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Вре ме на се ме ња ју, али не ке 

ства ри ипак оста ју исте. У на

шем вре ме ну, као и у Ми зе со
вом, ка пи та ли зам се окри вљу је 
за све не да ће ово га све та. Да нас 
су то свет ска еко ном ска кри за, 
„гло бал но за гре ва ње“, „ху ма
ни тар не“ ин тер вен ци је и си ро
ма штво. Про бле ми све та у ко ме 
је Ми зес жи вео би ли су не што 
дру га чи ји, али је пи та ње оста
ло исто: за што љу ди има ју та ко 
ло ше ми шље ње о ка пи та ли зму? 

Па ра док сал но, ово пи та ње 
је оправ да ни је по ста ви ти да
нас, два де сет го ди на на кон па
да ко му ни зма и тре нут ка у ко ме 
ре фор ме у нај се вер ни јој нор
диј ској зе мљи озна ча ва ју крај 
јед ног по пу лар ног ми та, не го 
у вре ме ну у ко ме је до бар део 
чо ве чан ства жи вео у ре ал со
ци ја ли зму а дру ги му те жио, 
са мо дру га чи јим сред стви ма.1) 
Јер, на су прот оно ме што би се 
мо гло оче ки ва ти, ани мо зи тет 
спрам ка пи та ли зма не са мо да 
не је ња ва већ ја ча. Ка да се при 
то ме има на уму да је на шем до
бу до ступ но чи та во ис ку ство 
ве ка то та ли та ри за ма, ета ти зма 
и ко лек ти ви зма, ко је прет ход на 
исто ри ја ни је за бе ле жи ла, он да 
по ста је још чуд ни је то што се 
1) На и ме, кеј нзи јан ским стра те ги ја ма др

жав них ин тер вен ци ја и ре гу ла ци је.
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узро ци свих про бле ма про на ла
зе у си сте му ко ји је све му то ме 
ан ти те за и ко ји је за слу жан за 
нај ве ћи бо љи так у исто ри ји чо
ве чан ства.2)

Упра во од ова квих раз ми
шља ња по ла зи Ми зес у сво јој 
књи зи Ан ти ка пи та ли стич ки 
мен та ли тет: „Глав на је од
ли ка мо дер но га ка пи та ли зма 
ма сов на про из вод ња до ба ра 
на ми је ње них по тро шњи ма са. 
Ре зул тат је тен ден ци ја стал ног 
по бољ ша ва ња про сјеч ног жи
вот ног стан дар да, на пре ду ју
ће бо га ће ње мно гих.“ А он да 
лу цид но, и на се би свој ствен 
на чин, кон ста ту је: „Ка пи та ли
зам де про ле те ри зи ра ’обич ног 
чо вје ка’ и уз ди же га на ра зи ну 
’бур жу ја’“(Mi ses, 2010, 3). Ка
пи та ли зам, или la is sezfa i re по
ре дак, под ко јим он под ра зу ме
ва по жељ ни дру штве ни иде ал и 
крат ко трај ну исто риј ску прак су 
де вет на е стог ве ка, су про тан је 
оно ме ка ко га је Маркс, па ра
зи ти ра ју ћи на уви ди ма кла сич
них еко но ми ста и по ла зе ћи од 
уто пиј ских пред ста ва бу дућ но
сти чо ве чан ства, пред ста вљао. 
Да ле ко од то га да је ка пи та
ли зам екс пло а тор ски си стем 
од ко га ко ри сти има са мо бе
не фи ци ра на ма њи на на ра чун 
обес пра вље не ве ћи не. Управ но 
су прот но, сма тра Ми зес, уки да
ње си сте ма на след них пра ва и 
по вла сти ца, би ло дру штве них 
2) За по твр ду ове те зе до вољ но је са мо 

упо ре ди ти оп ште со циоеко ном ске па
ра ме тре ка пи та ли стич ког и прет ка пи
та ли стич ког дру штва.

