же ли мо сло бод ну кон ку-
рен ци ју ко ја ће се од ви ја ти у нај ви шим дру штве ним сло је ви ма, али 
же ли мо спре чи ти да се исти про цес де ша ва код угро же них сло је ва 
... Очи то је на осно ву ово га да је но ви еко ном ски ли бе ра ли зам да-
ле ко од со ци ја ли зма и је ди но што им је за јед нич ко то је за шти та.“8)  
Мно гим ли бе ра ли ма ни со ци јал на за шти та за ко ју су се бо ри ли 
со ци ја ли сти ни је би ла по ме ри. Да би сво је на па де учи ни ли што 
ја сни јим, они су при зи ва ли ста ре ми то ло шке пред ста ве и хе ро је у 
на ме ри да опи шу сву штет ност со ци јал ног про гра ма ко ји су про-
мо ви са ли њи хо ви по ли тич ки не при ја те љи твр де ћи да су „ан тич-
ки скулп то ри при ка зи ва ли Хер ку ла на сло ње ног на бу здо ван, наш 
мо дер ни Хер кул мо гао би да има бу здо ван ду жи од оног ан тич ког 
с тим што не би био на сло њен на ње га већ би му ле жао ис под гла-
ве.“9) Др жа ва, за ко ју су се бо ри ли со ци ја ли сти, за њих је би ла „по-
пу стљи ва и за од гој не спо соб на мај ка“ из чи јих уста се чуо „ша пат 
– Мо жеш би ти здрав; ну ди мо ти да бу деш бо гаљ. Ви диш ли? Бу ди 
слеп. Чу јеш ли? Бу ди глув. Хо даш ли? Нек ти кле ца ју ко ле на ... 
Ова ква по ли ти ка и нај сна жни јег чо ве ка де мо ра ли ше и те ра га да 
по ста не ин ва лид; учи га ка ко би мо гао да се те ту ра уме сто да хо-
да и ка ко да од др жа ве тра жи да му гу ра ви љу шку у уста.“10) Као 
су прот ност со ци ја ли стич ком мо де лу др жа ве ли бе ра ли су ис та кли 
сво је уче ње за ко је су твр ди ли да је „ви ши ни во; кук ња ва мо дер не 
ци ви ли за ци је је ни жи ни во; до зво ли ти вла ди да у сва кој чор би бу де 
ми ро ђи ја зна чи уз не ми ра ва ње. Сва ког да на област ини ци ја ти ве је 
на ру ше на, а са мо по твр ђи ва ње је пот ко па но ... Ли бе ра ли зам је део 
суд би не чо ве чан ства, нео п ход на фа за у ње го вој ду гој ево лу ци ји, 
део на пор ног про гре са ка не ви дљи вом ци љу.“11)

Нај сна жни ји мит ме ђу ли бе ра ли ма био је мит о сло бо ди. 
Раз ви ја ју ћи овај мит ли бе ра ли су на па да ли власт та мо где је ни-
су има ли твр де ћи да „мо дер на др жа ва по чи ва на ба зи ауто ри тар не 
вла сти, а про тест про тив та кве вла сти, про тест ре ли гиј ски, по ли-

8)  Ibi dem, str. 335. 

9)  Cheyney E.P, ReadinginEnglishHistory,Ginn & Co.,Bo ston, 1922, str. 774, 775.

10)  Ibi dem

11)  Ibi dem
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тич ки, еко ном ски, со ци јал ни и ет нич ки је сте исто риј ски по че так 
ли бе ра ли зма ...“ У та квој др жа ви, сма тра ли су ли бе ра ли, чо век 
ни је мо гао да се сло бод но раз ви ја. Он то, по њи ма је ди но мо же 
да по стиг не „са мо он да ка да га кон тро ли шу прин ци пи и пра ви ла 
ко јих се чи та во дру штво мо ра др жа ти ... Оту да по ти че сло бо да ми-
сли, али ни она ни је сло бод на ако не по сто ји раз ме на ми сли ... а 
са сло бо дом ми сли ко ја је дру штве ни про дукт иду сло бо да го во ра, 
сло бо да пи са ња, штам пе и мир не ди ску си је ... Сма трам да вер ска 
сло бо да тре ба да укљу чи сло бо ду ми сли и осе ћа ја и да им се при-
до да пра во на бо го слу же ње, али не та кво ко је ће под ра зу ме ва ти 
ка ни ба ли зам, људ ску жр тву и спа љи ва ње ве шти ца.“12) Ли бе ра ли 
ни су пре за ли од па то са стра сти ка да су го во ри ли о сло бо ди, ви зи-
ји дру штва сло бод них гра ђа на. Је дан од нај по зна ти јих ли бе рал них 
по ли ти ча ра ко ји је још по чет ком 20. ве ка схва тио ну жност ова квог 
на сту па у на ме ри да се осво је гла со ви би ра ча био је не мач ки ли-
бе рал Фри дрих На у ман. При хва тив ши упо тре бу ми та у по ли ти ци 
он је ко ри стио сво је ве ли ко те о ло шко обра зо ва ње че сто ко ри сте ћи 
Хри сто во уче ње као на чин да се ма са ма об ја сне ци ље ви ли бе ра ла. 
Не рет ко је у сво јим го во ри ма ко ри стио Хри сто ву дру гу за по вест 
„Љу би бли жњег сво га као са мог се бе“ уно се ћи је у ми то ло шко тки-
во ли бе ра ли зма твр де ћи при том да се „ли бе ра ли зам те ме љи на 
то ме да по је дин ци не са мо да же ле да бу ду не за ви сни, већ же ле и 
сво јим бли жњи ма да бу ду не за ви сни.“13) Овај по ли ти чар је до кра ја 
остао ве ран ка ко Хри сто вој за по ве сти љу ба ви пре ма бли жњем та ко 
и пре ма де мо крат ском ци љу вла да ви не на ро да ко ји су би ли по ве-
за ни чвр стим спо на ма сло бо де. О то ме нам да нас све до че ње го ва 
књи га из 1900. го ди не о „Де мо кра ти ји и цар ству“ и збир ка не дељ-
них мо ли тви из ча со пи са „Хил фе“ штам па на под на сло вом „Бож ја 
по моћ“ из 1902. го ди не. 