би ло еко ном ских, је ди но је мо
гу ће та мо где по сто ји сло бод но 
тр жи ште. Исти на, не ко мо же 
на сле ди ти бо гат ство, моћ, или 
ви со ки по ло жај у дру штву, али 
те су ка те го ри је у ка пи та ли
зму ре ла тив не, а не ап со лут не. 
У ди на мич ном си сте му чи ји је 
мо тор сло бод но тр жи ште, бо га
ти мо гу вр ло бр зо по ста ти си ро
ма шни, али и обрат но. Све је на 
лич ним од лу ка ма, ини ци ја ти ви 
и спо соб но сти. У та квом по рет
ку по је ди нац је у пр вом пла ну, 
а не кла са, ра са или не ки дру ги 
ко лек тив ни ен ти тет. Ис кљу чи
во је на по је дин цу да се од лу чи 
и из бо ри за сво је ме сто на со ци
јал ној ле стви ци.

Ми зес кон ста ту је да је „по
тро шач су ве рен“ и да је у мо
дер ном ка пи та ли зму истин ски 
го спо дар по је ди нац ко ји на 
осно ву сво јих пре фе рен ци ја 
би ра и оце њу је, по ста вља и ме
ри, тра жи и од би ја све оно што 
тр жи ште ну ди или би мо гло ну
ди ти. У la is sezfa i re си сте му сви 
су по тро ша чи, и бо га ти и си ро
ма шни, и по ли ти ча ри и на род; 
сва ко има пра во и мо гућ ност да 
пер ма нент но оце њу је рад оног 
дру гог и ње го ве ква ли те те. Ми
зес ка же: „у сва ко днев но по на
вља ном пле би сци ту у ко јем сва
ки нов чић да је пра во гла са, по
тро ша чи од ре ђу ју тко би тре бао 
по сје до ва ти и во ди ти твор ни це, 
тр го ви не и фар ме. Кон тро ла ма
те ри јал них сред ста ва про из вод
ње дру штве на је функ ци ја под
врг ну та по твр ди или од би ја њу 
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од стра не су ве ре них по тро ша
ча“ (Mi ses, 2010, 4).

У то ме се огле да де мо крат
ски ка рак тер и бит la is sezfa i
re ка пи та ли зма. На сло бод ном 
тр жи шту се од ви ја стал но и 
ра зно вр сно гла са ње. Прак са 
сва ко днев ног пле би сци та, или 
оп штег из ја шња ва ња гла са ча, 
пред ста вља истин ско ова пло
ће ње де мо крат ског прин ци па 
и јед ног ни ка да за вр ше ног из
бор ног про це са. На су прот вла
да ју ћој му дро сти, сло бод но 
тр жи ште – а не по ли тич ка де
мо кра ти ја – пра во је уто чи ште 
де мо крат ског прин ци па. Оно 
што по ли тич ка те о ри ја раз у ме 
као иде ал ни по ре дак у ко ме сви 
рав но прав но од лу чу ју у све му, 
а што се у прак си сва ко днев но 
пре о бра ћа у сво ју су прот ност 
у ко јој ма њи на од лу чу је о све
му што се ти че ве ћи не, на тр
жи шту пред ста вља спон та но 
оства ре ни иде ал. То је сто га 
што у ова квој де мо кра ти ји ни
ко, ни иза бра на гру па, „пред
став нич ко те ло“ ни ти „на род на 
во ља“, не од лу чу је уме сто дру
гог и о ства ри ма ко је се ти чу тог 
дру гог. На тр жи шту, уко ли ко је 
оно сло бод но, го спо дар је по је
ди нац, а не суд и пре фе рен ци ја 
ве ћи не, би ла она ти ран ска, „де
мо крат ска“ или не ка дру га. На
рав но, не ке од лу ке ко је до но си 
спон та ни тр жи шни пле би сцит 
не мо ра ју се до па сти сви ма, 
ма њи ни или не ком по је дин цу. 
Али овај из бор ни у ком сми
слу не ре ме ти ни ти уки да пра

во на дру га чи ји из бор ма њи не 
или јед ног је ди ног чо ве ка, јер 
по ну да је увек до те ме ре ра
зно вр сна да ће се сва чи ји укус 
за до во љи ти. При том, ов де се 
не ми сли са мо на по ну ду ро ба 
и услу га у ужем сми слу ре чи 
(еко ном ском), већ и на по ну ду 
у нај ра зли чи ти јем и нај ра зно
вр сни јем мо гу ћем ви ду: по ну ду 
жи вот них сти ло ва, опре де ље
ња, хо би ја, умет но сти и кул ту
ре ге не рал но. Да кле, све га оног 
што жи вот у сво јој спон та но сти 
сам из се бе ства ра.