На рав но, то не зна чи да су ли бе ра ли мит о сло бо ди не го ва ли 
са мо на хри шћан ским те ме љи ма. Они су кроз мит о сло бо ди сла-
ви ли и на ци ју. Ме ђу тим, за раз ли ку од ве ћи не на ци о на ли ста ко ји 
су сво ју иде о ло ги ју по ди гли на ту жаљ ка ма и кук ња ви о „на па ће но-
сти“, „не схва та њу“ и „уса мље но сти“ ли бе ра ли су на ци ју при хва-
ти ли са оп ти ми змом, а је дан од нај по зна ти јих ли бе ра ла твр дио је 
ка ко „љу ди ве ру ју да не по сто ји ни шта ви шег у на ци о нал но сти, не-
го увек глу ми ти по тла че ног и сву да и сва ко ме се жа ли ти ка ква смо 
све зло де ла пре тр пи ли од дру гих. Чи тав ка та лог веч них на ци о на-
ли стич ких жа ло пој ки исто вре ме но је ка та лог осе ћа ја сла бо сти; јер 

12)  Hob ho u se L.T, LiberalismWil li ams and Nor ga te, Lon don, 1911, str. 44.

13)  Wit te B.C, Fro lich J, ŽivotidjeloFriedrichaNaumanna1860-1919, Fri e drich Na u mann Stif-
tung, (s.a.), str. 42.
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они ко ји су си гур ни у сво ју при пад ност ... и сло бод ни, ко ји ве ру ју у 
сво ју др жа ву и ње ну ве ли чи ну и бу дућ ност, они ће има ти до вољ но 
уну тра шње сло бо де и стр пље ња да и на ци ја ма ко је по ред нас го-
во ре дру ге је зи ке до пу сте и олак ша ју њи хо ву сло бо ду и раз вој.“14) 
Пр ви по сле рат ни пред сед ник За пад не Не мач ке Те о дор Хе ус је у 
ко рист овог ми та, баш на кон свог из бо ра за пред сед ни ка у пр вом 
го во ру од 12. сеп тем бра 1949. го ди не, ис та као да је за хва лан Фри-
дри ху На у ма ну за то што је код ње га про бу дио „спо зна ју да на ци ја 
мо же жи ве ти са мо ка да је но си љу бав на род не ма се.“ При то ме је 
ци ти рао јед ну од кључ них На у ма но вих ре че ни ца: „При зна ње на-
ци о нал но сти и чо веч но сти ма си за нас су са мо две стра не јед не 
те исте ме да ље.“15) При хва тив ши по ли тич ки те ста мент Фри дри ха 
На у ма на, не мач ки ли бе ра ли су по ста ли око сни цом да на шњег ли-
бе рал ног по ли тич ког по кре та у све ту. Код њих су, на су прот при-
пад ни ци ма еко ном ског ли бе ра ли зма ко ји сле ди ис кљу чи во ин те ре-
се круп ног ка пи та ла, и да ље оста ле мак си ме по пут „До мо ви на је 
из над стран ке“ и „Без сло бо де је не мо гу ће оства ри ти дру ге људ ске 
вред но сти“. Циљ њи хо ве по ли ти ке у 21. ве ку остао је исти, а то 
зна чи „свим гра ђа ни ма омо гу ћи ти да сло бод но об ли ку ју свој су жи-
вот у отво ре ном дру штву, ци вил ном дру штву ... Сва ки чо век тре ба 
сло бо ду ка ко би раз вио сво је та лен те и спо соб но сти, те ка ко би се 
оства рио. Без сло бо де се људ ски дух ума ра, кул ту ре и на у ке про па-
да ју, при вре да стаг ни ра. Ин те лек ту ал ном жи во ту је по треб на сло-
бо да јед на ко као што су му по треб ни те ло и ва здух за ди са ње“, због 
то га ли бе ра ли твр де да „у ме ђу људ ским од но си ма по ти чу до бро-
вољ ност – да кле раз ме ну иде ја и до ба ра, сло бод ну тр го ви ну, увид, 
са у че шће и од го вор ност – а не при си лу. До бро вољ но удру жи ва ње 
по ти че ме ђу соб но по ве ре ње. Оно во ди при зна њу вред но сти и ци-
ље ва оног дру гог те за слу жу је по што ва ње.“16)

Го во ре ћи о еко ном ском ли бе ра ли зму ко ји се усме рио на кон-
цепт сло бод не тр го ви не и са њом по ве за но уче ње о la is sez – fa i re 
тре ба има ти на уму да је он сву сна гу усме рио на ру ше ње еко ном-
ских ба ри је ра ко је су ра сле уну тар и из ме ђу зе ма ља с јед не, и на 
бор бу про тив свих об ли ка ор га ни за ци ја од ан тич ких дру шта ва до 
но вих син ди ка та с дру ге стра не. При ста ли це ме ђу еко но ми сти ма 
овај по крет је имао у след бе ни ци ма Ада ма Сми та и Деј ви да Ри-
кар да, а ме ђу ко ји ма су нај и стак ну ти ји би ли Ри чард Коб ден и Џон 
Брај тон ко ји су се у сво јим де ли ма свим ср цем бо ри ли за сло бод но 

14)  Ibi dem, str. 37.

15)  Ibi dem, str. 31.

16)  Ibi dem, str.73.
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тр жи ште. Због то га се, до брим де лом, ка пи тал ви ше не го и јед ној 
дру гој иде о ло ги ји на мет нуо ли бе ра ли зму. Он је нај ви ше од го ва-
рао еко ном ским ги ган ти ма, јер им је пру жао мо гућ ност сло бод не 
кон ку рен ци је у ко јој ве ћи и ја чи јед на ко сло бод но мо же да пре га зи 
сла би јег и ма њег. Ма да је еко ном ски ли бе ра ли зам до жи вео нај те же 
удар це на кон Пр вог свет ског ра та и то од стра не фа ши зма и ко му-
ни зма он је ипак ус пео да се у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, опо ра ви и 
да се вра ти у јед ној но вој фор ми, у ко јој моћ ни ци, има ју још ве ћу 
моћ и у ко јој не ми ло срд но, ка ко је то уоста лом увек и би ло, га зе 
сла би је – у овом слу ча ју на ци о нал не еко но ми је. Ма да је ве ћи на 
еко но ми ста, по слов них љу ди и за пад них вла да са ња ла о по врат ку 
свет ске еко но ми је из 1913. го ди не, на кон свих оних тур бу лент них 
го ди на из ме ђу 1914. и 1945. по ка за ло се да то ни је мо гу ће. Уисти ну 
чак и да је мо гло да се оства ри ни је мо гло би ти по врат ка на еко но-
ми ју сло бод ног при ват ног пред у зет ни штва и сло бод не тр го ви не. 
Да нас, еко ном ски ли бе ра ли зам је ве зан за свет ску до ми на ци ју без 
об зи ра да ли је то на ци о нал ни ин те рес или не. У ства ри, нај круп-
ни ји ка пи тал је је ди ни ње гов ко ри сник и то ра ди под из го во ром 
ка ко је за пра вед ну утак ми цу (ко ја не по сто ји), јер он ко ри сте ћи 
кре ди ти ра ње не раз ви је них или сла бо раз ви је них уни шта ва сво је 
са да већ сла бе про тив ни ке, а то су њи хо ве на ци о нал не еко но ми је.17)

МИТСКИТОКЕКОНОМСКОГЛИБЕРАЛИЗМА

Еко ном ски ли бе ра ли зам сам по се би не би мо гао да се та ко 
ла ко на мет не да се и он ни је ко ри стио ми то ви ма.  У сфе ри еко но-
ми је, еко ном ски ли бе ра ли зам зна чио је ве ру у „не ви дљи ву ру ку“ 
тр жи шта, што је од по чет ка би ло у те сној ве зи са сло бо дом по-
је дин ца да де лу је пре ма сво ме на хо ђе њу. Ве ра у сло бод но тр жи-
ште свој пут ка вр хун цу от по че ла је у 19. ве ку, да би у пе ри о ду до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та, а на кон из би ја ња еко ном ске кри зе 
1929. го ди не би ла по ти сну та, али не и на пу ште на. Њу је тек у пу ној 
ме ри у по след ње две де це ни је ожи вео та ко зва ни нео ли бе ра ли зам. 
Тр жи шна утак ми ца по ста ла је га рант ра ци о нал не упо тре бе ре сур-
са и по ве ћа ња дру штве ног бо гат ства. Да би оја чао свој ми то ло-
шки аспект, еко ном ски ли бе ра ли зам је сву да де кла ра тив но на сту-
пио из ја шња ва ју ћи се за бра ни те ља по ли тич ких сло бо да. Ра де ћи у 
том сме ру он је ан га жо вао чи тав низ на уч ни ка и по ли ти ча ра ко ји 
су узе ли у за да так да пред све том при ка жу ње го ву чо веч ност. За 

17) Га ври ло вић Дар ко, Удари судбине – политичкимитови 20. века, Сти лос, Но ви Сад, 
2006, стр. 218.
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Мил то на Фрид ме на, до бит ни ка Но бе ло ве на гра де на по љу еко но-
ми је, еко ном ски ли бе ра ли зам је иден ти фи ко вао са сло бо дом, те је 
по стао „вр ста еко ном ске ор га ни за ци је ко ја под ра зу ме ва не по сред-
ну сло бо ду, име ном, так ми чар ски ка пи та ли зам, та ко ђе про мо ви ше 
по ли тич ку сло бо ду за то што одва ја еко ном ску моћ од по ли тич ке 
мо ћи и у том сми слу омо гу ћу је да је дан дру го ме бу ду про тив те-
жа.“18) Ове „две иде је о сло бо ди људ ског ро да и еко ном ској сло-
бо ди ра де за јед но у на ме ри да оства ре њи хо ву нај ве ћу упо тре бу у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма“, те нас не тре ба да чу ди то што су упра во 
Сје ди ње не Др жа ве да нас њи хов нај сна жни ји „про мо тер“19) Да нас 
је очи то да се у овој иде о ло ги ји ко ја је сво је ме сто на шла до шав ши 
из све та еко но ми је, пред ност ин ди ви дуе и так ми чар ског ду ха ви ше 
це ни од ко лек тив них и со ли дар них вред но сти ко је не гу ју ми то ви 
на ци о на ли зма, на ци зма и ко му ни зма.20)

Од кра ја 19. ве ка еко ном ски ли бе ра ли зам се ни је са мо кре-
тао све том ин ду стриј ске про из вод ње и по љо при вре де већ је по чео 
да за у зи ма и свет кул ту ре са по ли ти ком по тра жње оних про из во да 
ко је на ме ће тр жи ште. Ова ква по ли ти ка на не ла је без број не ште те 
кул ту ри, а мно ге ње не по сле ни ке гур ну ла под окри ље дру гих иде-
о ло ги ја. Упра во на тим про стран стви ма раз ви ло се не при ја тељ ство 
из ме ђу еко ном ског ли бе ра ли зма и јед ног де ла но си те ља кул ту ре 
ко је је не у мо љи ва утак ми ца за нов цем од ве ла у свет нај же шћих 
про тив ни ка ове иде о ло ги је. Мно ги од њих су свој мен тал ни про-
стор про на шли у ре ак ци о нар ној де сни чар ској по ли ти ци (Па унд, 
Лу ис, Ели от). Дру ги су се, на ро чи то по сле 1918. го ди не опре де ли-
ли на раз ли чи те на чи не за ре во лу ци о нар ну и пре врат нич ку ле ви цу 
(над ре а ли сти, је дан део екс пре си о ни ста, Брехт, Не ру да, Ва ље хо). 
Не ки су тра жи ли уте ху и скло ни ште у ре ли ги ји, би ло у зва нич ној и 
пра во вер ној или окулт ној и ми стич ној. Те мељ на ре ал ност еко ном-
ског ли бе ра ли зма би ла је та ква да су умет ни ци и пи сци жи ве ли ве-
ћи ном у крај њој бе ди, јер се њи хо ва де ла ни су мо гла про да ти, или 
ба рем ни су од мах до но си ла до бит. С дру ге стра не, по сто ја ли су и 
они умет ни ци и пи сци ко ји су да ли ва љан при мер са вр ше не ко ег-
зи стен ци је еко ном ског ли бе ра ли зма и умет но сти. То су у из ве сном 
бро ју би ли им пре си о ни сти и ку би сти, и то за хва љу ју ћи нај ви ше 
чи ње ни ци да је бо га то ста нов ни штво Сје ди ње них Др жа ва оди гло 
це ну ауто ра по ме ну тог умет нич ког прав ца. Ме ђу тим, у књи жев-

18)  Fri ed man M, CapitalismandFreedom,Uni ver sity of Chi ca go Press., Chi ca go, 1963, str. 9.

19)  Fri ed man M and R, FreetoChoose,Pen guin Bo oks, Lon don, 1979, str. 329.

20)  Po lanyi K, TheGreatTransformation,Be a con Press, Bo ston, 1957, str. 14, 15.



ДаркоГавриловић Деконструкцијамитовалиберализма-пример...