Ако је по је ди нац цен тар од
лу чи ва ња и ако су ње го ве од лу
ке све ти ња, он да је са мо по се
би ја сно да је од го вор ност за де
ла ко ја пред у зи ма и из бо ре ко је 
пра ви са мо ње го ва, и да у си сте
му ко ји по чи ва на ин сти ту ци ји 
сло бод ног тр жи шта успех, као 
и не у спех, мо же би ти са мо лич
на ствар. Че сто, ме ђу тим, по
сто ји не склад из ме ђу пред ста
ве по је дин ца о са мо ме се би и 
сли ке ко је дру штво има о ње му. 
Су о ча ва ју ћи се са ре ал но шћу у 
ко јој се та ква са мо пер цеп ци ја 
ру ши, ре зиг ни ра ни по је ди нац 
за то не окри вљу је се бе, и сво ју 
пред ста ву о се би, већ сма тра да 
ње го ви лич ни по тен ци ја ли ни
су у аде кват ној ме ри при зна ти и 
оче ку је од дру штва да то ис пра
ви. Он се при том не по зи ва са мо 
на ви со ко ми шље ње о се би, већ 
и на „објек тив не“ и „ап со лут
не“ кри те ри ју ме ко ји ма се ру ко
во ди у оце ни сво је ма лен ко сти. 
Ме ђу тим, „оно што ка пи та ли
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стич ка де мо кра ци ја тр жи шта 
до но си ни је на гра ђи ва ње љу ди 
пре ма њи хо вим ’исти ни тим’ 
за слу га ма, ин хе рент ној ври јед
но сти и мо рал ној уз ви ше но сти. 
Оно што чо вје ка чи ни ма ње или 
ви ше успје шним ни је про цје на 
ње го вог до при но са из пер спек
ти ве би ло ко јег ’ап со лут ног’ на
че ла пра вед но сти већ про цје на 
од стра не ње го вог су гра ђа ни на 
ко ји при ме њу је про цје ну сво
јих осо бе них по тре ба, же ља и 
ци ље ва.“ (Mi ses, 2010, 9). Да
кле, ни ти по сто ји објек тив ни 
или „ап со лут ни“ кри те ри јум на 
осно ву ко га би се мо гла про це
њи ва ти не чи ја вред ност и та
лен ти, ни ти су бјек тив на пред
ста ва о соп стве ној из у зет но сти 
да је не ком пра во да од дру штва 
оче ку је при зна ње и не ку вр сту 
сим бо лич ке или ма те ри јал не 
са тис фак ци је те „по себ но сти“. 
Ме ри тум та кве про це не је са мо 
дру штво, да кле, сви по је дин
ци − чла но ви дру штва ко ји, по
сред но или не по сред но, на овај 
или онај на чин, оце њу ју не чи је 
ква ли те те. Мо жда је не ки по је
ди нац у не ком по гле ду за и ста 
из у зе тан, а дру штво то не при
зна је и не це ни. У том слу ча ју 
или дру штву ни је по треб на та
ква „из у зет ност“, или се та из у
зет ност не мо же ис по љи ти због 
дру гих, оп струк тив них ка рак
те ри сти ка те лич но сти. У по
рет ку не спу та не раз ме не, ка кав 
је сва ка ко Ми зе сов la is sezfa i re, 
мо гућ ност да се не чи ја из у зет
ност не ис по љи је ми ни мал на, 
јер ди на мич ни си стем под сти

че по је дин ца да се што ви ше 
укљу чи у дру штве ну ин тер ак
ци ју и по де лу ра да у ко јој ће се 
оства ри ти ње го ви по тен ци ја ли. 
Ка да, пак, дру штво не при зна
је не чи ју из у зет ност то го то во 
по пра ви лу зна чи да ни је реч о 
из у зет но сти, већ са мо о не че му 
што по је ди нац, и мо жда ње го ва 
ми кро сре ди на, сма тра за „из у
зет ност“. 