199

но сти је си ту а ци ја би ла су мор ни ја, јер еко ном ски ли бе ра ли зам је 
лир ске пе сни ке су о чио са пот пу ном изо ла ци јом.21)

 Да нас, на по чет ку дру ге де це ни је 21. ве ка, гло ба ли за ци ја је 
ње го во иде о ло шко тки во. Да би се свет гло ба ли зо вао би ло је ну-
жно па ци фи ко ва ти ре ги о не где су на ци о нал ни, вер ски или ра сни 
су ко би би ли са свим мо гу ћи. Ко ло ни јал не им пе ри је су не сум њи во 
има ле уде ла у про це су гло ба ли за ци је, док је ути цај ме ђу на род них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, ка кви су Ко мон велт, Ли га На ро да, Ује-
ди ње не На ци је и Европ ска уни ја, ра ди кал но по рас тао.22) Свој не-
сум њи ви и тре ну тач ни успех гло ба ли за ци ја је ус пе ла да по стиг не, 
не са мо уз по моћ ко ло ни јал них им пе ри ја и ме ђу на род них по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, већ се ко ри сти ла и ко ри сти се иде о ло ги ја ма 
по пут со ци ја ли зма и на ци о на ли зма. На при мер, на ци о на ли зам Сје-
ди ње них Др жа ва до бро јој је до шао ка ко у при ме ни си ле ко ју су 
во де ћи аме рич ки по ли ти ча ри за па ко ва ли сво јим би ра чи ма под сло-
га ном „од бра не ви тал них аме рич ких ин те ре са“, „од бра не де мо кра-
ти је“ и „од бра не аме рич ког на чи на жи во та“ та ко и у агре сив но сти 
аме рич ког тр жи шта ко је је пу тем ме ди ја ус пе ло да све ту на мет не 
но ве стан дар де обла че ња, из гле да и ис хра не. С дру ге стра не, гло ба-
ли за ци ја је ушла и у свет со ци јал де мо крат ских пар ти ја. Оне су ин-
тер на ци о на ли зам ста ви ле као опре ку на ци о на ли зму. Још у ко ре ну 
на стан ка со ци ја ли зма ле жи, про кла мо ва но од стра не Марк са и ње-
го вих след бе ни ка, осе ћа ње со ли дар но сти и брат ства свих рад ни ка 
све та, збли жа ва ње свих на ро да и ства ра ње јед ног ви шег, је дин стве-
ног дру штва уре ђе ног по со ци ја ли стич ким на че ли ма. Због то га, је-
дан од основ них за да та ка ин тер на ци о на ли зма био је бор ба про тив 
шо ви ни зма и на ци о нал не ис кљу чи во сти, што је гло ба ли за ци ја пре-
у зе ла и усме ри ла у прав цу бор бе про тив си сте ма на ци о нал них еко-
но ми ја. Та ко да је од кра ја 20. ве ка еко ном ски ли бе ра ли зам у фор ми 
нео ли бе ра ли зма све ви ше по чео да ко ри сти ин тер на ци о на ли зам у 
сво јој на ме ри да из вр ши гло ба ли за ци ју ко ја би му тре ба ла по мо ћи 
у ски да њу ла на ца еко ном ских ба ри је ра ко је му на ме ћу на ци о нал не 
др жав не еко но ми је. Прем да је не ка да ин тер на ци о на ли зам сме тао 
соп стве ни ци ма еко ном ске мо ћи, да нас, они га, као што су се по ку-
ша ли око ри сти ти на ци о на ли змом или фа ши змом, ко ри сте у ци љу 
учвр шћи ва ња сво је вла сти на свет ском ни воу.  

Мак си ма со ци јал де мо кра та и ко му ни ста да ин тер на ци о на ли-
зам ни је са мо мо рал на за по вест већ по тре ба да се из бег не грех на-
ци о на ли зма, од лич но је ис ко ри ште на од стра не по бор ни ка еко ном-

21) Га ври ло вић Д, Шљу кић С, Де спо то вић Љ, Кирн Г, Митови либерализма,Цен тар за 
исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре ње – Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2010, стр. 21. 

22) Сто ја но вић Ђ, Грађанскодруштво, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2006, стр. 229.
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ског ли бе ра ли зма. Ма да је ин тер на ци о на ли зам био уте ме љен на 
раз у ме ва њу да суд би на на ро да ши ром све та ни је ви ше по ве за на са 
на ци о нал ном др жа вом и ње ном при вре дом, ње га је од не дав но по-
чео да ко ри сти онај исти ста ри об лик еко ном ске мо ћи и то за иде о-
ло шко-ви зу ел ну об ма ну оних ко ји же ле да му се су прот ста ве, али и 
за соп стве но очо ве ча ва ње, те до би ја ње јед не дру штве но по треб не 
ли цен це за свој оп ста нак. Та ко је ин тер на ци о на ли зам на кра ју 20. 
ве ка по стао уско по ве зан са гло ба ли за ци јом, и то због ње не на ме ре 
да цео свет по ве же на тај на чин да соп стве ни ци ма еко ном ске мо-
ћи на пу ту за оства ри ва њем про фи та ви ше не сто је ни ка кве по ли-
тич ке, иде о ло шке или вер ске пре пре ке. Ти ме су за пад но е вроп ске 
со ци јал де мо крат ске стран ке, а сле де ћи њи хов при мер и исте или 
слич не стран ке на про сто ру бив ших ко му ни стич ких др жа ва, за нас 
од по себ не ва жно сти и др жа ве на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, на 
осно ву сво је иде о ло ги је за пра во да ле ле ги ти ми тет круп ном ка пи-
та лу у ње го вом кре та њу за пот пу ном до ми на ци јом. 

ЛИБЕРАЛИЗАМИХРИШЋАНСТВО

Про те стан ти зам је у Сје ди ње ним Др жа ва ма, али и у ве ћем 
де лу Евро пе на сто јао да одр жи сна жно при су ство у ин ду стриј ском 
гра ду, што му је и јед ним де лом по ла зи ло за ру ком. Као се о ска цр-
ква, цр ква сред ње кла се и ка сни је пред гра ђа, про те стан ти зам је у 
сво јим ча со пи си ма и про по ве ди ма го во рио о за по сле ни ма као о 
“њи ма” не “на ма”. Од до се ље ни ка ко ји су на по чет ку 20. ве ка у 
ве ли ком бро ју по че ли да до ла зе у Се вер ну Аме ри ку стра хо ва ло се 
нај че шће као од ка то ли ка, со ци ја ли ста или анар хи ста.  По вре ме-
ни по ку ша ји да се пре о бра те љу ди не про те стант ске ве ро и спо ве сти 
ни су да ва ли ве ли ког пло да, те су због то га уско ро пре пу ште ни за-
бо ра ву. То ни је обес хра бри ло про те стан те да диг ну ру ке од мо дер-
ног све та, ње го вог кор по ра тив ног жи во та, ур ба не по пу ла ци је или 
мо дер ног на чи на ми шље ња. Што се ти че кор по ра тив ног жи во та ту 
се отва ра ло но во по ље. Све ште ни ци по пут Хен ри ја Вор да Би че ра 
и ге не ра ци је “кне же ва про по ве да о ни це” про по ве да ли су да је Бог у 
са ве зу са нов цем. То је би ла по при лич на про ме на јер је вер ни ци ма 
прет ход не ге не ра ци је на ла га но да бу ду по до зри ви пре ма бо гат ству 
и да бу ду за до вољ ни сво јим скром ним по ло жа јем. Са да, у но вим 
окол но сти ма, тре ба ло је да се бо га те са Бож јим бла го сло вом. У 
том по ду хва ту сам Исус је тре бао да сто ји уз њих.  Про цес успо на 
и кроз сред њу кла су сам је по се би био не са мо знак Бож јег бла го-
сло ва већ и Бо гу ми ли јег људ ског по стиг ну ћа. Из то га је про и за-
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шла по тре ба да се упра вља бо гат ством. Без мер но бо га ти аме рич ки 
пред у зет ни ци и пред вод ни ци за јед ни це - по ро ди це Фиск, Ме кор-
мик и Ван дер билт, би ли су при пад ни ци цр кве и ши ро ко гру до су 
је да ри ва ли. По ма га ли су се ми на ри је, ко ле џе, уни вер зи те те и до-
бро твор не уста но ве. Под њи хо вим ути ца јем све штен ству и ла ич-
ким про ро ци ма по ста ло је те шко да до во де у пи та ње без об зир но 
сти ца ње бо гат ства, чак и не ча сне до бит ке. Ме ђу тим, не ки су про-
те стан ти по ку ша ва ли да но ви ка пи та ли стич ки кор по ра тив ни по ре-
дак под врг ну оно ме што су ви де ли као реч бо жан ског су да. Ме ђу 
јед ним де лом епи ско па ла ца то је зна чи ло срод ство са бри тан ским 
ан гли кан ским хри шћан ским со ци ја ли сти ма. Хте ли су да пре о бли-
ку ју дру штве ни по ре дак. Ме ђу аме рич ким кон вен ци о нал ним про-
те стан ти ма, то је зна чи ло “дру штве но је ван ђе ље”. Пред вод ни ци 
по пут про фе со ра бап ти стич ког се ми на ри ја Вал те ра Ра у шен бу ша 
твр ди ли су да кор по ра тив ни или по слов ни по ре дак мо ра и мо же 
да бу де “хри сти ја ни зо ван”. За ла га ли су се за то да цр кве ак тив но 
по др же сна жни је ин тер ве ни са ње вла де у “раз би ја њу тру сто ва” и 
рад на оп ште дру штве ном бла го ста њу. На сто ја ли су да се, у ду ху 
Хри сто вих про по ве ди и упо зо ре ња, по за ба ве про бле ми ма си ро-
тињ ских град ских че твр ти и пи та њи ма не и ма шти не. Ипак, тре ба 
јед ну бит ну ствар при зна ти, а што је го ре по ме ну ти ма да ва ло не га-
тив ну оце ну - дру штве но је ван ђе ље ни ка да ни је при да ва ло па жњу 
про бле ми ма цр них Аме ри ка на ца.23)        

А он да је до шао Пр ви свет ски рат са свим сво јим стра хо та ма 
и еко ном ским по сле ди ца ма ко је су се осе ћа ле и у на ред ним де це-
ни ја ма. Ипак, ка сне два де се те го ди не би ле су го ди не оп ти ми зма у 
исто ри ји Евро пе, а овај пе ри од по чео је 1925. го ди не спо ра зу мом 
у Ло кар ну, пак том о не на па да њу  из ме ђу Фран цу ске, Не мач ке и 
Бел ги је за ко ји су га ран то ва ле Бри та ни ја и Ита ли ја. О том спо ра-
зу му ре као је сер Остин Чем бер лен да је био “ствар на гра нич на 
ли ни ја из ме ђу го ди на ра та и го ди на ми ра.” Овај спо ра зум по кре нуо 
је по ли тич ку ак ци ју ко ја је уро ди ла ти ме да су го то во све др жа ве 
све та пот пи са ле да се од ри чу агре си је и да се она мо же спре чи ти 
са мо ре чи ма. Оп ти ми зам ло карн ског до го во ра де ли мич но је био 
по сле ди ца при вред ног на прет ка. У вре ме ка да је скло пљен, европ-
ска при вре да је по пр ви пут по сле ра та до сти гла пред рат ни ни во. 
Из ме ђу 1925. и 1929. го ди не  обим ме ђу на род не тр го ви не на ра стао 
је за го то во два де сет про це на та, а до 1929. го ди не европ ски удео 
у свет ској про из вод њи по но во је био оно ли ки ко ли ки и пре Пр вог 
свет ског ра та. Го ди не бла го ста ња од ли ко ва ли су кон зер ва тив ни др-

23)  Га ври ло вић Д, Исусовликуисторијикултуре,Сти лос, Но ви Сад, 2009, стр. 353.
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жав ни ци ко ји су ус пе ли да сво ју инерт ност пре тво ре у вр ли ну, по-
пут Кел ви на Ку ли џа у Сје ди ње ним Др жа ва ма.

Ипак, ве ли ки не до ста так европ ског бла го ста ња ло карн ске 
ере био је у то ме што је био за ви сан од аме рич ке при вре де, а трај-
ност те при вре де за ви си ла је од то га да ли ће по тра ја ти та лас шпе-
ку ла ци ја ко је су све ви ше из ми ца ле над зо ру. На “цр ни че твр так” 24. 
ок то бра 1929. го ди не  пу као је ме хур шпе ку ла ци ја. У то ку сле де ћих 
де вет да на про па ла је аме рич ка бер за, а са мим тим об у ста вље ни 
су европ ски зај мо ви с тим што су по сто је ћи мо ра ли да се ис пла те. 
Сје ди ње не Др жа ве су до ле та 1931. зах те ва ле тач ну ис пла ту рат них 
ду го ва, а по ди жу ћи уво зне так се за от при ли ке 40% у исто вре ме су 
оне мо гу ћи ле стра ним ду жни ци ма да ис пла ћу ју сво је ду го ве пу тем 
по ве ћа ног из во за. Ка ко су зе мље јед на за дру гом те жи ле да урав-
но те же сво је би лан се кроз об у ста вља ње уво за, то је не из бе жно до-
ве ло до за ми ра ња свет ске тр го ви не. Усле ди ла је свет ска еко ном ска 
кри за ко ја са со бом ни је по ву кла са мо не за по сле ност, бе ду и еко-
ном ску не си гур ност већ је про из ве ла и озбиљ не по ли тич ке по сле-
ди це ко је су се огле да ле у бу ја њу дик та тор ских ре жи ма.