Из све га ре че ног ви ди се да 
Ми зес об ја шње ње не при ја тељ
ског ста ва пре ма ка пи та ли зму 
тра жи на пси хо ло шкој, а не на 
са знај но те о риј ској рав ни. То 
зна чи да чи сто те о риј ски об
зи ри ни су основ ни ни ти пре
суд ни мо ти ви ан ти ка пи та ли
стич ког усме ре ња (иако је то 
до ми нант на пер цеп ци ја оних 
ко ји ис по ља ва ју та кав мен та
ли тет). Он, на рав но, не твр ди 
да су љу ди „ан ти ка пи та ли сти“ 
ис кљу чи во због раз ло га ко ји 
на во ди, већ са мо из ла же те зу о 
при ма ту пси хо ло шке ди мен зи је 
про бле ма ти ке. Љу ди су про тив 
ка пи та ли зма не за то што има ју 
осно ва не ар гу мен те у при лог 
сво јих тврд њи, већ за то што им 
си стем ком пе ти ци је не од го ва
ра, „они не од би ја ју ка пи та ли
зам за то што зна ју да је то су
став ко ји га ји пред ра су де пре ма 
њи хо вим ин те ре си ма“ (Mi ses, 
2010, 35). Ти љу ди су „со ци ја
ли сти јер ве ру ју да ће со ци ја ли
зам по бољ ша ти њи хо ве увје те, 
и мр зе ка пи та ли зам јер вје ру ју 
да им ште ти. Они су со ци ја ли
сти јер су за сле пље ни за ви шћу 
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и не зна њем. Твр до гла во од би ја
ју сту ди ра ти еко но ми ју и при је
зир но од ба цу ју ра зор ну кри ти
ку со ци ја ли стич ких пла но ва јер 
је у њи хо вим очи ма еко но ми ка, 
ап стракт на те о ри ја, јед но став
но бе сми сли ца“ (Mi ses, 2010, 
35). Ово јед но став но об ја шње
ње, ко јем се, уз гред бу ди ре че
но, у свом са да већ кла сич ним 
тек сту „За што су ин те лек ту ал
ци про тив ка пи та ли зма“, при
кло нио и ве ли кан са вре ме не 
по ли тич ке фи ло зо фи је Ро берт 
Но зик, де ма ски ра ве ли ки део 
ви со ко пар не кри ти ке упу ће не 
на ра чун ка пи та ли зма као из раз 
лич не ис фру стри ра но сти по је
дин ца ко ји или не мо же или за
пра во не же ли да оства ри сво ју 
ам би ци ју. Ка да већ не мо же да 
успе у не че му у че му је по соп
стве ној пер цеп ци ји до ра стао, а 
ви ди да не ко, обич но по зна ник, 
при пад ник исте ге не ра ци је, или 
не ко ко га ји слич не ам би ци је 
и ци ље ве, у то ме успе ва, он да 
до жи вља ва по вре ду ега што се 
ма ни фе сту је осе ћа њем озло
је ђе но сти и за ви сти, па лич ни 
не у спех оправ да ва упу ћи ва њем 
на „окол но сти“ и „дру штве ну 
не прав ду“. 

Та кво по на ша ње по је дин ца 
из и ску је од ре ђе ну фи ло зо фи ју 
на ко ју се он увек мо же по зва ти 
и ко ја ће при кри ти чи сто пси хо
ло шку ди мен зи ју це ле про бле
ма ти ке. Ме ђу тим, јед ну та кву 
фи ло зо фи ју, као це ло вит по глед 
на свет − тре ба ло је ство ри ти. 
Ми зес из ла же кра так исто ри

јат ин те лек ту ал них тен ден ци ја 
– од про све ти тељ ства па на да
ље – ко је су ути ца ле на ши ре ње 
„со ци јал не фи ло зо фи је обич
ног чо ве ка“. И не са мо то, он 
под се ћа на ства ра ње за јед нич
ког ан ти ка пи та ли стич ког фрон
та са ста вље ног од исто риј ских 
гу бит ни ка (кон зер ва тив не сна
ге, или сна ге an cien régi me) и 
по тен ци јал них по бед ни ка (иде
ја со ци ја ли зма и со ци ја ли стич
ки по кре ти). Ис тра ја ва ју ћи на 
ис ти ца њу не га тив ног ути ца ја 
те ан ти ци ви ли за циј ске ко а ли
ци је, ко ја је и да нас по све ће на 
уру ша ва њу прин ци па ин ди ви
ду ал не сло бо де, Ми зес сма тра 
да је по сре ди са вез оних ко ји 
тра же бе не фи ци је и по вла шћен 
ста тус, за јед нич ки фронт ле вих 
и де сних, про све ће них и не
про све ће них, „про гре сив них“ 
и на зад них. То је, у по след њој 
ин стан ци, ко а ли ци ја чи ја се нај
ра ди кал ни ја вер зи ја ова пло ти ла 
у про јек ту из 1933. го ди не. 

Ин те лек ту ал ци су нај гла
сни ји у ис по ља ва њу ани мо зи
те та спрам ка пи та ли зма, и то 
је са свим ра зу мљи во. При ро да 
њи хо вог по зи ва – а то је про ми
шља ње иде ја, те ра их на при
хва та ње при влач них и при ма
мљи вих ми са о них кон цеп ци ја. 
Ме ђу тим, че сто се де ша ва да 
им пе ра тив тра га ња за исти ном, 
тај основ ни им пулс и ру ко во де
ћи мо тив њи хо вог по зи ва, за ме
њу ју им пе ра ти вом ја ча ња соп
стве ног дру штве ног ути ца ја и 
ва жно сти. За то што им тра га ње 
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за исти ном ни је при о ри тет, њи
хо ва раз ма тра ња че сто за вр ша
ва ју у оно ме што би се кан тов
ским реч ни ком мо гло име но ва
ти „еко ном ском ме та фи зи ком“. 
Ка ко ина че об ја сни ти њи хо ву 
го то во пот пу ну не у пу ће ност у 
је дан сег мент људ ског зна ња 
без ко га се свет и чо век у ње
му не мо гу раз у ме ти? Или, ка
ко се мо гу из но си ти ар гу мен ти 
ко ји се ти чу еко но ми је а не ма ти 
ни нај о снов ни ја зна ња о то ме 
ка ко функ ци о ни ше тр жи ште, 
или за што уоп ште оно по сто ји? 
Огор чен сте пе ном не зна ња и 
не у пу ће но сти ко ји ма са мо про
гла ше ни струч ња ци бом бар ду ју 
ме диј ску сфе ру Ми зес љу ти то 
кон ста ту је: „Онај тко јав но го
во ри или пи ше о не сла га њу из
ме ђу ка пи та ли зма и со ци ја ли
зма, а да се ни је у пот пу но сти 
упо знао са сви ме што еко но ми
ка има ре ћи о тим пи та њи ма, 
нео д го во ран је бр бљи вац“ (Mi
ses, 2010, 36). 

Мо жда су од „нео д го вор них 
бр бљи ва ца“ го ри са мо они ин
те лек ту ал ци ко ји, по пут да на
шњег фи ло зоф ског су пер ста ра 
Сла во ја Жи же ка, ко ри сте све 
бла го де ти ка пи та ли зма исто
вре ме но га кри ти ку ју ћи. У 
пи та њу је сва ка ко ли це мер на 
по зи ци ја, али у си сте му сло
бо де сва ко има пра во на њу, па 
сто га ов де не ма ме ста пра зном 
мо ра ли са њу. За пра во, кри ти
ча ри ма ка пи та ли зма је жи вот 
у сло бо ди омо гу ћио и јед но и 
дру го, на и ме, и при сто јан жи

вот и кри ти ку си сте ма ко ји то 
омо гу ћа ва. Са мо је на пр ви по
глед за чу ђе ње то што да на шњи 
„кри тич ки“ ин те лек ту ал ци не 
мо гу да пре бо ле не ста нак „со
вјет ског ра ја“ и жи вот у ње му, 
иако би та мо вр ло бр зо оста ли 
не са мо без ака дем ског ста ту
са и мо гућ но сти кри ти ке, већ и 
без жи во та. За пра во, ан ти ка пи
та ли стич ки про фи те ри по ка зу ју 
ве ли ку успе шност на тр жи шту 
ре зиг ни ра не и „по ра же не иде
је“ јер су Ми зе со ви озло је ђе ни 
по је дин ци ге не ри са ли ве ли ку 
тра жњу за њом. То тр жи ште 
се то ли ко раз ви ло да на ње му 
бе сни кон ку рен ци ја љу тих ри
ва ла. Ипак, као и на сва ком тр
жи шту и на тр жи шту ан ти ка пи
та ли стич ког ре сан ти ма на не ма 
про тек ци је и ва жи исто вр хов
но пра ви ло – мо же ус пе ти са мо 
нај бо љи.