Ви ше од по ла ве ка марк си сти су пред ви ђа ли  про паст европ-
ске при вре де, али ка да је до ње до шло, ни јед на европ ска зе мља 
ни је по ста ла ко му ни стич ка. Уме сто то га, кри за је учи ни ла да фа-
ши зам, нај ве ћи про тив ник ко му ни зма, од ита ли јан ског по ста не 
свет ски по крет. 

Ра де ћи упра во у та квим еко ном ским и по ли тич ким окол-
но сти ма, у пред сва ну ће свет ске еко ном ске кри зе, Брус Бар тон је 
на пи сао ро ман “Man No body Knows”, ко ји је по стао на аме рич-
ком тр жи шту бест се лер то ком 1926. го ди не. У ње му је Исус био 
при ка зан као “осни вач мо дер ног би зни са”, го то во “ње гов по кре-
тач”. Бар тон је у аме рич кој исто ри ји кул ту ре остао упам ћен као 
кон зер ва ти вац, мо ра ли ста и изо ла ци о ни ста. По ме ну то де ло, на-
ста ло под ути ца јем ли бе рал ног про те стан ти зма, пред ста вља ло је 
је ван ђе ље кор по ра тив ног би зни са ко јег је овај пи сац про по ве дао 
ка ко као пи сац та ко и као кон гре смен. Ње го ва на ме ра је би ла да 
пру жи “ве ли ком би зни су” мо рал ну и ду хов ну ле ги тим ност на тај 
на чин што је ње го вог прет ход ни ка ви део у хри шћан ској док три ни 
о ин ди ви ду ал ној од го вор но сти и Ису су као “Оном ко ји је до шао 
да нам слу жи.” По слов на од го вор ност је у Ису со вим ре чи ма ви ше 
пу та про на ла зи ла уто чи ште, те се у та квим при ли ка ма осла ња ла 
на ре че ни це је ван ђе ља по Лу ки по пут “Све је ме ни пре дао Отац 
мој...” и “ко ји са мном не са би ра, ра си па.” По Бар то ну, у еко но-
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ми ји из о би ља, кор по ра ци о ни ли де ри тре ба ли би да ста ве услу ге 
из над про фи та. У та квом дру штву сви би тре ба ли да ка ко сна жно 
при вре ђу ју та ко сна жно и тро ше док би ре кла ме има ле за да так да 
про мо ви шу ове дру штве не вред но сти.24) По што је Бар тон сма трао 
да ова кав еко ном ски на пре дак за ви си од ми ра он се као по ли ти чар 
у сво јој ско ро че ти ри де це ни је ду гој ка ри је ри за ла гао за по ли ти ку 
аме рич ке не ин тер вен ци је у ра то ви ма. Иде ју за сво ју књи гу до био 
је од оца Ви ли ја ма ко ји је био про те стант ски све ште ник и ко ји је у 
ње га унео сли ку о Ису су као Спа си те љу и као спо соб ном во ђи ко ји 
оку пља око сво је иде је ма се - Ису су ство ри те љу ор га ни за ци је ко ја 
је ус пе ла са мо за то што је оства ри ла “свет ску ре кла му” чи ји но си-
о ци су би ли “па сти ри, му дра ци и ан ђе ли.”25) Због то га је Брус о сво-
јој књи зи го во рио као о “на шој књи зи”, ми сле ћи при том на оца. 

Брус је ин си сти рао на то ме да је Исус око се бе оку пио љу де 
са “дна по слов не ле стви це и уба цио их је у ор га ни за ци ју ко ја је 
по ко ри ла свет” при то ме их “об у ча ва ју ћи са бес крај ним стр пље-
њем.”26) Ису сов про из вод би ла је “ве ли ка ду хов на кон цеп ци ја” ко ја 
је по мо гла чо ве чан ству да се при бли жи Бо гу. По ње му, Исус ни је 
био не ка кав су пер чо век већ “осни вач мо дер ног би зни са”, јер је 
упр кос Со то ни ном ис ку ше њу да бу де вла дар све та остао уз Бо га, 
све стан да тре ба је ди но Бо гу да слу жи. Да би за ова кву тврд њу дао 
мо де ран при мер у све ту еко но ми је, он је на вео Фор да, Пер кин са 
и Веј ла као оне чи ја су от кри ћа у све ту еко но ми је до не ла да ле ко 
ви ше до бра чо ве чан ству не го што су по ме ну тој трој ки до не ла ди-
ви ден ди. 

Ин те ре сант но је на по ме ну ти и на чин на ко ји је при ка зао 
Ису со вог из дај ни ка Ју ду Иска ри от ског. Ње га је при ка зао као сит-
ног по слов ног чо ве ка, ко ји не ви ди да ље од уских лич них ин те ре са 
и ко ји је ства ра ју ћи са мо у тим окви ри ма, а пра ве ћи за се бан уго вор 
са све ште ни ци ма, из дао Ису са. За Бар то на, Ју да су сви они љу ди у 
по слов ном све ту ко ји же ле лич ни успех под сва ку це ну и ко ји због 
то га жр тву ју на пре дак. На су прот то ме, пи сац је ин си сти рао да по-
је ди нац мо ра да ра ди на про мо ци ји ко лек тив ног до бра, јер ће са мо 

24)  Leo P. Ri buf fo, „Je sus Christ as Bu si ness Sta te sman: Bru ce Bar ton and the Sel ling of Cor po-
ra te Ca pi ta lism“, AmericanQuarterly, Vol. 33, No. 2. (Sum mer, 1981), p. 207.

25)  B. Bar ton, TheManNobodyKnows:ADiscoveryoftheRealJesus,Bobbs- Memll, In di a-
na po lis, 1925, ko ri šćen je re print  New York: Tri an gle Bo oks, 1940; W.Bar ton to B. Bar ton, 
Ju ne 28, 1921, BC, Box 143; WEB, “Adver ti sing to Fill a Church,” u W. B. As hley, Church
Advertising:ItsWhyandHow, J.B. Lip pin cott,Phi la delp hia, 1917, str. 157-163. u L.P. Ri buf-
fo, nd, p. 217.

26)  Ibi dem, str. 219.
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на тај на чин да слу жи и лич ном ин те ре су.27) Оно што је ин те ре сант-
но да се на по ме не то је да је Бар тон на пи сао ти тло ве за не ми игра-
ни филм “Man No body Knows”, да би по том још јед ном, за јед но са 
оцем, био са вет ник за Се сил Б. Де Ми лин филм о Ису су, “King of 
Kings” за ко ји је овај ве ли ки ре жи сер ре као “Они ће за ње га зна ти 
и у вре ме ни ма ко ја ће усле ди ти ка да нас ви ше не ће би ти.”28)

Бар тон је ова сво ја уве ре ња пре нео и у свет по ли ти ке, па је 
та ко, до Бе ле ку ће, у ме диј ској кам па њи гу рао ре пу бли кан ца Кел-
вин Ку ли џа и то на ме сто пот пред сед ни ка Сје ди ње них Др жа ва, а 
то ком два де се тих го ди на био је бли зак са рад ник Хер бер та Ху ве ра 
и ње гов са вет ник у пред сед нич кој тр ци. На кон ве ли ке еко ном ске 
кри зе, у ко јој су мно ги оста ли без по сла, Бар тон је по чео да ин си-
сти ра на по ма га њу не за по сле ни ма, а 1932. го ди не на пи сао је ин-
спи ра тив ну би о гра фи ју све тог Па вла. Ма да је био ре пу бли ка нац, 
за бе ле же но је да је не са мо че сти тао де мо крат ском пред сед ни ку 
Ф.Д. Ру звел ту већ је и по др жао ње го ву по ли ти ку еко ном ског опо-
рав ка, ко ја је мно гим не за по сле ни ма про на шла по сао и та ко им 
ули ла пре ко по треб ну на ду у бо љи жи вот, за ко ју је сма трао да је 
има ла мно го то га слич ног са ње го вим од но сом пре ма еко но ми ји. 
Ипак, по што је Ру звел тов “Њу Дил” ви ше обе ћа вао а ма ње пру жао, 
Бар тон је на пи сао кри ти ку овог пла на еко ном ског опо рав ка и на 
сле де ћим из бо ри ма по но во је по др жао ре пу бли кан ског кан ди да та. 
У вре ме Дру гог свет ског ра та био је про тив ула ска Сје ди ње них Др-
жа ва у рат, а јед на ко се про ти вио, по пут дру гих изо ла ци о ни ста, 
Хлад ном ра ту и ин тер вен ци ји у Ко ре ји. Он ни ка да ни је мо гао да 
се би пред ста ви Ису са ко ји во ди мла де хри шћа не у рат. За по вест 
“Не убиј” је мо ра ла да се по шту је и по том пи та њу, Бар тон и ње го-
ви след бе ни ци су би ли не у мо љи ви.

Још јед на књи га ко ја је об ја вље на у вре ме ве ли ке еко ном ске 
кри зе, ко ја је по зи ва ла на Бо га, али не из рав но, већ ви ше је би ла 
сна жан глас про тив „но вог све та“ и по тро шач ког дру штва у ко јем 
не ма про сто ра за ем па ти ју, би ла је „Вр ли но ви свет“, де ло Ол ду са 
Хак сли ја из 1932. го ди не. Ње гов по ку шај да се од у пре збу њу ју ћем 
то ку људ ске ево лу ци је и ла тент ној оп се сив ној сре ћи то ли ко ка-
рак те ри стич ној ли бе рал ним дру штви ма ко ја је, ка ко је Хак сли ви-
део, вре ба ла у ср цу са вре ме не ци ви ли за ци је, из био је у овој књи зи 
свом си ли ном. Хак сли јев ју нак Џон  у том „вр лом но вом све ту“ 
от кри ва да су да нас „сви срећ ни“. Сре ћа, из гра ђе на на „по сто ја-
ном тлу сва ко днев ног ра да и ра зо но де“, оста је је ди ни циљ дру штва 

27)  Ibi dem, str. 220.

28)  Ibi dem
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у ко јем се од ра не мла до сти под сти че сло бод на сек су ал ност, док 
је по сто ја но ужи ва ње у ма те ри јал ним за до вољ стви ма обез бе ђе но 
то ком чи та вог жи во та. Ста нов ни ци вр лог но вог све та при зна ју са-
мо два бо га – на шег Фор да и на шег Фрој да – ве ли ког из у ми те ља 
ма сов не про из вод ње с јед не стра не и чо ве ка ко ји их је осло бо дио 
осе ћа ја кри ви це са дру ге, за хва љу ју ћи че му је омо гу ћен пот пу ни 
три јумф прин ци па за до вољ ства на све ту. Ме ђу тим, Џон те жи мо-
рал ном уса вр ша ва њу ко је во ди ка Хри сто вом уче њу и ви шем ста-
њу све сти ко је при бли жа ва Бо гу. Као што об ја шња ва „Упра вља чу“ 
вр лог но вог све та ка да ин си сти ра на то ме да „Не же лим удоб ност. 
Же лим Бо га, же лим по е зи ју, же лим пра ву опа сност, же лим сло бо-
ду, же лим до бро ту.“29) Очи то, „Вр ли но ви свет“ ни је са мо у вре ме 
ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе шо ки рао сво је чи та о це. Он и да нас 
пред ста вља уто пиј ско ре мек-де ло уз Ор ве ло ву „1984“ ко ја је на-
ста ла 1949. го ди не. Хак сли је, као вр стан књи жев ник, кроз про зу,, 
де кон стру и сао ми то ве ли бе ра ли зма и све ње го ве кључ не еле мен те 
по пут вла да ју ћег прин ци па за до вољ ства, мо мен тал ног за до во ље-
ња же ља и по тро шач ког све та у ко јем не ма пат ње и у ко јем вла да 
култ мла до сти.