Но, тр жи шне пре фе рен ци је 
не мо ра ју се по кла па ти са на уч
ним, и по пу лар ност јед ног ста
но ви шта, па би ла она из гра ђе на 
на сто по стот ној по др шци тр жи
шног пле би сци та, ни шта не го
во ри о исти ни то сти ње га са мог. 
Ре жим исти не и ла жно сти, го
ре по ме ну ти са знај но те о риј ски 
план, у на у ци има при о ри тет у 
од но су на зах те ве и во љу ве ћи
не. Ка ко то са мо мо же ство ри ти 
жи вот у сво јој ком плек сно сти и 
про тив реч но сти, упра во је она 
те о ри ја ко ја за го ва ра тр жи ште 
осу ђе на од са мог тр жи шта на 
мар ги на ли за ци ју. За раз ли ку 
од ње, те о ри ја, као и по глед на 
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свет, ко ји су ду бин ски ан ти тр
жи шни, тр жи шним ме ха ни
зми ма ус по ста вља ју до ми на
ци ју у дру штву. Раз ло га за то 
има мно го, али је је дан од њих 
сва ка ко људ ска при ро да и ње на 
скло ност ка „за но сним“ и „при
влач ним“ кон цеп ци ја ма, ле пим 
иде ја ма, ко је се, чим се оства
ре, по ка зу ју као коб не иде је (F. 
Hayek). Сви ли бе рал ни те о ре
ти ча ри би ли су све сни овог про
бле ма, па и Ми зес ко ји је је ди
ни на чин да се из бо ри са ква зи 
на у ком и кон цеп том еко но ми је 
као „спи ска ле пих же ља“ ви део 
у не пре кид ној и са мо пре гор ној 
бор би ар гу мен ти ма и до ка зи ва
њем. 

Ипак, ка ко Ми зес пра вил но 
уоча ва, да нас се нај ве ћи број 
ин те лек ту а ла ца („на пред ња ка“, 
ка ко их он име ну је) на ла зи на 
„сред њој ли ни ји“ из ме ђу за го
ва ра ња ка пи та ли зма и со ци ја
ли зма. Фи ло зо фи ја „сред њег 
пу та“ нај ла год ни ја је за то што 
из бе га ва екс трем но сти и јед
ног и дру гог др же ћи се ста ре 
„му дро сти“ да је сре ди на нај бо
ља и да не тре ба за стра њи ва ти. 
Она је про фи та бил на јер се њен 
за го вор ник ни ко ме не за ме ра, 
бар не отво ре но, а уз то из гле
да па мет ни је и ра ци о нал ни је од 
ва тре них за ступ ни ка јед не или 
дру ге стра не. Ин те лек ту а ци нај
ра ди је при бе га ва ју ова квој му
дро сти не са мо за то да би из гле
да ли па мет ни је, већ и због то га 
што им то ду го роч но омо гу ћа ва 
за др жа ва ње по себ ног ста ту са 

ко ји ну ди си стем ко ји им нај
ви ше од го ва ра – си стем по вла
шће них ка ста. За Ми зе са ова 
фи ло зо фи ја за пра во ни је ни ка
кав сред њи пут, већ ле ва тра ка 
за о би ла зни це ко ја во ди пра во у 
со ци ја ли зам. Он да је не ко ли ко 
раз ло га за ову тврд њу, од ко јих 
сва ка ко тре ба на ве сти сле де ћи: 
„Ка да су Маркс и Ен гелс у Ко
му ни стич ком ма ни фе сту за сту
па ли крај ње ин тер вен ци о ни
стич ке мје ре, ни су пред ла га ли 
ком про мис из ме ђу со ци ја ли зма 
и ка пи та ли зма. Они су те мје ре 
сма тра ли – слу чај но, исте оне 
ко је су да нас осно ва New De a la 
и Fa ir De a la – пр вим ко ра ци ма 
на пу ту ства ра ња пот пу ног ко
му ни зма“. (Mi ses, 2010, 49)

Као што је већ ре че но, Ми
зе со во тре ти ра ње фе но ме на 
ан ти ка пи та ли зма не од но си се 
са мо на ан ти ка пи та ли стич ку 
усме ре ност ин те лек ту а ла ца већ 
и дру гих со ци јал них сло је ва. 
Јед но це ло по гла вље по све ћу је 
„со ци јал ној фи ло зо фи ји обич
ног чо ве ка“ као и од но су умет
ни ка пре ма ка пи та ли зму (Mi ses, 
2010, 2737, 3749). Умет ни ци, 
по пут ин те лек ту а ла ца, же ле да 
им дру штво обез бе ди си гу ран 
со ци јал ни ста тус и по ло жај, 
без об зи ра да ли сâмо дру штво 
то же ли. Као и у слу ча ју тр жи
шно успе шних ин те лек ту а ла ца 
и успе шни умет ни ци у ка пи та
ли зму ви де нај ве ће мо гу ће зло.

 Ми зе со ва раз ма тра ња ан
ти ка пи та ли стич ког мен та ли
те  та оста ла би не до ре че на без 
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об ја шње ња функ ци о ни са ња 
тр жи шта и то га шта је то, за
пра во, ка пи та ли зам. По сре ди 
ни је слу ча јан ескурс у по ље 
еко ном ске те о ри је, већ не из о
ста ван сег мент про бле ма ти ке 
ан ти ка пи та ли зма. То ком чи та
ве књи ге Ми зес упу ћу је на не ке 
од основ них уви да аустриј ске 
еко ном ске фи ло зо фи је, ко је је 
ина че in ex ten sio раз вио у ка
пи тал ним де ли ма Људ ско де ло
ва ње и Со ци ја ли зам, по пут те
о ри је по слов них ци клу са, мар
ги нал не про дук тив но сти ра да, 
су бјек тив не те о ри је вред но сти 
и оску ди це као основ ног еко
ном ског ам би јен та. Та ко ђе, он 
ис ти че и об ја шња ва за што со
ци ја ли зам ни је, ни ти мо же би
ти, еко ном ска те о ри ја. Чи та лац 
ко ји се не уду би у ова за па жа ња 
те шко да ће раз у ме ти књи гу и 
ње ну основ ну те зу. 

На осно ву ових об ја шње ња 
Ми зес по би ја не на уч не тврд ње 
ко је до при но се ши ре њу пред
ра су да о ка пи та ли зму. Та ко, 
на при мер, он од ба цу је ве о ма 
рас про стра ње ну те зу да је по
бољ ша ње еко ном ског по ло жа ја 
чо ве чан ства ре зул тат на прет ка 
при род них на у ка и тех но ло ги је, 
твр де ћи да тај раз вој ни је ство
рен ex ni hi lo већ пред ста вља ре
зул тат по рет ка у ко ме је штед ња 
основ ни ре сурс по мо ћу ко га се 
оства ру ју ино ва циј ски по тен
ци ја ли јед ног дру штва. Тех но
ло шки на пре дак и раз вој на у ке 
не би би ли мо гу ћи да их ни су 
ге не ри са ле „три кла се пи о ни