Ме ђу тим, по ста вља ју се пи та ња. Да ли чо век за и ста мо же да 
та ко бу де све ден на по сто ја ње? Да ли ли бе ра ли зам и ње го ви мит-
ски кон струк ти мо гу да усме ре жуд њу ка ма те ри јал ном? Мо гу ли 
љу ди у по тра зи за јед ним од кључ них ми то ва ли бе ра ли зма – ми-
том о сре ћи – усу ди ти се да из ме не сво ју при ро ду? Мо гу. Но, то 
ство ре ње је он да не до стој но кри ви це, ка ја ња и се ћа ња. То је он да 
чо век осло бо ђен по след њих спо на ко је ње го во по сто ја ње по ве зу ју 
са вр ли ном, тран сце дент но шћу и са мо ра зво јем. У том слу ча ју, све 
је све де но са мо на удоб ност и при јат ност. А шта је са де кон струк-
ци јом ми то ва ли бе ра ли зма и да ли је она мо гу ћа? Да. Баш као што 
се у 18. ве ку ја ви ло про све ти тељ ство као ре ак ци ја про тив за хва та 
ко јим је цр ква гу ши ла иде је и на у ку, та ко, са да, у дру гој де це ни ји 
21. ве ка ни цр кве на упор ност ни то та ли тар на уче ња из 20. ве ка ни-
су нај сна жни ји на пад на ра зум. Уме сто то га, он из ви ре из све раз-
у ла ре ни је ко мер ци ја ли за ци је ко ја је че до еко ном ског ли бе ра ли зма. 
Ве ро ват но, сле де ће до ба про све ти тељ ства мо гли би се усме ри ти 
упра во про тив ње га.

*
**

29)  Ви ше о Хак сли је вом де лу у Al do us Hux ley, BraveNewWorld,Chat to and Win dus, Lon don, 
1932, str. 288. 
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Иде о ло ги је 19. и 20. ве ка су се, у ци љу при до би ја ња ма са, ко-
ри сти ле по ли тич ким ми то ви ма ко ји су би ли по ве за ни са хри шћан-
ском док три ном из ко је су по ти ца ли пој мо ви о „иза бра ном на ро ду“, 
„обе ћа ној зе мљи“, „спа си те љу“ и та ко да ље. Је дан од нај сна жни јих 
по ли тич ких ми то ва био је мит о спа си те љу. На по чет ку 20. ве ка 
ли бе ра ли зам се по де лио на по ли тич ки и еко ном ски ли бе ра ли зам. 
Ме ђу тим, и је дан и дру ги су на ста ви ли да ко ри сте  ми то ве. По зи-
ва ња на Хри ста Спа си те ља би ла су че ста код та да шњих во ђа ли-
бе ра ла. Је дан од оних ко ји је ко ри стио сво је те о ло шко зна ње био 
је  Фри дрих Ној ман. Он је уз по моћ Хри сто вог уче ња на сто јао да 
ци ље ве ли бе ра ли зма при бли жи ма са ма. С дру ге стра не,  еко ном ски 
ли бе ра ли зам је на сто јао у скла ду са сво јим ци ље ви ма да пред ста ви 
Хри ста као по кре та ча на пред не еко но ми је. У том сми слу је на сту-
пао Брус Бар тон ко ји је Ису са при ка зи вао као осни ва ча мо дер ног 
би зни са на сто је ћи да без о блич ном еко ном ском ли бе ра ли зму пру жи 
не са мо бо жан ски већ и људ ски об лик. Еко ном ски ли бе ра ли зам је 
до кра ја 20. ве ка на ста вио да очо ве чу је сво је на ме ре из ја шња ва ју-
ћи се сву да за бра ни те ља де мо крат ских сло бо да при то ме тра же ћи 
на чи не за про дор круп ног ме ђу на род ног ка пи та ла. Је ди на шан са да 
му се су прот ста ви је да се ре ор га ни зу је при вре да ја ча њем др жав не 
еко но ми је, да јој сво ју по др шку да ју на уч ни ци као и ме ди ји ко ји 
не за ви се од фи нан сиј ских кру го ва ко ји по др жа ва ју гло ба ли за ци ју.

DarkoGavrilovic

DECONSTRUCTIONOFTHEMYTHSOF
LIBERALISM-THEMYTHOFCHRISTAS
THECREATOROFADVANCEDECONOMY

Summary
The first part of pa per will try to de fi ne the po li ti cal myths of 

li be ra lism and eco no mic li be ra lism. The se cond part will be de di ca ted 
to the de con struc tion of the se myths and to the fin ding of ap pro pri a te 
exam ples. Thro ug ho ut the work, espe ci ally in the last chap ter, the aut-
hor will show that the myths of li be ra lism we re strongly at tac hed to 
Chri stian te ac hing, not in or der to sup port Chri sti a nity as a re li gion, but 
in or der to ta ke advan ta ge of Chri stian ma trix for own po li ti cal pur po-
ses. 
Key words: li be ra lism, myth, pro gress, Chri sti a nity, mo dern so ci ety, eco nomy.
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Resume
Se pa ra tion of li be ra lism in to eco no mic and po li ti cal li be ra lism 

hap pe ned at the very be gin ning of the 20th cen tury. At that ti me li be-
rals tried to adjust to new po li ti cal con di ti ons in which po li ti cal myths 
to ok a sig ni fi cant po si tion, and espe ci ally the myth abo ut the enemy 
and myth abo ut fre e dom. Al so, li be rals cre a ted myths that we re clo sely 
con nec ted to the chri sti a nity. Among the se myths the most pro mi nent 
we re the myths abo ut pro mi sed land, cho sen pe o ple and abo ut sa vi o ur, 
spe ci ally, the myth abo ut Christ as cre a tor of the eco no mic pro gress. All 
the se myths we re used in to the mass to de fe ath the ir ide o lo gi cal opo-
nents and to held the po li ti cal po wer in at ten tion to re mo ving all eco no-
mic bar ri ers which ha ve grown in si de and bet we en co un tri es on one si-
de, and to ward the fight aga inst all forms of or ga ni za ti ons from an ti que 
so ci e ti es up to new syndi ca tes on the ot her si de. The up per in te rest of 
it is pro vi ding the eco no mic gi ants with the pos si bi lity of free com pe-
ti tion in which big ger and stron ger can equ ally freely over run we a ker 
and smal ler. De fi ne tely, the ul ti ma te goal of eco no mic li be ra lism is the 
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sta tus of sta tes wit ho ut su ve re nity in at ten tion to ruin the sta te eco nomy, 
free me dia wit ho ut fre e dom, edu ca tion wit ho ut know led ge, be li ef wit-
ho ut spi ri tu a lity and po or wit ho ut ho pe. So, if the so ci ety is wil ling 
to stop the se po li ti cal chan ges it sho uld work on re or ga ni za tion of the 
sta te eco nomy. Al so, ac tion sho uld be in ten si fied thro ugh the work of 
sci en tists and bet ter edu ca tion. Im pro ve me dia which do not de pend on 
fi nan cial cir cles that sup port glo ba li za tion.

* Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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