ра“, пред у зет ни ци, ште ди ше и 
тех но ло зи, сма тра Ми зес. Или, 
да ље, он не ги ра ва лид ност и 
сми сле ност те зе о „не пра вед
но сти“ ка пи та ли зма ко ја се за
сни ва на еко ном ском ми ту о мо
гућ но сти по ве ћа ва ња над ни ца 
ре гу ла ци јом и огра ни че њем тр
жи шта ра да. Је ди ни на чин да се 
по стиг не по ве ћа ње пла та је сте, 
по Ми зе су, убр за ње по ра ста 
рас по ло жи вог ка пи та ла пре ма 
бро ју ста нов ни ка, што је мо гу
ће са мо ка да „по раст пла ћа не 
ови си о ’про дук тив но сти’ по је
ди нач ног рад ни ка не го о мар ги
нал ној про дук тив но сти ра да“ 
(Mi ses, 2010, 65). Об ја вљи ва ње 
ове књи ге, ипак, ни је мо гло да 
про ђе без – на овим про сто ри
ма – уста ље ног од но са пре ма 
ауто ри ма и иде ја ма ко ји до ла зе 
из окри ља кла сич ног ли бе ра ли
зма. Сто га је ва жно под се ти ти 
да су се у вре ме ну ко му ни стич
ког јед но у мља и цен зу ре пу бли
ка ци је са пред зна ком „бур жо а
ска“ или „ре ак ци о нар на“, ка да 
би се уоп ште по ја ви ле (што је 
би ло из у зет но рет ко) – по ја ви
ле би се уз не за о би ла зне иде о
ло шке пре ди лек ци је у пред го
во ру и по го во ру, да кле у „иде
о ло шком клин чу“ марк си зма. 
Ми зе сов Ан ти ка пи та ли стич ки 
мен та ли тет на шао се та ко ђе у 
та квом јед ном клин чу, иако ми 
ви ше не жи ви мо у ко му ни зму. 
На рав но, ов де се ви ше не спо
ми њу Маркс и Ен гелс, али ту су 
оми ље на оп шта ме ста и из ли за
не фра зе са вре ме ног ин тер вен
ци о ни зма, кеј нзи ја ни зма, фи ло
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зо фи је ре гу ла ци је, јед ном реч ју 
со ци ја ли зма. Шта ви ше, ауто ри 
пред го во ра и по го во ра пр во 
хва ле Ми зе са, го во ре ћи у су
пер ла ти ви ма о ње му, да би по
том од мах кре ну ли са из но ше
њем не е ко ном ских ар гу ме на та 
про тив Ми зе со вих еко ном ских 
ар гу ме на та! По себ но је у том 
по гле ду ин те ре сан тан по го вор 
у ко ме аутор ке пр во ка жу да је 
Ми зес „је дан од нај зна чај ни јих 
еко ном ских ми сли ла ца два де
се тог сто ље ћа“ (Mi ses, 2010, 85) 
уз на во ђе ње ње го вих на уч них 
успе ха и бо га те на уч не ка ри
је ре, да би по сле пар стра ни ца 
све хва ло спе ве ре ла ти ви зо ва ле 
упо зо ре њи ма да се по го вор пи
ше у „сје ни 250 ква драт них ки
ло ме та ра ве ли ке ле де не сан те 
ко ја се 6. ко ло во за 2010. од ло
ми ла од ле де не ма се Сје вер ног 
по ла“ (Mi ses, 2010, 86). По ен
та по го во ра је сте, да кле, да не 
тре ба при хва ти ти Ми зе со ве ар
гу мен те за то што ка пи та ли зам 
ипак ни је, ка ко то Ми зес сма
тра, си стем ко ји слу жи ма са ма, 
јер је „по зна то сви ма, па чак и 
гим на зи јал ци ма“ да „по сто ји 
ал тер на тив на сли ка“ о ње му (да 
ли је Ми зес игде у књи зи твр
дио да не по сто ји ал тер на тив на 
сли ка?! Све вре ме он за пра во 
упу ћу је на ту сли ку као по ла зи
шну осно ву со ци јал не фи ло зо
фи је ан ти ка пи та ли зма). По тој 
сли ци не ра ди се о „слу же њу“, 
већ о ра зли ци „слу жи ти не ко
ме“ и „слу жи ти се не ким“ (Mi
ses, 2010, 90). Овај, у нај ма њу 
ру ку, нео бич ни при ступ у ко ме 

се не чи је иде је по зи тив но ва
ло ри зу ју, да би се за тим те исте 
иде је де гра ди ра ле при ме ри ма 
из ква зи ин те лек ту ал не и ква зи
и стра жи вач ке ку хи ње Мај кла 
Му ра и на во ђе њем Марк со вих 
те за, али без по ми ња ња ње го
вог име на, мо же се об ја сни ти 
са мо де бе лом по мра чи ном ко ју 
је сен ка по ме ну те ле де не ма се 
на пра ви ла у гла ва ма ових ауто
ра. Ша лу на стра ну, ути сак ко ји 
се ја вља чи та о цу иоле упу ће
ном у еко ном ску на у ку је сте тај 
да по ме ну ти ауто ри ни су раз у
ме ли, а по нај ма ње при хва ти ли, 
основ не уви де аустриј ске еко
ном ске шко ле. Да кле, и за њих 
се мо же упо тре би ти исти епи
тет ко ји Ми зес ко ри сти у опи су 
љу ди ко ји не по зна ју еко но ми ју 
а же ле да су де о пи та њи ма ко ја 
се не мо гу раз у ме ти без ње ног 
еле мен тар ног по зна ва ња. 

Su ma su ma rum, ин те лек ту
ал ни ре ци ди ви јед ног мрач ног 
вре ме на и ње го вог од но са пре
ма ли бе ра ли зму ипак не мо гу 
да ума ње ва жност об ја вљи ва ња 
ове књи ге. Ако ни шта дру го, 
сна га у њој из ло же них ар гу ме
на та у при лог ка пи та ли зму до
вољ на је ка ко за обич ног, до
бро на мер ног и не при стра сног 
чи та о ца, та ко и за оне ин те лек
ту ал це и ис тра жи ва че ко ји ма је 
по тра га за исти ном дра жа од 
кон фор ми стич ког ста ва сла га
ња са ве ћи ном.

 


	crop-SPM-3-2011
	0-000sadr


